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RUSAI TIKRINA LAIVUS BALTUOS JŪROJE
Švedijoje didėja rūpestis dėl latiniu skverbimųsi j Švedijos te- 

Sovietu sauvaliavimo Baltijos J ritori ją. Sc-vietų ambasadoriaus 
Jūroje, Laisvės Radijo biulete
nyje išspausdintame straipsny
je (RL 132/ 85, April 20, 1985) 
Peter Collins rašo, kad Švedijai 
ir Sovietų Sąjungai per šešioli
ka metų nepavyko susitarti dėl 
savo ūkinių zonų demarkacijos. 
Abi šalys diametraliai nesutinka, 
kur Baltijos jūroje yra Švedijos 
ir SŠRS-os teritorinius vandenis 
skirianti riba. Maskva tvirtina, 
kad. toji riba turėtų būti pusįau- 
kelyje tarp Latvijos — Lietuvos 
ir Švedijos pakrančių- Švedijos 
nuomone, demarkacija turi būti 
nustatyta atsižvelgiant į Gotlan
do salą, integralią šveduos dalį, 
kurios rytinis .smaigalys yra apiė 
150 kįn. į rytus nuo Švedijos že
myno:—Todėl švedai kalba apie 
beveik 250 km. ilgumo ir iki 50 
km. pločio “baltąją zoną”, kuri 
turėtų būt: atvira visų valsty
bių laivams. Sovietų Sąjunga tos 
“baltosios zonos” nepripažįsta ir 
ją la&o “pilkąja zona”, kurioj 
žvęįofi .teturi teisę.jų jiačių ir 
švedų laivai. c //

Tas’nesutarimas turi gilias is- 
torinęs šaknis. Jau nuo Napole
ono laikų Švedijąvtvirtina, kad. 
visu valstt^Ur-Ąii^Ėtūs ir kari- . .“ į: .. t-“t’ •: ■

TĄ PAREIŠKIMĄ SILEZIJOJE PASKELBĖ 
KANCLERIS KOHL

laikb?jiždaea, W tėi.fedaūia, 3kad 
ji tiktai^ septynių
p£^dBa.ltšos ĄŪTosjj.esančių 
tyhįųĄapvaihs,' '. - Ą -' -.

jRriė&kbnfliktp priedĄ; balan
džio RUd-: kai. sovietų inspekci
niai laivai “-baltojoje zbųoje” su- 
stabde'iri 'apžiūrėjo'' ;mažštušiai: 
penkfc? danų laiyuš riu Vakarų 
vokiečių jr. tris švedų <žyejų lai
vus.' Švedų žvejus sovietai /ap
kaltino nuklydimu į sovietinius 
vandėiirs. Sovietinės “inspekci
jos” Šved:joje sukėlė naują pa-

pavaduotojas Stockbolme buvo 
balandžio 18 d. pakviestas į Šve
dijos užsienių reikalų ministeri
ją, kur jo paklausė ar sovietinės 
“inspekcijos” tik paprasta klai
da, ar sąmoningos politikos da
lis. Pasak informuotų šaltinių, 
sovietai pakartoje, jog “pilkoji 
zona” esanti uždara pašaliniams 
Laivams.

Stockhohno liberalinis dienraš
tis Dagens Nyheter balandžio 
13 d. vedamajame paskelbė, kad 
jokia valstybė neturi teisės truk
dyti ir “inspektuoti- kitų šalių 
žvejų laivus laisvoje jūroje. (EL
TA).'

ŠIJITAI VALDO BEIRUTO 
AERODROMĄ

BEIRUTAS, Lib. — Kol pag-' 
robtas lėktuvas grįžo iš Alžeri- ; 
jos, tai automobiliu atvažiavo

■ ’ ■> Igerai ginkluotų šjitų grupe, ai-! 
ristoje prie lėktuvo ir nieko prie ■

atjčiu Wtuvu.
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’Joje iri.radijG*baiĮ^)f s paskelb - ■ 
tą. prezidento- Reagano įsakymai 
paleisti laikomiis- į bokštelį atvy (

.ir. sijĮiiivadas: Jis ' 
dėvi balta -kraitelės formos ke-j . y. ■ • y - .
{juraitę: Jbsmariais gali būta pa-: 
^iryžūsieįi bet j kuriuo momentu ■ 
mirti Jauni yyraĮ. Jie skelbia, 
kad sušati dy s visus am eriki eči u s, 
įskaitant ir lakūnus, jeigu Izrae
lis vilkins ir nepaleis iš kalėjimo 
suimtų šijitų. • ~

— Gydytojai tvirtina, kad iš-
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Vokiečių vyriausybė atsisako siekti tų žemės sričių 
Rytų Silezijoje^ iš kurių vokiečiai buvo išvyti Į Vokietiją.

ATOMINĖS PATRANKOS BUS VISAI BE
REIKALINGOS

Erdvėlaivis yra pasiruošęs kilti, specialistai bandys 
laserio jėgą

CAPE ČENEVERAL, Flo. — jiems yra žinomas, jie moka jį 
Pirmadienio ryte erdvėlaivis valdyti erdvėje, kaip jie vaido 
“Discover” buvo pasiruošęs iš-

I kilti, kad galėtų išbandyti erd
vėje laserio spindulius.

sipiktjnimo bangą ir spaudoje virkštimai į kraujagysles inter-' 
buvo-palygintos su sovietų po- fermo padeda laukemiją- gy 
vandeninių laivų ir lėktuvų nuo- dyti. '.

lėktuvus.
Specialistai tvirtina, kad ne

tolimoje ateityje atominės rake- 
Erdvėlaiviui vadovaus laivyno tos bus visai bereikalingos. Ame 

lašeno,
tein. Kartu su juo kils į erdvę spindulius, jau mato, kad rusai 

. George Abbey, kuris prižiūrės < savo atominėmis raketomis nie-

kapitonas Dainei C. Brandens- rikiečlai. bevartodami

KALENDORĖLTS

; įgulą, kad atliktų paskirtus dar
bus.

Birželio 18 d. — šv.Jėzaus sir., 
Sv. Marina, Paulė, Gimbutas.

Žaizdre.
Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:27. 

šiltesnis, saulėtas.

1 ko nepajėgs padaryti, nes lase- 
į rio spinduliai sunaikins Ameri- 
< kos nepasiekusias raketas.Pirmadienio ryte oras buvo ne 

ramus, jis būtų galėjęs pakenkti 
, erdvėlaiviui iškilti reikalingoi) 
' ac.kštumoh, užtat pakilimas bu- čiais ir siekti taikos. Gorbačiovas 

vo atidėtas. ) pareiškė, kad reikia sumoder-
Tiek težinoma, kad šį kartą1 ninti vi-as dirbtuvių mašinas, 

nes Brežniovo įgytos jau išsine
šiojo:: Dirbtuvių mašinos nepa
jėgia išmaitinti ir aprengti poli
cijos ir kariuomenės.

erdvėlaivyje bus pora užsienio 
Į mokslin:nkų, specialistų. Jiems 

’domu pavaikščioti erdvėje, o 
amerikiečiams reikalingos jų ži
nios.
APMOKYTIEMS LAKŪNAMS 
ERDVĖLAIVIS PAŽĮSTAMAS

Amerikos lakūnai baigę Tek
sas valstijos erdvėlaivio kursus, 
neturi jokios bėdos erdvėlaiviui 
valdyti. Kiekvienas sraigtelis

Sovietu valdžia tai žino. Ji yra 
pasiruošusi susitikti su amerikie-

AMERIKOS AGENTAI
Įtikinėja agcą

ROMA, Italija.—Suimtas gen- 
Steris Giovani Pardico, kuris Na
palio teisme liudijo prieš suim
tus mafijos veikėjus, pareiškė, 
kad Amerikos agentai įtaigojo 
Mehmet Al Agcą. kad jis liu
dytų prieš bulgarus 
agentus,

Agca tikisi gauti 
Jis mano, kad italai
jo bausmę, o jis tada galės iš
eiti iš kalėjimo.

Pardico nepasako, iš kur jis 
tekias žinias gavęs apie Agcosi 
planus ir viltis.

Napalyje eina 251 mafijos na- puolį gavusį Robert Peel Sr. Jis 
rių byla. Ten buvo patrauktas nuvežtas j Amerikos ligoninę 
teisman Pardico.Jis pažino ne

ir sovietų

amnestiją, 
sumažins

Erdvėlaivis pasiruošęs iškelti į erdvę Amerikos 
kitų kraštų lašeno specialistus.

ir

10,000 Silezijos vokiečių plojo šiems Helmut Kohl 
žodžiams

BONA, Vokietija. — Praeitą rusai buvo sutraukę ištisą mili- 
' sekmadienį Vokietijos kancleris
į Helmut Kohl buvo nuvykęs į pasieni. Sileziečiai rusus pažįsta, 
Į Sileziją ir ten susirinkusiems vo- Į -ie nenori dar kartą patekti ru- 
, kiečiams atbėgusiems s dabai/ sų glcbon.
1 lenku laikomų sričių tarė šiuos
\ žodžius:

— Dabartinė Vokietijos vy-l 
j riausybė nereiškia jokių preten- Į 
j zijų į dabartines Lenkijos žemes 
! ir nesirengia tų pretenzijų reikš- 
j ti ateityje.
į Susirinkusieji plojo šiems kanai 
; lerio tvirtinimams. Buvo, aišku, 
j keletas protestų, o keli balsai pa- 
j gyrė Hitlerį, bet susirinkusių.’ 
į dauguma pritarė kanclerio Kohl j leziečių centrą Vakarų Vokieti- 
žodžiams.

Kancleris sutarties su lenkų 
vyriausybe neruošė ir paragrafo 
nepasirašė, bet 1970 metais bu
vusi Vokietijos vyriausybė su 
lenkais tarėsi ir šią tutartį pasi- į 
rašė. Pats kancleris stojęs vy-

Sileziečiams sukėlė nerimą jų 
organizacijos laikraštyje pasiro
dęs straipsnis apie Rytų Silezi
jos prijungimą prie Vokietijos. 
Sileziečiai žino, kad šitas klau
simas svarstomas nevien silezie- 
čių, bet visų vokiečių tarpe.

Kancleris Kohl, patyręs apie 
sileziečių nerimą atskubėjo į 
Honnoveri, — patį didžiausią si-

ioje ir pareiškė, kad dabartinė 
Vokietios vyriausybė nesirengia, 
nesiekia ii nesieks dabartinių 
Lenkijos žemių. Jis apramino su- 
sulipinusius sileziečius, nes jie 
bijojo konflikto su dabartine So
vietų Sąjunga. Kancleris yra įsi-

J

vien Napolio, bet ir Romios ir Si- .
va- 'cilijos įtakingesnius mafijos 

dus.
Policija kaltina mafijos n2 

žmonių žudynėmis. Pardico 
□o valdžios liudininku Jis 
dijo teisme prieš buvusius 
draugus.

uis
ta-1
liūJ

savo

REAGANAS NESIKALBA
SU GROBIKAIS

WASHINGTON. D.C.—Pre
zidentas Reaganas vakar gavo 
šijitų grupės Anui laišką, kuria
me reikalavo priversti Izraelio 
vyriausybę, kad išleistų Izraelio j 
kalėjime laikomus suimtus 7'^ 
šijitų. Jeigu prez dentas nesu-i 
liks ir neprivers izrelitus, kad pa 
leistj suimtuosius, lai jis vėliau 
gali gailėtis. I
Prezidentas iš principo su gen- 

steriai-s h' lėktuvų grobikais ne- : 
kalba ir jokiu derybų neveda. ’ 
Bet jis pataria šijitams greičiau 
paleisti pagrobtus amerikiečius, 
kad vėliau nesigailėtų.

Prezidentas neatsakė į šijitų 
laišką, bet spaudos atstovų pra
šė, paskribė jo įspėjimą ir rei
kalavimą tuojau paleisti suimtus 
amerikiečius. j

Šijitai padare visą amerikiečių ' 
surašą. Sąrašo viršuje jie sudė
jo visas žydiškai skambančias 
amerikicč:ų pavarde
Jie yra pasiruošę šaudyti ame- j 

rikiečius, jeigu Izraelis nepaleis 
šijitų.

— Vakar Bė rutė įvyko 
vinas susišaudymas tarp 
ir palestiniečiu.

— šijitai išleido šird ęs

kru-' 
šijitų

prie-

Beirute.

siekia taikos. Jis paneigė gandus.
Kandern Kohl *u- pridėjjj.Įvekieė ų fariuomenė.ęlėtų 

l- - J atimti iš Isnkų rytinę Sileziją is
v .. -r, , ii- i Rvtu Europos. Vokiečiu kariuo-isspresti Europos taikos klausi- - x r. . ,į, , , , - , ... , ,. mene tokiu planu neturi ir į konmų. Bet kancleris tvirtino, kad | -1

turės ateiti laikas Europos tai- j 
kai, turės būti pasirašyta taikos! 
sutartis r>e tik su Lenkija, bet 
Vokietija turės pasirašyti taikos į 
sutartis su visais save kaimynais..
Vokietija turės pasirašyti taikos 
klausimą ir su Silezijos vokie- J 
čiais. Kancleris pagyrė Silezijos' 
vokiečius, kad savo laiku, jie su
kilę prieš Hitlerį, turėję drąsos į 
pareikšti jam protestą. Silezk?-, 
čiai buvo patenkinti kad kanc-. 
leris priminė šį protestą, ne< jis' 
buvo pareikštas ne karo pabai-; 
aoje, bet kai Hitleris siautėjo 
ne vien Silezijoje, bet v’soje Vo-. 
kietijoje ir Europoje.

Vokiečiai labiausiai bijo kuro: 
su rusais. Vokiečiai žino, kad

fliktą neis. Kancleris pabrėžė, 
kad viena pusė negali keisti sie
ną. Sienos gali būti keičiamos 
taikos būou, susitarimu., bet ne 
jėgos priemonėmis, paaiškino 
kancleris Kohl

— Edwin Me'se prc-ktiro.ru 
pareigoms renka konservato
rius.

Sudane badauja 6 milijonai 
gyventojų. Rudenį ji'ms reikės 
$191 milijono dolerių javams 
pirkti, kad žmonės nemirtų ba
du.

— Italai išrenka 1,011 elekto* 
rių, kurie išrenka prezidentą.
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TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIME
džiovinta duona duoiin-. kaip 
pirmas tirštas mantas. Tik už

Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 
Naujausių moksle žinių populiarus perteikimas 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

Vasarinis viduriavimas ir jo tvarkymas
Eilinis, ne dėl kurios sunkios ligos viduria
vimas yra savaime praeinantis negerumas, 
tik mes išmokime netrukdyti netikusiu el
gesiu kūnui tvarkytis.

(Mediciniškas reikalavimas)
Iš vaikui duodamų nurodymų 

viduriuojant, visi suaugusieji 
Įiasisavinkime žinias, tada ge
riau pajėgsime tvarkylis eilinio 
viduriavimo metų. Dažnai pasi
tark o ko nors užvalgius suvidu
riuoti kelioms dienoms (Čia ne
kalbama apie bakterijų, amebų 
ar sunkios žarnų ligos sukeltą 
viduriavimą, sakvsim, salnione- 
la ąpsikrėtus).

Dietą tvarkykime bet kurios į 
ligos negalavimus

Šitaip net aštuonerjopai elki
mės vaikui bet kuria liga ne
galuojant.

1. Susirgęs bet kuo vaikas ne
tenka apetito. Neverskime jo 
valgyti daugiau, negu jis nori. 
Kai jis pasijus geriau, sugrįš jo 
noras valgyti.

2. Kai vaikas vėl pradeda val
gyti, mėginkime jam duoti jo 
pamėgtus valgius.

3. Tik ligai prasidėjus, duoti-
nas tik skystąs maistas. Apetitui 
gis gerėjant, palengva didina;, 
-mas maisto tirštumas bet Ark V- ‘ ?
-^lažais kiekiais ir dažnais--*'pro.

i dlv- atkariauta iš Vokiečių Or
dinę, buvo didžiojo kunigaikš
čio nuosavybė. Visos tos tuščios 
.šalies turtai buvo plačios girios, 
pilnos žvėrių ir paukščių. Upė
se ir ežeruose gausiai veisėsi žu
vys. Žemesnėse vietose tarpgi
riuose paltai upes ir ežerus žėlė 
derlingos pievos. Miškuose paliai 
tas pievas, ypač liepynuose, bu
vo geriausios sąlygos bitėms 
daugintis.

Naudą ir pelną iš tų girių ėmė

Hhalių ątlilp>9. Gerai
uk dalumus.

4. Vaikai ilgiau palaiko savo 
viduriuose Sahnon^llą. Jie dau
giau kitus užkrečia. Naudok iš-

1 metamas plastines pirštines, 
keisdamas vystyklus. Valyk su 
alkohdUu stalus ir ki tus užterš
tus daiktus ir išmesk šluostuką.

5. Šalink Salmonellą iš mais-
I to. šaldytuve laikomas maistas! 
| sulaiko Salmonellos veisimąsi, o j 

maisto virinimas UŽMUŠA saH 
moneilą. Vienok ta bakter ija į 
gyvuoja ir dauginasi kambario 
temperatūroje. Fryzeryje laiko
mą maistą alšildyk šaldytuve, 
tuojau dėk į šaldytuvą 
kas liko nuo pavalgymo, 
peilius ir lentas, ant 
piaustei valgį.

ma mėginti duoti gerti truputį 
nugriebto pieno (skini milk). 
Tik palaipsniui pridedamas ki
toks maistas.

Panašiai visi sergantieji suau
gusieji turi maitintis, kai jie esti 
staigiai sunegalavę, trumpam 
laikui sukarščiavę.

įvairiomis ligomis sergant, 
esti sk risma atsakantis maistas, 
sąky^iim — bedruskiy, sumažin
tų kalorijų maistas suliesėjimui 
ar atsakantis maistas sergant 
Cukralige. Kaip .suaugusiems, 
|aip ir vaikams tokios specialios 
dietos tais atvejais esti taikomos..
VIDURIAVIMO TVARKYMAS 

MAISTU

Vaikui viduriuojant, atsakan
tis maistas duodamas prašalini- 
niui ar sumažinimui viduriavi
mo dažnumo. Tais atvejais pa
gausinamas skysčių kiekis mais-į 
te ir reikia vengti perdidelio ne-' (crac!kers), * jelly; 
tekinio skysčių.

Parenkamas lengvai sugeria-

si didieji kunigaikščiai. Primity
viausias naudojimo būdas buvo 
medžiokle Medžiojo čia Jogai
la ir Vytautas, medžioti mėgo ir 
jų Įpėdiniai.atgal 

Plauk 
kurių • Išvežtųjų vargus stengėsi sa

vo atsiminimų knygose išsakyti 
B. Armonienė. E. Juciūte, St. 
Rykienė, Tautvaišienė. Betgi 
okupantai rusai bolševikai į Sibi
rą yra išvežti apie 300.000 Lietu
vos žmonių. Maždaug kas dešim
tas gyventojas buvo išvežtas iš 
mūsų tėvų žemės. Iš jų maž
daug trečdalis mirė dėl nepa
keliamų sąlygų vergų darbo sto
vyklose. Mirė ir bado, nuo šalčio 
ir nukankinti sunkiausių darbų. 
Tai didžiausias mūsų tautos ge
nocidas, kokį tik istorija žino. 
Juk net caru laikais per 40 spau
dos draudimo metų į Sibirą te
buvo ištremta 1000 knygnešių. 
Juk po didžiojo 1863 m. sukili
mo iš Lietuvos tebuvo išvežta

1 apie 2400 žmonių. O komunis
tai Sibiran gyvuliniais vagonais 
išgabeno dešimtadalį visos&ū- 
su tautos! *. . ' v- • į.

Lietuvio sodyboje, Alvudo pažmonyje pensininkai klau
sosi sveikatos pranešimo. Priekyje kultūrinės progra
mos pildytoja Marija Naujeįlienė. (M. Naglo nuotr.)būti su vaiku, palaikyti jam 

draugystę. Vaikas geriau valgo 
daugiau žmonių apie save turė
damas.

6. Leisk vaikui p a s i rinkti 
maistą.

7. Jei vaikas karščiuoja, di- Į
dink msisto maistingumą ir 
skysčius. Kalorijų (maistingu
mo) daugiau turi pasaldinti ga
zuoti vandenys, vaisių sultys ii 
čia Amerikoje gaunamas PE
DIALYTE Patartina duoti skys
čių 150 cc vienam kilogramui 
kūno svorio. Kai vaikas ima pa
kelti vien skysčius (clear li
quids) ; nugriebtas pienas gali 
būti pasiūlytas. Pilnas pienas 
dar persunkus virškinti ligos 
eigoje. Palaipsniui gali būti duo
dami kitokie skysčiai. Jei vaikas 
karščiuoja daugiau negu kelios 
dienos, jam reirka suteikti bal
tymų, nes aukšta kūno tempe
ratūra reikalauja daugiau bal
tymų. - ,

■8. Jei vaikas vemia, neduotijią 
. nei.-maisto,...nei skysčiu 
"riaf ipėtedvi ?(2)
kutinin vėmimo. Po dviejų va
landų truputis vandens duoda
ma išgerti. Jiei jis vandenį pa
kelia, gurkšneliais galima mė
ginti duoti gerti lengvai pasal-

i real), gazuoji vandenys (carbo- 
, nated beverągTs), ryžta:, pa- 
i džiovinta duona (toast), MACAI 

VARŠKĖ,
1 AMERIKIEČIŲ SŪRIS, VANI- 
' LIJOS PUDINGAS, PASUKOS &

SENOVĖS LIETUVOS 
ŽMONĖSir kalcio, ypač jei jie nepakan

kamai bendrai maisto naudoja.
Pagausinimui maisto, tokie te

gul užkandžiauja protarpiais p.ętyjė vyrai žaliūkai, su visu su-
*1"’ * A7 w J v* .»■ * v» T 2

Visi buvo vidutinio augumo, 
nę taip smulkaus, kaip rinito, ir

mas į kraują maistas ir toks, ku- J (buttermilk), N U GRIEBTAS 
rio nereikia daug virškinti, čia PIENAS (skim milk), jello, 
nekalbama apie maistą vidų- sherbert, popsicle, JAUTIENOS
riuojant dėl pieno nepakentimo 
ar dėl gluten nevirškinimo. Tais 
atvejais, tiek vaikai, tiek ir su
augusieji turi maitintis specialiu 
maistu ir vartoti atsakančius, 
virškinimą pieno baltymų ai ja
vuose esamo GLUTEN’O pa
lengvinančius vaistus.

Viduriuojant teikiamas mais
tas nesti pakankamas minera
lais ir vitaminais bei maistingo', 
mis medžiagomis. Todėl jis toks 
tik trūri?i)Mri'^»a.lima vartoti.

1

(skim milk), jello,

mailinimosi. Ypač sportu užsi- 
imantieji jaunuoliai turi valgyti 
daug gausiau — apie 4.000 kalo-Įįoks pastačius, arba: ilgas, tėvas 
rijų dienoje sunaudoti, ar net 
daugiau. Tada, net taip gausiai 
maitinantis, gali atsirasti trūku
mas vitaminų B rūšies (thiami-

tikę, oęs ir šiandien dar yra ta
riama: žinia, vyras koks paritus,

— mergininkas trumpas, drūtas
— darbininkas. Nes kaip girioj 
že^nus ię stambius medžius regė
ję vėtrų ir audrų nepaveikiamus, 
tąip tarė, jog ir žmonės, ne taip 
aukšti ir smulkūs, kaip stambūs 
ir kresni žaliūkai, gali prieš var-

BULJONAS, silpna arbata.
Maisto pavyzdys viduriuojan

čiam paprastu viduriavimu — no, riboflavino, niacino...), ku- 
pradžtoje kiekvieno viduriavimo rie randasi mielėse. Todėl įpras-

kime kiekvienas nuo mažens^ . ... .. 
naudoti mieles, kaip labai kūnui J ir nelaimes stengtu

duoimas, tiek vaikui, tiek ir su
augusiajam:

PUSRYČIAMS: nunokę bana
nai, ryžių javainiai, nugriebtas 
pienas. PRIEŠPIEČIAMS: džio
vinta duona su jelly. Jello. Nu
griebtas pienas. !

PIETUMS: , varškė, trintas! 
obuolys (su žieve), silpna arba-! 
ta. PAVAKARIAMS;, su druska [ kiekį.

- z Y \ 11 I

naudingą ir visai pigu (perkant* Vjsi Qo tokie didelį> Raip 
augaloti, stačios ir gašios statu- 
lios, augumo, skaistus, drąsios ir 
sukrios kalbos, žydrai rainų akių, 
didžiai balto kūno, daugiau pa- 
ilguonio nekaip apvalaus veido, 
kurio įlirik^įšs, ddijgiau aiškios, 
neįsmegusį^š. radės. (...)

iš kepyklų svarais, sakysim, iš 
Baltic Bakery Marquette Par
ke) maisto priedą, žinoma, miš
rus, pakankamame kiekyje 
maistas suteikia reikiamą tų ir 
kitokių vitaminų bei mineralų

-r Libano kariuomenės ’/į|li- 
nižf išsikrausto. iš Beiruto, 3bet 
jiė, neapleidžia, visy Ęozicijų.^

— Libano kariai .dar tebegina
• Visa'Sūduva Vytauto'ir Jo- prežidėntūrą

Patartinas viduriuo-
Y jant maistas

Didesnėmis raidėmis atspaus
dintas maisto vardas padeda at
statyti kūno prarastą viduriuo-Į

ma-cai (crackers), sherbert, nu
griebtas pienas.

VAKARIENEI: amerikoniškas 
sūris, džiovinta duoną su jelly. 
Nunokę bananai, Seven-Up.

+ . 1 PRIEŠ EINANT GULTI: Jel-jant druska ir kali (potassium).5, , , . .,. Xt-XOKĘ BANANAI, BANA-Į dTuska sngnebtas
keliamas, kol jis.sęrgą bett kurią ^dintp gazuoto vandnes (carbo- NO DRIBSNIAI, sutrintas obuo-
5ga. nated beverages). Atsiminkinie, lys, jo košė, farina, cream of
S 5. Laike valgio kas nors turi kad tik macai (crackers) ar pa- rice, ryžių javainiai (nce ce-

£ 4. Paprastas maistas, nerie- 
bus,'tik kiek paskanintas prie
skoniais, esti vaikui geriau pa-

Great 
American 

Dream 
Machine.

pienas. . v' <
Mažiems vaikams atrenkama 

viena ar dvi čia nurodyto mais
to rūšys. Visada viduriavimu ne
galuojant reikia valgyti mažais 
kiekiais ant karto, ir dažnais 
protarpiais. Vis 'kasdien palaips
niui kita maisto rūšis prideda
ma, kol vaikas ima pakelti nor
malų maistą (general diet.). Tas 
pats tinka iri suaugusiam žmo
gui sunegalavus paprastu vidu
riavimu. Atsiinintįna, kad šiame 
virš nurodytame maiste vidų- Į 
riuojant daug padeda pektinas j 
(pectin), esąs’ obuolio žievėje 
(sutrintoje) ir ypatinga celiu
liozė, besirandanti bananuose.

Jaunuoliams patariamas mais
tas, turįs normalų kiekį balty
mų, riebalų ir GAUSIAI milti- 
nių-krak moli nių (angliavandžm) 
valgių. Nepasikliaukime patari
mais, skatinančiais atletams 
dangau baltymų valgyti. Ko 
daugiau reikia atletams — tai
VANDENS IR VALGOMOSIOS! 
DRUSKOS (sodium) laike dides-> 
nio įsitempimo besigimnastikuo- 
jant ar besirungtyniaujant. Tie 
du dalykai tais atvejais esti gau
siai išprakaituojami — jie turi 
būti papildomi.

* * *
STENKIMĖS GERU PAT 

RIMU PASINAUDOTI
SVEIKAS PROTAS TURI 

BŪTI KIEKVIENO 
VADOVAS

Jaunuolio (13-18 metų J 
maistas

tlacde hxv* been helping to mak* 
Mwy clr**rD» oom* tru« for yearv

Klausimas. Ka dabar valgvti, 
vai maistas užnuodytas SAL
MONELLA, prašau Tamsią, į 
Daktare, pasakyti. Aš bijau vai-: 
vįy tį mėsos ir gerti pieno.

Atsakymas. Nereikia pūsti 
šaltų barščių, jei kartą nudegei 
liežuvį nuo karštų jų. Reikia 
naudoti Tamstos turimą sveiką 
galvoseną. Visur visko pasitai
ko. Nustok viso bijoti — eik, 
pinkis pieną ir mėsą, ir kitokį 
maistą, visai negalvodamas apie 
Salmonella apsikrėtimą. Yra 
kas tuo rūpinasi, nesidėk jų naš
tos ant savų pečių.

O jei pasitaikytų suviduriuo- 
i, kad ir ta bakterija užsikrė

tus, reikią šitaip elgtis:

1. Ilsėkis, daug naudingų 
skysčių gerk ir tarkis su dakta-

Net nesergantis jaunuolis re
tai kada maitinasi kaip reikiant. 
Todėl vaikai nuo pat mažens tu
ri savu valgymo, pavyzdžiu. įpra
tinti savus vaikus į normalų 
maistą ir j sveikatai naudingų 
škysčių-gėrimų gėrimą. Viena 
lietuvė (inžinieriaus žmona) 
"‘skundėsi” Dainų šventėje, kad 
jos vaikai, įpratę į vaisių sun
kas, čia amfiteatre neturi kų 
gerti, ues tų visokių birzgalų jie

I nė Į burną neims?
Mokykimės elgsenos iš žydų: 

jie patys sveikai maitinasi ir 
taip maitintis nuteikia savus 
vaikus. Tada nėra tėvams var ru. Žiūrėk, ar kūnas netenka

ŠIENAPIŪTĖ

lit

h ^3»»< ir

poos that b

mb com* true fiwtar than ever before.
You can btiv iharf* in voi

*U your A

go, kai vaikai paauga, jie ne- 
mėgĮdžkųa niekais besimaitinąn- 
ė.ų ir visokius aidkfcm vertus 
skysčius geriančių bendraamžių

Jaunuoliai labai rūpinąs! sa
vo svoriu ir kūno linijomis. Bef 
niukąi yra linkę j sukūdimą. To
dėl jie turi būti raginami gau
siau valgyti. Mergaitės, priešin
gai. yra linkusios į nutukimą. 
Todėl jas reikia ragihli mažiau 
naudoti maisto, naudojant miš
rią, balansuotą mitybą. To
kioms nutukusioms mergaitėms, 
o kartais ir l>?twukams, reikia 
patarti DAUGIAU judėti, dar
buotis, sportuoti, plaukioti’ yj''

Jaunuolio amžiuje JTAMpA 
(stress) yra dažnas nemalonus
iftikinys Ypač vaide tu
rintieji esti susitfraužę. Tokie vandeniu prieš kiekvieną valgy-
dažnai apturi pennažai baltymų mą. maisto paruošimą ir po-na-

į perdaug skysčių dėl viduriavi
mo. Tokio skysčių kūne neteki
mo ženklai yra Įdubusios akys, 
sausa burna, sausėja akys — 
mažai ašarų jose randasi, mažė-

Lja šlapimo kiekis.
2. Neimk jokių antibiotikų, 

nes Salmonella yra atspari 
jiems. Antibiotikai užmuš NAU
DINGAS BAKTERIJAS, gurios 
naikina SalmoneMą. Tada liga 
dar daugiau pablogės.

3. Nors SahnoneUa sukeltas 
negei urnas, įskaitant ir viduria
vimą, liaunasi koke vienas savai-

salmonella 'Nkiuriuose dar 
jLž&ilaiko mažiausia i per penkias 
savaites. Todėl'-ės. apkrečiamas 
tuo laiku ir gali kitus apkrėsti. 
Todėl plauk renkas su muilu ir

Aukso miglos supa tylą, 
Užu šilo saulė kyla. 
Žengia vyras paskui vyrą, 
Pyto perlai žemėn byra.

Žolę žalią, žolę jauną 
žvangios dalgės žvangiai piauna. 
Lenkit galvas, pievų gėlės — 
Eina jaunos grėbėjėlės.

‘'Padėk Dieve!” — “Ąęiū, acių.. .” 
Pradąlgėlių, kąip gyvačių— 
Dalgė dalgę, mostais varo, rr»i v ■» v «• •

Saulė žėri, spindi rasos.
&rąido pievą kojos basos,

y
I 
r ' < *

Žalioj pievoj it už miško... 4

v Petras Vaičiūnas
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GRAŽIAI PAVYKO JŪRŲ ŠAULIŲ STOVYKLOS 
“PILĖNŲ* SEZONO ATIDARYMAS

Birželio 2 sios rytas išaušo lių “Pilėnų” stovyklos 
g’edras, tempreatūia sekė 'pie rildaryme. šia proga mudu su
>9 laipsnių, švyturiežiaį šauliai Brone nutarėme aplankyti ne- 
ir š. ulės iš miego, pakilo anksti, toli stovyklcs įsikūrusius buvu- 
Mo.eys šaldės triūsė virtuvėje, s:us mūsų 'kaimynus Erną ir 
c šauliai rajone rikiavo stalus, Stasį Garliauskus.

Garliauskai prieš 10 m*’ą ne
toli Manchesterio prie “Daina
vos” pirko nemažą žemės plutą 
su m šku ir pradėjo kurtis. Pra
džioje išdygo aukštas elektros 
laidoms stulpas, matomas iš to
lo. Kai Stasio paklausdavau, 
kur gi tas tavo būsimas ūkis, iš 
Pilėnu stovyklcs jis ranka paro- 
dyda.ro aukštą stulpą: tai tenai 
mano busimoji sodyba.

Pirmiausia jis atvedė elektrą 
nes Stasys žinojo, ką daro. Be 
elektros energijos nieko šiais j — 
laikais negali d-'Tyti. Pradžioje 
jis savo jėgomis pasistatė didelį 
garažą, kuriame įsirengė kam-’ 
liarį, talpinantį poilsiui lovą, per plotas žaliuoja? Stays pa
stalę bei šildymui pečiuką. Kaip, aiškino: ten lėkiau naudotis bu. 
gi gyvensi be vanden«9 Įsikasė vusiam 
šulinį. Kad sodyba gražiau at-J Vytautui Čižauskui. 
rodytų, įsikasė ir prūdą, kuria
me augina žuvis. Be abejo, įsi
rengė ir sanitarinį namelį, kurį 
vėliau sumodernino.

Netrukus pradėjo statyti ir 
. gyvenamą namą su dviem mie
gamais. Namo statyba be kon- 
traktoriaus neapsiėjo, bet vidaus 
pagražinimo darbus atliko savo 
jėgomis. Iš lauko namas atrodo 
kaip dviejų aukštų, nes stovi ant 
pašlaitės. Iš rūsio išėjimas tie
siai į užplanuotą vaisių sodą,

kai atsilankę svečiai jaustąsi 
k .ip namie. . t
.Drausmingai įsirikiavo prie 

stiebo pakelti Amerikos ir Lie- 
t_ vcs vėliavas. Netrukus pradė
jo rinktis ir svečiai, šeimininkės, 
vadovaujant Onutei Selenitnei, 
su talkininkių -būriu js-u buvo 
pa puošusios įvairius šiltus pa- 
tiekaks: kugelį, cepelinus, ba-. 
laridėlius ir kitokį maistą bei py 
ragus ir šiltą kavutę. Vyrai šau
liai — Centro valdybos jūrų 
šaulių vadas Mykolas Abarius, 
kuopos pirm. Bronius Valiukė
nas su būriu talkininkų paruošė 
gaivinančius gėrimėlius ir girdė 
ištrenkusius. į

Neįtikėtina: bematant prigu-" 
žėjo ir daug nematytų svečių, 
net ir iš okupuotos Lietuvos. Pa
valgę ir pagėrę, geroje nuotai
koje su draugais šnekučiavosi. 
Netrukus prasidėjo,, galima sa
kyti,, kaip ir linksmoji dalis — 
laimės traukimas. Pirm. B. Va-, 
Trakėnas pašaukė visus' prie do- 
vąnų stalo. Padėkojęs svečiams 
už gausų atsilankymą, pakvietė 
šaulį .Liudą < Maeionj padalinti 
dovanas^ Ogi dovanų stages su 
■kaupu! Daug buvo laimingų., 
Kuomet kai kuris' gaudavo do_' 
vanį.tai.kaip choras visi <mm>! 4 i kino: nors turiu dujine šildvmui
Teko ir man viena daina. Be knriaine >“ Pas0'lmta <**•( k.. „„ u:,
abejo,"kas laimėjo buvo paten-! 
kintas, o kas nelaimėjo — grįžo 
Į namus nevisai patenkintas, bet 
tikėdamasis kitų .kartą laimėti. 
Vienu žodžių, atidarymas .Įfevy- j 
kp visu šimtu procentų. Būtinai 
čia reikia, prisiminti ir tas ‘‘bite
les”, kurios taip puikiai paga
mino įvairų maistą. Štai .jos:! 
O. Selenienė; St. Paulikienė, S.’ 
Sirutienė, L. Miacionienė, G. Va- 
liukėnienė, S. Grigaitienė, V. 
Šimkienė ir E. Braziūnienė. Vy
ras maisto tiekėjas B- Tekčėnas.

APLANKIAU; Į<AUJAKURIIj S 
ir E. GARLIAUSKUS

Birželio 2 dieną būS’au šau

‘‘Erdvėlaivių stotis’Povilas Kaupas

ą, kuriame įsirengė kam-J
NAKTIGONIO UŽRAŠAI

i

kaimynui agronomui

tenai tvarkosi. Viduryje kiemo 
pakilęs gauburys, tai rūsys dar
žovėmis laikyti. Įkišau nosi ir 
ten: trys aruodai — vienas bul
vėms, kitas ridikams, trečias 
burokams, ir dar keli aruodėliai 
kam nors kitam. Stasys saCto: 
neužilgo turėsime šviežiu daržo
vių ir vėl pripildysime aruodus.

Netoliese, garaže stovi paruoš
tas traktoriukas ir kiti įrankiai. 
Atokiau nuo gyvenamo namo 
pašiūrė malkoms. Stasys paaiš.

i krosnį, beeper didžiuosius šal
čius šildau 5ir malkomis.lė, vyšnios, slyvas ir kiti jauni 

vaismedžiai. Be vaismedžių, ap
link sodybą yra apsodinta ir de
koratyvinių medelių: mėlynų ir! klausiau Stasio, kiek gi dabar 
žalių eglaičių, lietuviškų ir ame. i ši sodyba būtų verta? Atsakė: 
rikietiškų berželių bei kitokių 
medelių. Namo fronte patogu 
pasėdėti, vad. perėjo. ‘ '

Pasirodo, kad Stasys ne tiktai 
gabus inžinierius - architektas, 
bet ir sumanus agronomas; Dar
žuose auga ir žydi ankstyvosios 
bulvės, žaliuoja burokai, mor
kos, ridikai, žirniai, rūgštinės,
agurkai ir kitos daržovės. Iš tolo 
raudonuoja prinokusios braškės. 
Putlia^Gferiiaųskienė jau išviru
si ir kompoto.

Paklausiau,., koks, ten toliau

m-i
hl metrrštii. Jame yra vertingi, niekuomet neienrią, Vtae 

'ATtvž*; Igno. ilapeHo, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Starky 
?. Raukčlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir Y 
Meilaus rtrtipsnlai bei ftudijos, Iliustruotos auotraukomli %

1 DAINŲ IVENTSS LAUKUOSE, poetės, rijytojof b Ii* 
Enlf lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie datn. 
šventes bei Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti, ir nedainuoja* 
Hems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi ir surinktais dudmenlmi 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VTENBO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraS} 
ta? luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne taura 
gyvenimo bruožų apralyma*. bet tiksli to latkatarpio buities lft» 
ratūrinė atudija, suskirstyta skirsneliais. Ta 200 puslapiu fcnyp

fenilai pArrfyti riudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnis i 
Labguvos apskričiu duomenimis. Aprašymai įdomūs klekrtaiM 
SetnriuL Leidiny* HlustruotM nuotraukom^, pabaigoje duodami 
ritovardiių pavadinimaJ»Ir Jų rerttalri J voklefiij kalbą. Laba 
»sd!nfo> 331 puri knygoje yra Rytgrūsfų Bamilagla. Kaina W

V M LA UMIS LIMK ra lytojo* PetronėMa Orintaftis sU 
mlnSnai k minty* apie asmenis Ir vietas neprlk. Lietuvoje Ir plr 
maišiais bolievlktj okupacijom metais. Knygs turi 234 puslapiu 
bet kainuoja tik II. . ’’ 'ip-v-

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revonudonlertua, neru-pras 
Ui tr klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje1, tik fr 
y-arglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
riją. Dabar būtų j| galim* pavadinti kovotoju už Imogens teis* 
Kayga y~a didelio formato, 365 puslapių, kainuoja K

> IATTKN1S NOVKL«S, SL lo^enko ktryba. J. VaUIH

Baigiant-apžiūrėti sodybą, pa-

už žemę mokėjau dešimt tūks
tančių, bet dabar neatiduočiau 
nei už $50 tūkstančių. Garliaus- 
kai labai patenkinti savo sody
ba ir gyvenimu, ypač vasaros 
metu. Kone kiekvieną savaitgalį 
atsilanko vaikai, o ir šiaip pa
žįstami užsuka. žiemos metu 
kiek nuobodžiau, bet nuotaikai

ir antrą naktį ganyti, 
kažkodėl Auksinukas 
man pasakoti apie ra

taikstės. Naktelę sugula ir sočiai 
miega.

Išeinu 
ŠĮ kartą 
pradeda
ganas, šmėklas, undines ir kitas 

, baidykles. Jo Įsitikinimu gal ir 
Į e stinta šiokių, tokiu baidyklių, 
• žmones gązdinančių, jaunus vy-l 

rus suviliojančių, bet štai jam- 
j per visą ganiavą nepasitaikė to-1

Pirmos naktinganio naktys
Įvyko taip viskas paprastai,, bams patalkininkauti, 

be jokių pasiruošimų. Akėtber- 
nis Auksinukas vieną pavasario 
gražų vakarą sako man:

— Jonai, ar nepadėtam šią
nakt man arklius ganyti?

Kur čia nenorėsi! Įdomu ir 
lyg baugu. Tėvas ir motina su
tiko, kad eičiau nekligonės. Jau 
vyras, buvau suėjęs gal 10 me
tų. Atostogos, negi per dieną tin 
pinėsi. Žinai, karine pavasarį, va
karą darbas darbą veja. Visi dar
bai ir rūpesčiai gula ant kulnu. 
Ir išėjau nektigoniauti^^įiksinta
kas jau turėjo antrų metii paty
rimą. Kaip iš piemenųtiįšėSjc akėt 
berniv. tapo. Jo darbašpi^vc nak 
timis arklius ganyti, kitieįns dar

paįvairinti naudoja televiziją 
arba radiją.

Pasisvečiavę pas buvusius kai
mynus apie porą valandų, vėl 
grįžome Pilėnuosna užmigti sto
vyklos atidarymą. Grižo su mu
mis ir E. bei St. Garliaįi:į<ai.

Ant. Sųkaįiskas

Kita nakti man hake, kad esą, - ■ 
reikia priprasti naktį ir vienam 
būti. Nieko baisaus ir vienam- 
arklius ganyti. Gal kiek nykiu; 
bet gali pasiimti su savim luiu; 
ar visą! laiką arklių tarpe bu- ‘ 
voti, — tai drąsiau. Ir ta naktis; 
švilpte prašvilpė, kaip nebuvus. 
— jokio nuovargio. Smagu’ 
Smagu ir savaip didinga. Štai aš 
naktigonis’ Vyras-

šj kartą Auksinukas naktigo
nei! atsivedė šunį Juodi. Tai bu
vo didelis šuo, jau įpratęs naktį 
arklius ganytu Juodis labai džiau 
gėsi vedamas į ganyklą, šoki
nėjo, cypė, taikstėsi veidus mud
viejų. palaižyti. Susėdom. Juodis 
buvo pririštas prie šakelės koto 
Į žemę Įsmeigto. Juodis surimtė
jo, atsisėdo ant užpakalinių kojų 
ir dairėsi. Auksinukas buvo kiek 
neramus. Pradėjo jis man <kųs- 
lis. kad štai neturįs laiko net sa
vo draugus aplankyti. Ar nega
lėčiau šiąnakt vienas su Juodžiu 
pasilikti, o jis eisiąs pas drau
gus. Kodėl ne?

Sutikau, nors kiek baimės jaus 
mo suimtas. Auksinukas geras 
mano draugas. Kodėl jam nepa
tarnauti? Įspėjo, kad niekam ne
sakyčiau apie jo pasišalinimą. 
Man patiko, kad jis tokią paslap
tį patiki. Išėjo- Pasidarė nyku.

j * v X v v cj jyaoi . un v vv

kiu matyti. Gal gyvuliai jas nu-
j baido?

Net ir Joninių naktį, kada ra- 
( ganos tikrai veiksmingos ir ža

lą darančios, jam, Auksinukui, 
neteko tokiu matyti. O. Joninių 
naktį jis akylai visą aplinką se
ka. bet nieko pikto nemato. Tad 
ir pataria man būti vyru! Žinai, 
darbo gyvulėliai žmonėms gerą 
nesantieji, geriausia apsauga nuo 
v>so pikto. Jis negirdėjęs ir iš ki
tų naktigonių, kad anie kada 
nors būtu susitikę su kokia ners 
dvasia. Gyvulys tuoj p:ktą pas
tebi. Nakties metu arklys nujau- 

' čia, kad ir katę sėlinančią, tuoj 
( savaip s’tpurpia. Dairykis be bai- 
| rnės ir pamatysi ar šunį palai
dūną ar katę laukuose pelės ty
kojančią.

Klausau aš Auksinuko tų šne
kų, o minti.' tokia kniedi. kad 
seniau jis buvo kitos nuomonės 
apie visok:as šmėklas. Tada jis 
įtikinėjo, kad tokiu .ikrai esama. Priėjau prie kumeliukų. Pradė- 
Ragino vieną kartą net eiti kar
tu su juo paparčio žiedo nuskin
ti, kai šis Joninių naktį pražy
dės. Dabar jo šnekos man ne
atrodė Įtikinančios. Neturėjau 
ką jam atsakyti. O galop nebu
vo kada leistis į tolimesnes šne
kas. Gaidžiai jau antru kart, pra
gydo ir nelauktai saulutė išlindo 
iš po žemės. Čia jau artojai atė
jo- ‘ ... .

L

O kiek čia pavasario nakties? 
— geras sprindis. Nesuspėjau ap
sidairyti, visų Auksinuko kalbų 
išklaipyti, — rytuose pragydo 
gaidys, namuose žąsinas sukle- 
geno, — ir jau pradėjo švisti. 
Saulei kylant, jau atėjo artojai 
arklius ir jaučius darban paimti. 
Auksinukas po naktigonės galė
jo iki nusričių miegoti. O aš po 
tokio '‘darbo-’ — nors ir .visą 
dieną Icvcie tysoti. Eet kur čia 
tysosi, jei visa įdomu, jei visi dil
ba, kruta1 Pusryčiams ir aš jau 
prie bendro stalo. Jaučiuos, kad 
dabar su visais kartu pelnytai 
valgau. Jokio nuovargio- Išsi
miegojau sočiai. Begu tsu kitais 
į laukus pasidairyti kaip darbai 
eina. Artėja vidud’enis. Snaudu
lys suima. Neatleidžia. Dar pietų 
nesulaukęs, jau aš knarkiu. Pa
budau jau visiems Į laukus iš
ėjus. Saulutė toli iš pietų iškry- 
pus. Ar taip ilgai mano miegota? 
Motina šypsosi. Valgyti ragina. 
Ir klausia:

— Ar šiąnakt eisi naktigonėn?
O kodėl ne? Jei nedraudžia

ma. Smagu. Naktys trumpos. Ne

jom su rais žaisti. Ir... nepaju
tau, kaip aušra pasirodė. Čia ir 
Auksinukas ątsirado. Didžiavaus 
vienas naktį praleidęs. Liežuvis 
niežėjo pasigirti motinai, kad 
jau aš tikras naktigonis. — nesi
bijau. vienas arklius ganyti! De
ja, paslaptis., Negalėjau draugo 
jšduotL

(Bu£ daugiau)
į Vistas&ts

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus,

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo« 
darbus dirba. V' s

SLA - išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS iSLDONUS doleriu 
apdraudę savo nariams.. k ’

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

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

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

SLA — kuopų yra visose lietuvftį kolonijose.
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D. KUHLMAN. B.S., Registruotai vristiniako

EVFESTINGAT loPILDOM RECEPTAI « FANNIE MAY SAL
DUMYNAI * KOSMETIKOS REIKMENYS

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

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

Tel (212) 563-2210

50 metų studijavęs, kaip

110.00

*

rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. ! 
You’ll like the relief in the morning. /
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder

Read label and follcrr 
directions.
C Ex-Lax, Inc.. I9S2

Atdara šiokiadieniais nuo 
p&L rvto ik- ’0 vai vakaro.

iba, ulba paukščiai sparnuočiai. 
Veik per visą nektuzėlę griežle 
nerimsta, putpelė atsiliepia. Ar
kliai godžiai ėda, kaip kas jų su- 
parpia. Vidunakti kiti sugula, o 
kiti stovėdami vienas kitam 
sprandus kasinėja. Prieš aušrą 
visi sukyla, ėda. Niekas jų iš 
bandos neišeina. O tie kumeliu
kai, iš vakaro bėginėja, pažaisti

For constipation relief tomorrow j
> reach for EX’L AX tonight. (

Ex-Lax helps restore your system’s own natural

1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
JI tomu —-------------------- ——- ...........—.........

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. ---- --------------- -----
D dalis, 229 psl.------------------------------------------------

3. Miko šdeikio, LIUCIJA, proza. 178 psl.---------- —
4. Janinos Narinės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.
5. Prof. P. PakarkUo, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN

TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psL ....................................
6. J. VencUver, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

so.oo

$5.00
$5.00

$4.00

12.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halried St.. Chicago, Hl. 606 
kite čeki Ir pridėki* vien% dolerį persiuntimo ^laidoma.

siųs-

700 puslapių knygą, turion sudėjo viską, ta* Bei kada Ii 
Set kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Jaunium Ir proi. H 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padari 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini vertimui 

ir patarė mums toliau studijuoti.

r
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Beiruto. Ji pargrįžo į Chicagą.

— Popiežius dažnai vartoja 
laivelį Jam kartais lengviau per 
sikelti laiveliui negu'tsksi. •

I
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25 cents per copy Užsieniuose

X&00
pusei metu

slėpėsi JAV, bet kai
į

J

Valui kas

124.00».oo
metamą _ _ _ , 
pusei metų ____
vienam mėnesiui

>40.00
$22.00
$12.00

$4.00!

K. Ciurlionlb dekoracijos

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 vkL

Nuo sius jo pirmos di»o< 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuos:

metams________
pusei metų _____
trim g mėnesi ft mg

vienam mėnesiui .
Kitose JAV vietose:

$24.00
$15.00

$5.00

’KCOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS. USPS S74&4000 
Postmaster: Send addres* change, to Naujienai

1738 S. Existed St, Chicago, IL 60608

metams _______
pusei metų ____
trims mėoesiaiiM 
rietis m mėnesiui

Bankas gaudavo kas- 
išriiokėjimus už pa-

(Tęsinys)

Vatikanui už vardą ir patogul 
mus, davė $900,000. Kai Calvi 
klausė Marcinkaus apie popie
žiaus sutikimą, tai atrodė, kad 
to. ■» . nereikėjo ,nes už Banca 
CattoHea Vatikano. Bankas ga
vo'4H;5 milijonus 1971 metais. 
Visa kjerikalija prašė ką nors 
dėl to daryti. Tik 1978 m. pra
dėjo kas nors darytis, Šerus, pa
silikusius Vatikano Banke, Gaivi
>; - j* : v j

. peledė į -Zitropo, kurtos st vi- 
ninku tuo laiku dar buvo oin-

(autine paskola iš Milano banko.
Vatikano 
metinius 
gribą.

Sindon
1975 m. Milanas paprašė Sindo- 
ną ištremti, JAV paprašė popie
rių anglu kalba. Roma atsakė, 
k. d negalinti Milano 200 pus
lapių reikalavimų išversti i ang
lų kalba. Amęnkos ambasadą 
to nežinojo. Siiidona ' gyveno 

•'New Yorkė, pasisamdė Richard 
j \fxcn-John Mitfchgl firmą jį 
t ’ginti. Smetona pradėjo lekĮo-s 

riaiili. Pagaliau Itąlųą| pavyko; 
kad Sindona būtu York'e 
suareštuotas ir jo .įkąjtas buvo 
3 mil., dolerių. 197&- m, in.vesti- 
gądOFiai "sužinojo, kąš jž- ffe

slaptis.. Calvi žmoną-: išvykę į 
Ameriką.y ' " '• 
, / ų- daugiai^ • -J

Pinigus reikia siųsti pašto Hoxiey 
Orderiu kartu su užsakymu.

kad perversmo rengėjai atšauktų planuotą milžinišką | demonstraciją teko’atšaukti. i t’
emonstraciją. ■ . šeichas Salama paskelbė, kad demonstracija bus

. Egipto seiehas Hafez Salama norėjo tūkstan&us ruošiama vėliau, 0 vyriausybė paskeftė, kad Šarijos ko- 
egiptiečių is Suezo atvesti į Kairą. Bet kai pamatė pa- keksas negalios.

TH1 LITHUANIAN DAILY N1W1
Published Daily, Except Sunday, Monday and RnH3»yf

tadienius. Taidžią Naujienų Bendro-'
Chic££0’ jau anksčiau prez. Sadatas buvo suėmęs ir laikė kalė-IL 60^)8. TeleL *21-6100. J 1

<K§iM974 m. Afitaho biržk nra.
dęjo krišli,. ’ Banco Anjbi>bsi?tri<>^
buto labai pažeidžiamas. Susi- 
orgahižavusi kpiiipanija Supra-j 
f;n 1975-7^ m. pradėjo pirkti . Suprafin,^vminfc^?i--£^ača- 
Caivi banko serus iki 50 mjl. no Bankas. ■ Italijos -jstatjittais 
15%. tu’šėrų ntfpirko. Sųprafin, užsienio--nianųiuliacijos yra; paj 
sa-vminkai tos Suprafin kompa
nijos buvo Teįtafin ir Impraf’in, 
b įtj. savinirtkai buvo Vatican.

. Baųk. Praktikai Suprafin savū 
ūiĮĮkii buvo. Galvi, kuris masi- 
nrši'pirkošėmis, parūpinta tarp.

Ax of J«nu«ry 1, ItvO 
Subscription R>t*t:

Chicago $45-00 per year, $24-00 per 
-lx months, $12.00 per 3 months. In,___
other USA localities $40.00 per year, > ranartnia 
$22.00 per six months, $12.00 per(JLjUiau0J*' 
-hree months. Canada $45.00 per year;
-<her countries $48-00 ner year.

Sarijos nuožtatuš įvade ir Pakistano diktatorius Zia 
Juliakas. Chomeini labai norėjo, kad Zia jo klausytų, 
bet Zia atsisakė. Jis norėjo būti Pakistane kitu Chomei- 
niu, bet jam nesisekė. Pakistane jis padarė perversmą 
kelių generolų padedamas. Jis paskelbė, kad pakaitos pa
darytos Pakistano kariuomenės vadų. Naujus įstatymus 
jis skelbė karių vardu, bet jis buvo priverstas karių atsi- i 
klausti Kariai buvo pridėję savo trigrašį prie perversmo, 
jie reikalavo tarti žodį ir krašto valdymo klausimais. Zia ' 
sušaudė buvusį premjerą, bet kariai jam priminė, kad J 
jis nesavavaliautų. Jam nepatiko šios pastabos, bet jis 
vengė generolų pykdyti.

Egipto fundamentalistai bandė pagrobti valdžią pre
zidento Sadato nužudymo momentu. Jie buvo įsitikinę, 
kad be Sadato demokratijos šalininkai nesusigaudys, Sa
dato nustatytų pozicijų negins ir viską atiduos seniems 
fanatikams, bet jiems nepavyko. Egipto aviacijos virši
ninkas ir prez. Sadato glaudus bendradarbis gen. Hosni 
Mubarakas buvo sužeistas, bet jis greitai susiorientavo 
ir ėmėsi priemonių fundamentalistams sutvarkyti. Jis 
suėmė visus pasikėsintojus, suėmė jų bendradarbius ir 
suruošė teismą. Didžiausius kaltininkus išmetė iš kariuo
menės, atėmė laipsnius ir sušaudė. Dalį fundamentalistų

io sumanytai operai Jūrate

Dr. T. A. LEGACKAS

Šis tas apie Vatikano finansus

Fanatizmas sudaro pavojų 
Egipto demokratijai

Prieš tris metus Kaire kariuomenės parado metu 
buvo nužudytas prezidentas Anvar Sadatas. Keli musul
monai fundamentalistai, susitarę su. pora Egipto kari-, 
ninku, kariuomenės .parado metu paleido, automatinius- 
šau+ifvūš Į pa’radą priupantį krašto,prezidentą,’■

Prezidentas A. ►Sadatds,1 buvęs • kariuomenės vado ir 
Egipto prezidento Naserio dešinioji ranka, priėjo įsitiki
nimo. kad Egiptas, daug kentėjęs nuo buvusių faraonų 
ir karalių, turi pasukti į Vakarus, įvesti demokratinę 
santvarką, priimti demokratinę konstituciją ir tvarkytis 
pagal pagrindines žmogaus teises.

Bet krašte dalis karininkų ir atsilikę mečečių dva
siškiai vis laikėsi pagrindinių Mahometo dėsnių. Jie taip 
interpretavo Koraną, kad būk net pats Mahometas prisi
laikė senų musulmonų įstatymų. Dar prieš pranašą Ma
hometą arabai tūrėjo savo įstatymų kodeksą, kurį vadino 
Žarija. Šarija nepripažino pagrindinių žmogaus teisių. 
Moteris buvo skaitoma verge. Vyras galėjo turėti kelias 
žmonas, jeigu jis pajėgdavo jas išmaitinti ir vaikus pa
penėti. Moterys privalėjo pridengti veidą, kad arabas 
nesijaudintų ir prie jų nepradėtų kabinėtis.

Britai įtikino egiptiečius keisti Žarijos nuostatus. 
Didelę jų dalį visai panaikino, priėmė visą eilę humaniš
kesnių įstatymų. Pagrindan padėti britų ir Vakarų Eu
ropos filosofai ir jų skelbiamas humanizmas. Už menką 
vagystę Šarija liepia nuplauti ranką. Berankis žmogus 
nepajėgia prasimaitinti. Jis tampa našta visuomenei kol 
jis bus gyvas. Irano valdytojas Chomeini įvedė Žariją, 
bet kai kurie nuostatai ir jam atrodo žiaurūs. Jis pataria 
jų praktiškame gyvenime netaikyti. Bet jis įsakė mote
rims dengtis veidą, neiti į susirinkimus, rūpintis maistu 
ir vaikų auginimu.

jimuose. ’■*.
Aviacijos viršininkas gen. Hosni Mubarakas buvo 

išrinktas krašto prezidentu. Kariuomenės vadovybė apsi
valė nuo fanatikų fundamentalistų, gavo iš Amerikos 
stambią ekonominę paramą ir pradėjo vesti kraštą į 
normalų gyvenimą. Prezidentas net sumažino bausmę 
keliems nuteistiems fanatikams. Jie prižadėjo nesikišti 
į nustatytą tvarką. Galimas daiktas, kad tai buvo prezi
dento Mubarako klaida. Jis nesikišo į tikėjimo reikalus, 

į rūpinosi krašto gerove ir bandė sustiprinti santykius su 
kitomis arabų valstybėmis. Arabai buvo nepatenkinti, 
kad buvęs prez. Sadatas nuskrido į Tėl Avivą, ten pasakė 
kalbą Izraelio parlamentui,i pasiūlydatnas. taikytis >ir pa- 
keltiĮękonomiiiį..Artimųių Rytų’gyvenimą, šio žingsjiiot 0 
arabai negalėjo dovanoti prez. Sadatūi. Jie žinojo,' kad j 
bė gen.- Mubatakb prėz. Sadatas būtų nepajėgęs įgytyi-- 
dinti taikus. '

Senieji mečečių vadovai panaudojo šį prez. Muba
rako ramumą ir pradėjo rodyti savo ragus. Pirmiausia 
jie įsakė moterims užsidėti vualius. Pradžioje veidus den
gėsi tiktai kelios, o vėliau pasirodė didesnis jų skaičius. 
Mečetės buvo statytos maldoms, bet dervišai jas naudojo’ 
antisemitinei propagandai. Patį prez. Mubaraką jie pa
skelbė Izraelio draugu. Jis keliais atvejais kreipėsi į iz
raelitus, kad baigtų kovas ir grįžtų prie statybos ir pra
monės, bet Izraelis visą reikalą atidėliojo/ . ;

Šiam savaitgaliui demokratijos priešai ruošė didelę 
demonstraciją Kaire. Jie rengėsi sutraukti kelis tūkstan
čius fundamentalistų į sostinę, padaryti reikalingas pa
kaitas ir pasiekti tai, ko nepasiekė prez. Sadato nužu
dymo metu. Prezidentas Mubarakas ir šia proga nieko 
nepasakė. Tačiau praeitą ketvirtadienį jis įsakė sutraukti 
į Kairą didoką kiekį gerai ginkluotų policininkų, kurie 
vakare pramaršavo Kairo gatvėmis. Televizija ’ parodė 
policininkus visam kraštui. Oficialus pranešimas pasakė, 
kad vyriausybės priešai rengiasi nuversti prezidento Mu
barako Vyriausybe ir ruošia milžinišką demonstraciją, bet 
vyriausybė neleis ardyti tvarkos. To pranešimo užteko,

metų M, Šlpfkouski is-Važįiioti fš- 
: •

ruoštųs policininkus ir sužinojo, kad prėz^ Mubarakas yra 
pasiryžęs tvarkos ardytojams, kirstų tai keliais-'atvejais 
naudęjo radijo bangas, ragindamas nutraukti »masinę 
demonstraciją iš Suezo į Kairą." ■

Šeicho vedamiems fanatikams buvo, pasakyta; kad 
jie ruoštųsi demonstracijai, kuri Kaire.turėjo paskelbti 
Ramadano šventę. Penktadienį demonstrantai turėjo pa
sninkauti, o .šeštadienį paskelbti džiaugsmo šventę ir 
įvesti Šarijos kodeksą.

Kai ties didžiąja Kairo moske pasirodė 1,000 gerai 
aprengtų ir automatiškais ginklais ginkluotų policinin
kų,- e radijas pranešė, kad nustatytos tvarkos ardymas

VALUKAS ČIUPS VALSTY
BĖS APGAUDINĖTOJUS

į. CHIX AGQ.
Anton' Vfch,J^'s.- -5hsibažihps-' su 
įsigalėjusią'
rė "samdyti savo įstaigoje7-grupę 
žmonių, kujie cities nž "u<Mė^°s 
valstybėm ąp^uMipėt'ojūs.’ Su šia 
grupe bendrUdarbijtus pašld in- 
spektoriui?, įigėnfas--. valšty- 
liėš - hMafešęių' iri^pefctOHilš, na- 
miį. sątybos' įr nuomavimo pa
reigūnai, ; socialinės apUraudcs 
sukčiavimui ir kitiems rįusikal- 
lėliams. ' .' . •. ■ Į

prokuratūroje šiam ^skyriui 
vadovaus patyręs teisininkas Jo
seph Hartzler. - J'.

Tai didelis- darbas. Teisim i 
teks įrodyti, lead į. valdžios įs
taigas šulindusioji- vadovybė ap
gaudinėja, bet reikia sustabdyti 
sukčiavimus, kasdien vis labiau 
plečiančius. . ’ ‘

Spausdiname prbf. Vlado Stankaus Stu
diją apie egzistencializmu iš tamsą ir švie
są, pasakytą tamsiomis mūsų dienomis.

N. Red.

Vladas Stanka

EGZISTENCIALIZMO TAMSA IR ŠVIESA

1. Kas tai yra “Aš esu”?
Visiems yra žinoma, kaip Descartes trium

favo,kai jis surado dėsnį: “Je pense done je suis” 
(“Aš mąstau, reiškia — aš esu”, arba lotyniškas 
vertimas: “Cogito ergo sum”). Descartes pama
tuotai galėjo didžiuotis šituo dėsniu, kuriame 
jis rado tvirtą salą abejojimų jūroje ir kuris jam 
laidavo naujosios filosofijos kūrėjo vardą.

Tačiau šių dienų filosofai jaučia, kad šis 
dėsnis dar neduoda atsakymo^ o tik kelia klau
simą, gal būt, net svarbiausią, jei ne vienintelį 
klausimą,kurs turi rūpėti filosofui,būtent :kas yra 
“Aš esu”, arba, modernine kalba, kas yra mano 
egzistencija, mano būtis.

Toks klausimo kėlimas yra naujųjų laikų 
egzistencialistų įnašas, nes jiems egzistencijos 
sąvoka yra išeities punktas ir sudaro visos jų fi- 
losctijūS turinį. Nėra abejonės, kad tai didelis 
egzistencializmo nuopelnas. Nes ką mes galime 
žinoti, jei mes. pat^s savęs nesuprantame? Kuo 
mes galime rūpiiHs. jei mes savęs nepaisome?

Kokią tikrovę mes galime suprasti ir -kokią tie
są surasti, jei mes pamirštame, kad mums mūsų 
būtis yra vienintelė tikrovė ir aukščiausia tie
sa. Kokia nauda žmogui laimėti visą pasauli, jei 
jis pats save praranda?

Visiškai įsitikinę, kad jie suradę tikrą ke- 
lią į tiesą, egzisteicialistai, ypač tie, kurie yra 
mažesnio masto, tikisi, jog jie gali daryti toli 
siekiančias išvadas. Jie jau nepasitenkina tefgL 
mu, kad ne pasaulis duoda atsakymą į klausimą, 
kas yra mūsų egzistencija, bet mūsų egzisten
cija duoda atsakymą į klausimą, kas tai yra pa
saulis. Jie jau mato, kad egzistencijos realybė 
grindžia pasaulio realybę.

“Egzistencija turi savo nuosavą pasaulį,
“Egzistencija kuria savo pasaulį”. Ant 

savo pečių žmogus neša viso pasaulio sunkumą”, 
“Žmogus yra atsakingas už viską, kas tik pasau
lyje darosi”, — šitie ir daug kitų posakių ir afo
rizmų išreiškia šių egzistencialistų užsimo
jimus.

Milžiniškas vaidmuo, kurį egzistencialistai 
— teisingai ar neteisingai — sieja su ekzisteh* 
cijos sąvoką ir pabandyti ją kiek galima pil
niau ir giliau suprasti.

* * 4 <• ® .- ■ *

2. Kierkegaardo baime ir kentėjimo 
filosofija

Bendrai sakant, egzistencialistai yra vięnili 
individualistai, atsiskyrėliai, ir jie net vienas ki

to nemėgsta. Pavyzdžiui,dabar viešpatauja trys 
didieji egzistencialistai: Heidegger, Jaspers ir 
Sartre.

Tačiau Jasperso veikaluose vargu ar rasime 
nors vieną kartą paminėtą Heideggerio ar Sart- 
re’o vardą; o, kita vertus Heideggeris ir Sartre 
visiškai ignoruoja Jaspersą. Tačiau jie visi, 
kartu su kitais didesniais ar mažesniais egzis
tencialistai, taria, kad modeminio egzistencia- 
ližmo pradžios reikia ieškoti Kiergaardo asme
nyje ir kūryboje, ir kiekvienas jų su pietetu mi
ni jį, kaip savo pirmątaką ir dvasios tėvą.

Soeren Riergergaard ištariama: Kerkegor, 
danų rašytojas, pamokslininkas ir filosofas, gy
veno pirmoje 19 šimtmečio pusėje (1913—1855į. 
Bendrai sakant, tuo laiku Europoje visose srity
se viešpatavo didžiausias optimizmas.

Mokslai ir technika kūrė savo pinnuosius 
stebuklui Vokietijoje Hėgelis Ir Schellingas tei
gė. kad jiems pavykę sbraStl kelią amžinoms teL 
sybėma pasiekti. ; •.

Prancūzijoje Auguste -Comte dėjo pozityviz
mo ir naujos proto religijos pamatus, o Anglijoj 
Behthamis ir Jolm . Stuart MiR skelbė utilitariz
mą. žadantį “didžiausią laimę didžiausiam žmo
nių skalviui”.

žodžiu, visi visur matė progresą, ir viskas 
ėjo prie to, kad su proto pagalba padarytų žmo
gaus gyvenimą protingesnį, gražesnį, turtinges
nį. laimingesnį ir lengvesnį.

Įr štai tuo pačiu laiku Kierkegaard savo gy
venimo misija ir savo veiklos tikslu laikė tai. 
kad žmonių gyvenimą darytų sunkesnį. Jis pats 
pusiau humoristiškai, pusiau rimtai papasakoja, 
kaip jis vieną kartą galvojęs apie žmones, kurie 
įgijo vardą ir garbę, statydami geležinkelius, 
vesdami telegrafo linijas arba surasdami malo
naus galvojimo kelią ir darydami gjnzenimą vis 
lengvesnį ir lengvesnį. ' - .

Tada jis staiga supratęs, kad tikslas turi 
būti padaryti ką nors kietesnio. Nes. kaip jis 
sakou

‘fKai visi stengiasi padaryti gyvenimą leng
vesnį, yra tik vienas pavojus, kad šis lengvumas 
pasidai-ys per didelis ir atsiras, tik vienas pora s 
(kuris dar tiejaučiamas) — noras turėti ■ sunke
nybių”. (Postscriptum). ■ > .

Pažiūrėjus išoriškai, galėtų pasirodyti; kad 
Kierkegaard dėl savo gyvenimo salvor buvo vi
siškai netinkamas tokiai' nuriji. Jo tėva^: sėk
mingas Kopenhagos komensdntašį sukrovė tiek 
turtų, kad jau galėjo gyventi savo malonumui iš 
kapitalo. Jo vaikai, jų tarpe ir jauninusias sū
nų^ Soeren, nežinojo vargo ir galėjo besirūpinti 
dėl kasdieninėa duonos, Soeren sĮojp į universi
tetą ir ištisą dešimtį mėtų studijavo: fftosdriją 
bei teologiją Berlyne, kur klausė Hegelj

(Bus daugiau) "
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VAKARŲ
Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu;

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

■IM

DR. PAUL V. DARGIS /
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wa&tchestor Community klinikos j 

Medicinos direktoriui

1931 S. Manheim Rd* Westchester, IIL
VALANDOS: S—d darbo diennypig 
ir kas antrą šeštadienį 8—3 ?<L 
Tel: 562-2727 arb» 562-2728

TEL. 233-iSSš

Service 461-8200, Page 06058

DR. A B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Necbirur- 
ginįs veną išsiplėtimo hemo- 
roidų gydymas.

5540 S. PULASKI RD.
Chicago, IIL 60629
TeL: 585-2802

DR. FRANK PLECKAS
4 OPTQMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. TeL 737-5149 

Tikrina aids. Pritaiko akmioc 
ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
, INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
-f PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street 
Valandos: antrad. 1—4 popiet, 

ketvirtai 5—7 vaL vai. 
Ofiso telefonas: 776-22*0, 

fceziaencijo* tolef.: 443-5545

Florida

DK. e. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

--- — • - - -X 
r 

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

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

Visos laidos iš WCEV stoties,
banga 1450

St. Petersburg, Fla.,' 12:30 vai. p.p.

iš WTIS stoties, 1110 AM banga.
2646 W. 71st Street 

l
Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374
h

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

— Lietuvių Tauragės Klubo 
narių pusmetinis susirinkimas 
įvyks 1985 m. birželio 23 dieną, 
2 vai. ' popiet, Šaulių Namuose, 
Po .susirinkimo tradicinė kavutė. 
Nariai prašomi gausiai daly
vauti. Klubo valdyba

* Istorikų yra nustatyta, kad 
Vytauto Didiiojaij^karunaVimay 
Lietuvos karališka.karūna turė
jo įvykti 1430 m. rugsėjo. 8 d. 
Penkiems šmtams metų praslin
kus, 1930 m., Lietuvos valstybė 
minėjo šią dieną. Vytauto karū
navimo iškilmės prasidėjo 7 vai 
ryto Karo Muziejuje, dalyvau
jant šaulių batalionui ir aukš
tiems karininkams. Vėliavos iš
kėlimas- atliktas su visomis cere
monijomis; himno metu skam
bėjo Laisvės varpas. Po pamal
dų Vileišio aikštėje prezidentas 
pasakė kalbą: “—mūsų tauta,1 
praeities sūkuryje save pametu
si, paskum vėl rado save. Iš seno 
kamieno auga atžalos ir tai duo- 
da mums daug vilties”. O

* Nuo 1868 ni. iki 1914 rn. dėl 
ekonominių ir kitų priežasčių iš 
Lietuvos į Vakarų Europą, bet 
didžiuma į Ameriką, emigravo

V. Sirvydas

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AME 
RIKOJE UŽUOMAZGA

(Tęsinys)

Ąditinistracinę tvarką page
rinti prezidentas kun. J. Žilins
kas galvojo pagalba naujos kon
stitucijos, kurios projektą orga
ne ir paskelbė. Projektą ąpsyąrs 
tė ir su pataisomis priėmė de
šimtas Susivienijimo seimas, su
šauktas 18955 m. lapkričio 12, 
Shenandoah. Pa.: Posėdžiavo dvi 

' dienas. Delegatų; atvyko 19 iš 
viesunlikos kolonijų nuo dešim
ties draugijų ir penkių Susivie
nijimo kuopų. Kunigų buvo de
šimts, jų tarpe naujų: Juozas 
Lietuvninkas (Baltimore, Md., 
Amerikon atvykęs 1884 m. ir iš- 

iventintas Baftimorėje 1893 m., 
•i Vaclovas Matulaitis, persekio
jamas- rusų žandarų : Amerikon 
pAbėgęsl893 m.-; išvėntintds 1895 
m.

Pasauliečių tarpe naujų dele
gatų buvo: Mamancy City, Pa., 
Vytaute draugijos atstovas Jur
gis Kazakevičius (1873-1934), ku
rio iniciatyva 1896 m. susiorga
nizavo Tėvvnės Mylėtojų drau
gia. visada artimai su Susivieni
jimų bendravusi. Kitąsv nąujas 
veikėjas buvo PhUadęiphięs Te
ofilius Dūda, 1906 m. išrinktas 
pirnjojo Amerikos lietuvių Vi
suotino seimo Reziliucijai remti 

i komiteto iždininku.
1 Dešimtam seimui vesti išrink- 

1 tas Susivienijimo Garbės Narys, 
i

6350C0 pajėgiausių jaunų vyrų 
ir moterų, t. y. 25 proc. to meto 
Lietuvos gyventom.

kun. Juozas Žebrys, sekretorium 
kun. V. Mątųlaitis, pagęlbininku 
Mikas Alyta, tvarkdariu Pranas 
Dragūnas.

Atidarymo Raiboje preziden
tas kuų. J. žilįąskas pasidžiaugė 
Amerikoje ir .Ljetuyoje jau aiš
kiai pastebima' lietuvių tautine 
pažanga. Susivienijimas, sakė, 
jau virto visų -Amerikos lietuvių 
bendra organizacija. Tčiau, jam, 
kaip ir visai mūsų tautai, dar 
reikalingas “vidaus pasitobulini 
mas’’. Todėl delegatus, kvietė ypa 
tingai šiuo vidaus pasitobulinimu 
— reformomis ir susidomėti. ■

Iš centro sėkretoriaiks raporto 
paaiškėjo,.kądi^pilnų įtarių Susi
vienijimas. turi 1.287, išbraukti 
teko tik, 64. Iždi hinkas A. Tep- 
liušis p rąn^^.'kad pajamų: per - 
ntetus tii^^^^Į^8,36, išlaidų 
$1.136.3^1ž^jWma ^1.094,17* 
Knygoms (piniginėms) pei-žiūrė- 
ti seimas išrinko Nikodemą 01- 
šinską (iš Clevelando) ir Alek
sandrą Maslauską (iš Plymouth.

‘.-S j , •

Seimą pašveikiĄa šeši telegra
momis; J. Abromaitis (Buffalo,

Vincas’-’Abromavičius 
(Philadelphia. (Pa;), Kazys Bra
zys ir Simąnas Paukštys (Ply
mouth, Pa.), kun. Jonas Kuras. 
(Forest City,_Pa.)} ii M. Klimas 
(Pittsburgh, Pa-). Tai rodo kaip 
plačiai Susivienijimas buvo ver
tinamas ir Įgijęs pagarbos.

Seimo.dienotvarkę sudarė: nau 
jos konstitucijos (pagal kun. J. 
Žilinsko Vienybėje Lietuvninkų 
paskelbtą projektui priėmimas ir 
svarstymas draugių, kuopų ir

j Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St
FD. LE. Chicago, ĮL 60608
(312) 226-1344 24 Hour Service

1 MOVING 
į 

Apdraustas parkraustyma? 
» įviirųj atstumy, 

ANTANAS VILIMAS
| Tel 376-1882 ar 376-5996

II II OLŲ L. Į j

—B I "I
PERK KAUSTYMAI

i MOVING 
Laidiniai — Pilna apdrtuda 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Chars* 

ir VISA korteles. 
R. iERĖNAS. Tai. 725-8063

> ... ■ ■--/ 

......... ..................  

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Stoties WOPA - 1490 AM 
transliuojamos iš musę studiįos 

Marquette Parke. 

Vadaja — Aldona Daukus

. 7159 So. Maplew ood Ave. 
Chicago, IL 60629 

Telef. 778-1543

• TO TRUST IN YOUR FBLLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE”* EXCEPT WHZN ^7 

NEVER-TAKE ANOTHER 
PRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. ' 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE. 
UNEXPECTED/

GET EVEN ON THE

THE ODDS ARE 
AGAINST THE 
IRATE'DRIVER 
WHO TRIES TO 
HIGHWAY.

•MOW DO SEAT KELTS 
HELP TO PROTECT YOU 
IN AN AUTO ACCIDENT-?

•ACCORDING TO THE 
INSTITUTE FOR SAFER

LIVING, AMERICAN MUTUAJL 
LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY 
TEND TO RESTRAIN THE BODY *
FROM BLOWS AGAINST 
PARTS OF THE CAR, LESSEN 
THE DANGER OF BEING 
THROWN OUT OF THE CAR, 
AND INCREASE SURVIVAL 
CHANCES.

narių iniciatyva, kuri su laiku Su
sivienijime įsigyveno.

Pirmoji konstitudija buvo iš
spausdinta 1897 m. ir jos turinį 
galima rasti 1916 m. SLA Isto- O
rijoj (pusi. 509.-516-. Ji nustatė, 
kad organizacijos vardas bus Su
sivienijimas Lietuvių Amerikoje, 
sutrumpintai SLA, o angliškai 
Lithuanian Allance of America. 
Organizacijos antspaudas turi bū
ti Vytis ir šis vardas. Nariams 
ženkliukuose, taip pat Vytis ir 
raidės SLA. Konstitucijoj įrašy
tos dvi "Pasargos” (pastabos). 
Viena, skelbė: “1892 seime Mt. 
Carinei, Pa. likosi pridėta prie 
SLA, dėl išvengimo vaidų, kurie 
tąsyk buvo Susivienijime, dar 
vardas Katalikų’’. Kita pasargą 
skelbė, kad ‘‘Kovo 4 dieną Šv. 
Kazimiero iškilmę, Lietuvos pa
trono, privalėtų būt apvaikščio
jama visų Amerikos lietuvių, 
kaip Tautiška šventė” (8-to sei
mo nutarimas), .
’ ’Susivienijimo tikslai nustatyti: 
‘‘Apšvietimas, dora, tautystė ir 
materiališka pagalba”. Pįrmuo-r 
sius tris Susivienijimas sieksiąs 
šiomis priemonėmis:

1. Per laikraštį — savo orga
ną. “Talpinti jame Susivienijimo 
reikalai ir šiaip visokios bėgan
čios lietuviškos\ii'pasauliškos ži
nios; taip pat, rcįoksliški. belet- 
ristiški ir poetiški' veikalai. Visi 
pilnai užsimokantieji Susivieniji
mo mu lai tą laikraštį gauna dy
kai (nemokamai).

2. Per knygas, ners kada ne 
kada išleistas suprantama žmo
nėms kalba Šias knygas nariai 
gauna nemokamai.

3. Per isteigima vietose, kur 
randasi didesnis skaičius Susivie
nijimo narių, lietuviškų knygy
nėlių.

(BL'S daugiau)
pavienių narių prisiųstų įneši- --------------------
mų. Šiame seime pirmą kartą — Pirmadienį aukso uncija 
organizacijoj pasireiškė kuopų, kainavo $315.00.

z/^ericanKįtphen
i ^Anthony Chas Blue

PINEAPPLE SPARERIBS
Fork »d fruit fo TreU togetfaer, tnd the eornbinatioš 61 

with the nreet and sour taste of pineapple ic a natural.
Before bring cooked over a charcoal outdoor grille ipare- 

iJbf should be precooked by being boiled until Under. Th> 
Xoceai of partial cooking iff called parboiling.

E yoc m nnabto to devote the time or the refrigerator 
apace to the man nation procedure in this recipe, just omit the 
ttep. The rfW wifi tarte t little less of pineapple, but they IE 
Mil] be quite delicioau

Thif rather robust dSab W Ideal for a barbecue party. For 
fe^er groups, allow 1 pound of rpareriba for each person and 
Increase the amount of beating sauce accordingly. Accompany 
(be rCb« ▼ith eold potato cc macaroni salad, sliced tomatoes 
loarted French bread, and the pineapple sauce for dipping.

Serve beer, iced tea, Sangria, ehiDed rose wine, or the vh&g 
you wad to make the tauce — a eold Cbah^ cr

GriDed Pineapple Sparmha
Degrar ©f Uffleulty: Katy Sir
TWr 1 piMldcr a/

f ipcpflrh*.
trimmed of axeecs W

1 WfttMfdSlMu)

1 em (W ac.) eswhed 
rineappia, undrabsad

1 cup dry white wbaa

> wr WBoe
2 eiovee garlic, minced
X tableapoem soy
1 ta»bJe«poc© mol aewM W 

brovra sugar <
X tablecpoQoff vegHahk

M teaspoon peppar
the aparmhi dmmcoring water foe 30 nafoctm. 

c the ribs fc a rotating pan and pour the pineapple 
ftumc If the fuice doesn't quite cover the riba, toy 

-rith Tatar. Refrigerate for 14 boura.
e Meanwdiileu prepare the basting taoea. Combine 

crushed pmeapple and its Squid, the -wine, lemon juice, garbe, 
soy aasiea, molassew or rugar, oi and pepper, is a taucep^. 

JMąg to a boil and simmer for 10 minu tea.
» to gįitfl/pfoet the riba abc®* a

and c&dKbirtiįig frequentlytfor 30 mtautnu
< During the Last 15 minutes of ceoking; baate often 

Hbt pineapple Wtotu saving some of it to serve with the riba.
e ReuXz*9 xiba to a Tarm platter, cut into todividaal

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 52JJ 0440

MODERNIŠKOS AIR-CON 1 )H ĮriNED KOPLYČIOS

PETKUS
TĖVAS n: SŪNUS

MARQUETTE I'll N URAL HOME '
Vljl/ 2533 W. 71st Street I

įk Ave., Cicero Į
“* Y ■ TcH- ^B-2345

I TRYS MCDiRNISKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AD I DM OBELIAMS PASTATYTI

1 --- -.... -

I , VANCE Fl^LRAL HOME .
I 1424 South 50th Avenue I
! Cicero, ill. 60650 |

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYč 1Ų I. A11 JOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės anf‘ inobiliams pastatyti '

-asLfc ....................................... ......  imu.......
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Denise Baer

EUROPOS KREPŠINIO MEISTERIS
Neseniai sk ii 

vkri krepšininkai <upli’kė rusus. Į 
Spausti name Trimite 1937 m ' 
geg. mėnesį pasirodžiusį straips-j 
ni, kaip lietuviai Krepšininkai i 
lapo Europos meistrais. I

itėme. kaip lietu-’ locijos, mokyklos, sporto organi
zacijos ir minios žmonių, kurių 
priskaitoma per 50.000. Stotyje 
buvo į'engti garsink dbiai ir su- 
tikima^ transliuotas per radio. 
Ku<e negalėjo patekti į gatve;, 
sėdėjo prie radio ap-r;.tų ir kar
tu išgyveno minios keliamas 
ovacijas. Perone išsiiikiavo uni- 

• formuotų šauliu kuopa, skautai, 
. - - ’ .. j JSO. LFLS ir k.

iškovojęs Europoje garbin-

Panelė Denise Baer, pas tėvus vėliavos.
Alma ir David Baer gyvenanti 
4400 W. ILSth SI., Aįsip, UI., 
bus Gintaro baliaus debiutante 
š.m. birželio 23 d. Palmer Hous? 
viešbučio didžiojoje salėje. Tai 
bus 25-asis Chicagos Lietuvių 
Moterų klubo ruošiamas Ginta
ro balius. Vakaro pelnas bus 
skiriamas besiruošiančiai moky-. 
tįs gabiai lietuvaitei.

Panelės D. Baer senelė Geno, i 
vaite Gi’draitienė buvo Gintaro' 
baliaus pirmininkė ir teta Geno.' 
vaite Maluška yra baliaus cho- i 
reografė. Panelės Denise motina 
(Moterų klubo narė) buvo Gin
taro baliaus debiutante.

Panelė Denise mokosi Moti
nos McAuley aukštesniojoj mo
kykloj ir planuoja eiti Į kolegiją \ 
meikytis atskaitomybės. Ji mo-. 
kosi šokti, priklauso Teatro 
draugijai ir klauso teatro semi
naro. Ji mėgsta dainuoti, šokti 
jr groti pianinu.

Sekmadienį visa Lietuva džiū
vo, sutikdama grįžtančius Eu

ropos krepšinio nugalėtojus. Tai 
buvo Lietuvos triumfo, nes lie
tuvis 
gą vietą, šventė pergalės šventę. 
Fargalę šventė visi nepaprastai 
iškilmingai ir entuziastingai. Pra 

j. važiuojamose geležinkelių stoty- 
I se ir Kaune plevėsavo tautinės 

Jaunimas ir senimas, 
darbininkai ir profesoriai, valdi
ninkai ir kunigai, net ir sporto 
ūemėgėjai džiaugdamiesi laimė- 
jimu, ieškojo būdų pagerbti mū
sų didvyrius. Nuo pat Joniškio 
ligi Kauno stoties laukė būriai 
žmonių grįžtančių mūsiškių ir, 
apmėtydami juos gėlėmis kėlė 
didžiules ovacijas. Kaune jųjų 
sutikimui visuomenės iniciatyva 
buvo sudalytas komitetas. Suti
kime dalyvavo šauliai, skautai, 
jaunalietuviai, studentu korpo-

Apie 17:45 vai pasirodė gėlė
mis apkaišytas traukinys ir visi 
pradėjo kelti ovacijas ir šaukti 
valio. Daugelis nekantraudami 
mūsiškių pasitikti buvo nuvykę 
į Joniškį ir ten juos pasisveiki
no. Beišlipančius laimėtojus 
skautės papuošė gėlių puokštė
mis. Kūno kult, rūmu dir. V. 
A.ugust.iuskas pasakė sveikinimo 
kalbą. Minia, grojant orkestrui, 
.sugiedojo tautos himną. Nugalė
tojai ant rankų buvo nunešti į 
svečių kambarį.

Stoties aikštėje laukė organi-,

dainų, gražiu žodžiu primenan
čių Lietuvos praeities jaunystės I 
dienų dainas, audringai sudai
navo.

Gegužės mėn. 8 d. surengė 
pikniką (gegužinę) klubo narių 
p.p. Jokšų didelėje gražioje so
dyboje, kurioje žmonės pasigė
rėdami pralaidžia laiką ore — 
gamtoje. Kaip ąisuomet, atida
rymą vykdė M. Vitkus. Dr. Pau- 
tienis perskaitė trumpai šau-
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Dengiame ir taisome visu rū^

MAX. MTAT1 FOK <Akl ' 
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INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
pataisymai

Tvrlv Chi,
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DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkui 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ave^ 

Chicago, IIL
Tek 523-8775 arba 523-9191

• TiF i' ~ - ■ ■ ——- -i—

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.i ______

' Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
^Nebrangus.

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAIS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJDCAI1.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS į.,

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
I f- v

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu r

£212 W. Cermak Road Chicago, HL Tel 847-774J

BUTŲ NUOMAVIMAS
S WAMU PIRKIMAS * PARDAVIMAS • VALDYMU 

» NOTAR1ATAS ♦ VERTIMAI.

¥D5Ų ROŠIĮ) DRAUDIMO AGENTŪMI

I, BACEVIČIUS — BELL REALU
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

4
miesto Id^s^
sčiuose, jreh, ?.

>*r*ntuot.i ir s^xinlneaL. '
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Taiman •- *
T»L 927-3559 y
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limas priminimus iš ankstyves
nės veiklos. Gražus buvo oras, 
todėl žmonės neskubėjo namo, 
nes buvo smagu visiems kartu 
praleisti laiką, pasišnekučiuoti 
užkandžiaujant ir net pakortuo-

MIAMI, FOL
Miami šaulių kuopa “AUŠ-; 

RA” labai sklandžiai veikia, va-} 
dovaujama Mykolo Vitkaus, šių 
metų kovo mėn. 27 d. buvo su-’
ruoštas koncertas Lietuvių klu= ’ ti. Reikia pažymėti, kad Šaulių 
bo patalpose. Koncertavo Vyrų kuopos parengimuose visada da. 
oktėtas iš St. Petersburgo. Visi 
buvo patenkinti repertuaru, ir 
gražus dainos atlikimas, išpildy
mas sutartinai gerais balsais su- 
teikė publikai (kurios buvo ga
na daug) ypatingą malonumą 
klausytis. šaukė: bravo, bravo! 
Todėl papildomai jie dar porą

ninkija, aukštieji svečiai ir or-i 
ganizaeijos. Vos tik pasirodžius 
mūsų krepšininkams, pasigirdo 
tūkstančiai valio. Kiekvienas verj 
žėsi arčiau pamatyti, kaip kiek
vienas jų atrodo, bei paspausti' 
rankas, išbučiuoti- Nugalėtojai! 
tuoj buvo apkrauti gėlėmis, do- Į 
vanomis, laurų vainikais ir ne-Į 
šiojami ant rankų. Jėzuitų gini-Į 
nazija chcru šaukė: “Puzinaus-Į 
ką — Puzi, Puzi...”, o šaulių 
Grandis vėl susijaudinusi svei
kindama šaukė: "valio Talzūnas, j 
Puzinauskas“!, “Valio Kraučiū
nas, Žukas ir Baltrūnas’” (Tal
zūnas ir Puzinauskas yra Vlado 
Putvinskio vardo I kuopęs š. sp. 
klubo Grandies nariai). iI

i važiavimą liepos mėn. 3 dieną 
j 8:30 vai. ryto pas Anelę Kojak.

Informacijoms dėl važiavimo 
teirautis pas VI. B’ražionį telef. 
776-4595 arba pas J. Skeivį tele
fonu 778-6536.

Beržas nietuvos pajūryje 
(Laurinavičiaus drožinys)

— Chicagos Lietuvių Pensi. 
ninku klubo valdyba rengia iš-

lygauja daug žmonių, nes tai 
kultūrinis ir smagus laiko pra
leidimas. Be to, anksti, apie 1-2 
vai. daro parengimus, žmonės 
labiau mėgsta greičiau važiuoti 
namo negu vėlai, todėl ir iš to
limesnių kolonijų atsifenko.

Kor.

Aikštėje pasveikino kariuome
nės vardu pik. Šarauskas. Po jo j 
sveikino Šaulių Sąjungos vadas Į 
pik- Saladžius. Toliau sveikino ; 
Savanorių S-gos — ats. pik. Itn. i 
Gužas, miesto burmistras Mer-1 

. ikys ir k. Į sveikinimus atsakė ir 
padėkojo komandos kapitonas 
Kraučiūnas: F

— Mes padarėme ką galėjome 
ir ko jūs norėjote!”

Po jo kalbos jaunalietuvių cho 
ras sugiedojo “Lietuviais esame , 
mes gimę”. Po kiekvieno sveiki-

—Lietuvos Vyčių metinis pik. 
nikas-gegužinė bus ketvirtadie
ni, liepos 4 d. Vyčių apskrities

nusio kalbos buvo keliamos _di- 
džiulės;6vacijos.

(Bus daugiau)

pirmininkas Alg. Brazis kviečia 
visus dalyvauti-—47th ir Camp- I 
bell namuose ir sodelyje, Chica- 
goje. Pradžia 12 vai. Bus lietu
viško maisto, skanių gėrimų, Į 
dovanų laimėjimai ir šakiams 
bei šakių konkursams gros 
Ąžuolas Stelmokas.

PIRKiTE JAV TAUr>'A'’C aONU^
J

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 
_ or 
Triaminic-12® Tablets

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.

— Beverly Shores Indianoje, 
išnuomuojamas didelis, gražus 
kambarys vasaros sezono metu. 
Šaldytuvas ir virtuvė. Vieta ap
supta egJėmis.Vienas blokas nuo 
ežero.Telefonas 1.219-872-8080.

tuo jame ir esame apdraustu

ARVYDAS KIELA 
fe 6557 S. Tąknon Avenue 
B V - . Chicago, IL 60629

FA

1

REPA1RS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO

4259 S. Maplewood, T>L 254-7456

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

ADVOKATŲ DRAUGUA

Advokatai

GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nūt 
. 9 vaL ryto iki 8 vaL vakaro. 
Šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL C. 

b pagal susitarimą..
Tek 776-5162

M4> West 63rd Stxwt 
Chicana, HL 60621

• C1985 Dorsey Laboratories bf 
Sandoz, Inc., Lincoln, Nebraska 6850L

X ■ 
5;

ir V. BRIZGYS
Darbo valandot; ;

Fuo 9 ryto iki 5 vaL popiet 
iešta dieniais pagal <11a i tari raa-

4606 S. Kedzh Ava, 
Chloro, fll. 60629

TeL: 778-8000

i
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Savings andloah
2212 WEST CERMAK ROAD :CHICAGO, ILL 60608
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

.j

Naujienose galima ■ gauti ,.
i AUGUSTINO PAšKONIO.

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR

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

Čekį rašykite ir siųskite:

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

KAINA •-* $17. (Persfuntiirui pridėti $1J

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, H 60608

Į

f

PASSBOOK 
SAVINGS...

Interest Rates 
on Savin p

Inters Compounded
*nd Piid Quxrtedy

AT OUI.WW.wTiS

FSLIC

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1505 .

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienoje g»Ema gauti nepaprastai įdėmius gydy

tojo, rbuomCTėe veikėjo ir rašytojo atiminimus.

Dr. A. Gumcb — MINTYS IR DARBAI, 259 paL. liečia 1905 
metų Įvykiu*, Jablonskio ii Totoraičio jaunas diena* ii 
*u*irūpinimą - ■ - ------ — - - - -------------

Dr. A. J. Go&aea —t DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais ______________________

Minkštai* viršeMaia, tfk---------------------------

Dr. X J. Gosaen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ĮMONĖS. Kelionės po Europą įapūdžiaL Tik-

Geftjn* taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekj arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant II persiuntimo ĮšiaMoma.

$400
13.00

C2.M

.-įSa nririDeČ kyįr^ 
Tel. 585-6^24 š ' 

.iitcįįi”, 

Miko šileikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki 11 Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama "Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 *So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

Agent V-

?>Everg;^-ftSc, -Ui. 
”60642 - 424-3654

MAtl fiLMt

Mmh 3"tess;

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko 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-
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