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ITALŲ TEISM TI BRISTAI JAU „GIEDA”
ATSAKYMAI Į VLIKO MEMORANDUMĄ

Berno kenferencijos proga
VLIKas kdvo 17 d. .pasiuntė o ve 
liau asmeniškai įteikė 26-šių vals 
tybių užsienio reikalų ministe. 
r’ams memorandumą apie “žmo
gių ryšių” varžymus Lietuvoje. 
T ?Į memorandumą gauti keli at
sakymai.

D. Britanijos užsienio reikalų 
ministerijos balandžio 11 d. atsa
kyme VLIKui rašoma: ‘‘Kaip ir 
jums, vyriausybei rūpi gausūs ar 
vejai, rodantys, kad Sovietų Są
jungoje negerbiamos žmogaus 
teisės. Mes tikimės, kad mūsų ir 
kitų Vakaru valstybių skaitlingi 
kreipimąsi Į Sovietų valdžios at
stovus prives prie padėties page- j 
ilnimo. Kol to sulauksime, britų 
ministerial yra įsipareigoję kiek
viena proga kelti tuos klausimus. 
Apie (jūsų) memorandumo in
formaciją buvo pranešta britų 
delegacijos vadovui CSCE (Eu

d. numeryje kritikavo beatodai-
rišką Lietuvos pramoninimą ir 
atominima, neatsižvelgiant į ša - J 
lies ypatingą pobūdį ir porei
kius: “O kur mūsų raštuose-., ne
gailestingas MTR diktatas ir jo 
pasekmės? Kam atėjo į galvą • 
meniniu zondų pazonduoti pra
gaištingą žemės, oro ir vandens 
užteršimą? V. Rasputinas (sovie
tinis rusų rašytojas. Red.) jau 
ne pirmus motus kelia aliarmą 
dėl išniekintu Sibiro platybių, o 
ką mes turime daryti dėl savo 
miniaturin.ės Lietuvos?” 
‘'NACIONALIZMO PAVOJUS” j

ESTIJOJE

‘‘Nacionalizmo pavojus’’ buvo Į 
svarbiausia estų KP pirmojo sek Į 
retoriaus Kari Vaino kalbos 19 j 
tame estu kompartijos kongrese ; 
pagrindinė tema. Pasak jo, “kova 
prieš nacionalistinius ir šovinis-

£

ropos Saugumo ir Bendradar- tinius nusiteikimus yra y pa tin - 
biavimo Konferencijos) eksper- gai aktualus klausimas... Mūsų 
tų susirinkime Berno mieste, ir respublikos sąlygomis, interna- 
į ją bus reikiamai atsižvelgta”, i cionalistinis ir patriotinis švieti- 
Už memorandumą balandžio 22 nias turi būti (mūsų) .. visos 

d. dėkojo ir Kanadqs užsienio rei ideologinės — politinės veiklos 
kalų ministerijos atstovas, kuris nugarkaulis”, žodžiai “interna- 
ųžtikrino VL-IKą, kad jo pažiū- cionafistinis” if ‘“pat riotinis” švie 
ros susilauks “kuo didžiausio dė- tipas sovietiniame žargone reiš-

Prez.Reaganas pareiškė, kad paskutinis sovietų pa
siūlymas ginklų kontrolės svarstymas Baltuose Rūmuose 
suėję specialistai svarsto Gorbačiovo pasiūlymą.

AFGANISTANO KOVOTOJAI BUVO BALTUOSE 
RŪMUOSE

Prez. Reaganas prižadėjo douti jiems ginklų.

NAUJAS AUSTRIJOS
KANCLERIS

mesio”.
Šveicarijoj delegacijos vado

vas, amirisajiorius ^zi^anca, ba- 
landžio^d. dŠkoefcauŠJH memo- 
l andumą pareiškė, kad įgirtoji iš 
VLIlto medžiaga perduota kom- 
petetingos grupės studijai.

i

kia rusų kalbos mokymąsi ir ru
sų kultūros bei istorijos įsisavi- 
nimą/Estų vaikai šiandien jau 
prale^fd daugiau laiko ųįpkyda- 
npesiridrų, negu-savo gimtosios

(ELTA)

WASHINGTON.. D. C. — Pre
zidentas Reaganas pirmadienį 
Baltuose Rūmuose priėmė suvie
nytų Afganistano kovotojus prieš 
įsiveržusias sovietų karo jėgas.:

Iš Afganistano atskrido susi-

vietų karo jėgas iš Afganistano.
— Mums sunku suprasti, — 

pareiškė Ba.hanudin, — kaip 
Vakarai gali būti taip lengvai ap 
gauti. Tikrovė yra kitokia. Gor 
bačievas atrodo draugiškas, bet

SUIMTI ACHILE LAURO TERORISTAI TEISMUI 
PASAKOJA APIE ŽUDYNES

Amerikos lakūnai privertė Egipto lėktuvą nusileisti 
Italų teritorijoj.

— - GENEVA, Italija. — Praeitą
NELEIDO IŠMESTI DVIEJŲ tiečiadienį prasidėjęs teroristų 

VIENUOLIŲ ’ pagrėbusių italu keleivinį laivą
NEW YDRK, N. Y. - Dvi Na- ‘ “Achi,e LaUro”

muro ordino seserys praeita sa-!dvicm dienomis *ei^s turėjo su 
vaitę pasirašė, kartu su kitais ka-' darkyti, bet penktadienį ji, 
tabkais, atsišaukimą, kuris yra 1 jau pradėjo aiškinti įvykius.
priešingas oficialiai Vatikano po-!, Už PHe™ pa*
zicijai aborto klausimu. I kinietis Majed Jusef al Malsky

’ Vatikano kardinolas Jerome Pripažino teismui, kad jis nuzu 
, Hamer patyręs, kad vienuolės . luOS?l Klinghofferį pagal gru 
i Barbara Feraro ir Patricia Has-, P®s vado įsakymą. Kiti nužudy- 
■ sev pasirašė minėta atsišaukimą , imct? i jūrą.
ir* paskelbė didžiuose laikraš-Į Advokatai tvirtino, kad pati 
čiuose, kad jos su Vatikano po- įdomiausieji teismo diena, kai 
zicija aborto klausimu nesutinka. teks aiškinii Amerikos karo lek- 
pareikalavo, kad juodvi tuojau. tuv0 isa^yma Egipto, lėktuvui 

j būtu pašalintos iš Tarptautinės kal4 teritorijoje ir pa-
Namurc organizacijos nariu tar- ,niu bėgusius teroristu 
po. ■’

REAGANAS PASIRINKO
Namurc ordino vienuolės pa- TEISMO PIRMININKĄ

VIENA, Austrija. — Praeitą 
sekmadieaiį Austrijos piliečiai 
nauju krašte prezidentu išrinko 
C8 metų Dr. Kurt Waldheim, o 
parlamentas vietoj pasitraukusio 
kanclerio Fred Sinovritz, kanc
leriu išrinko 48 metų socialistą 
Praną Vranickį (Frantz Vra-

RADIOAKTYVI TYLA LIE
TUVOS SPAUDOJE

Kai Švedijoje, Lenkijoje, Ju
goslavijoje ir kitose šalyse pilie
čiai buvo perspėti apie radiacijos 
pavojus ir painformuoti, ką da
ryti, Lietuyoje vyravo radioak
tyvi tyla. Spauda pasitenkino 
trumpomis žinutėmis, pakartoda 
ma TASSo išsisukinėjįmus. Va
dinamoji Lietuvos “valdžia” vėl 
pademonstravo savo visišką be
jėgiškumą ir priklausomumą

Čemobylo krizės pavojingiau
siomis dienomis buvo apribotas 
telefoninis susisiekimas su Lietu.! 
va, kai kurie pasikalbėjimai buvo 
pertraukti, ypač paminėjus bran
duolinės katastrofos pavojus Lie
tuvai. Tautiečiai tėvynėje pami
nėjo, kad jie sužinojo apie Čer- 
nobylo avariją iš lenkų radijo ar 
televizijos. Vakarų, radijo stočių, I 
ar per e sius iš suomių televizijos. ’ 
jų- reakcijos buvo įvairios: vie
ni buvo labai susirūpinę, kiti ne- 
mate jokie pavojaus.

Šiuose pasikalbėjimuose ir už
sienio spaudoje buvo dažnai už
siminta apie 1984 m. snusic 1 d. 
pradėjusią vcfk.i Ignalinos bran
duolinę jėgainę, kuri da.ig kuo 
panaši į Čemobylo. 1984 m. sau
sio mėnesi Baltų Pasaulio Tary
ba paskelbė pranešimą, pasak 
kurio lietuvhj ir sovietų moksli
ninkai protestavo prieš jėgainės 
nepakankamas apsaugos priemo
nes. Jie atkreipė dėmesį į tai, 
kad jėgainėje nėra įrengimų už
terštam vandeniui iš reaktoriaus 
branduolio atvėsinti ir sulaikyti 
Prieš porą metų sovietiniai pa- t
reigūnai kritikavo lėta jėgainės

INDIJOS KARIAI ATSTATYS
■ -TVARKĄ

NEW DĖHLI. Ind. — Praeitą 
sekmadienį, birželio 15 iieną, 
sostinėje įvyko milžiniška 15.090 
žmonių demonstracija. Kalbė
tojai reikalavo, kad krašto vy
riausybė tuojau pasiųstų kariuo
menės dabnį ir įvestų tvarką 
Pundžiabo provincijoj. Maža si- 
chų grupelė, pasiryžusi atskirti 
Pundžiabo provinciją nuo Indi
jos, vartoja Aukso šventyklą ir 
terorą, kad pasiektų savo tikslą.

Indijcs karo vadovybė yra vie
nintelė. kuri gali suvaldyti trinks 
niaujančią sichų grupę, todėl 
Indijos gyventojai nori pasiųsti 
karius. Indijos variai nenori, 
kad gyventojai imtųsi priemonių 
suvaldyti riebus.

MICHAEL MADIGAN

Sen. pirmininkas labai patenki n

jungusių kovotoju sąjungos pit • 
mininkas Barhanudin Rabani ir 
du kovotojų vadai Sebganila Ma- 
jadedi ir Nabe Mohamadi-

Prez. Reaganas, pasveikinęs ir 
prie apskrito stalo susisodinęs 
atvykusius svečius, paklausė, kuo 
jis galėtų padėti kovojantiems 
afganiečiams atgauti laisvę ir ga. 
lėtų ramiai ir taikiai gyventi.

— Mes norėtume, kad Ameri
ka pripažintų mus Afganistano 
vyriausybe, užmegstų diplomati
nius santykius ir padėtų atsikra
tyti sovietų karo jėgų ir primes
tos komunistinės valdžios, — ta
rė kovotojų pirmininkas Barha- 
nudin.

Afganistano delegatai pareiš
kė, kad jiems nepatinka Amen 
kos ambasada Kabule ir kad ne
pripažįstamos afganiečių kovos ir 
kančios. Prezidentas jiems atsa
kė. kad be pripažinimo af gan ie
čiai būtų negavę reikalingų gin
klų.

Afganu delegacijos pirminin
kas Brrhnnudin tada paprašė, 
kad būtų pripažintas Afganista
no vyriausybe.

Prez. Reaganas atsakė, kad ši
tą klausimą reikia svarstyti. Be 
to. jis pridėjo, kad jis pasitiki 
Gorbačiovo nuoširdumu, kai Že
nevoj jis pasakė save įsitikinimą, 
kad Gorbačiovas buvo nuoširdus, 
kai pasakė, kad nori atšaukti so-

KALENDORĖI.IS

io šypsena pridengia meškos na
gu*. Kur Gorbačiovas priėjo prie 
valdžios, tai žiaurumai ii tero
rizmas paliudija.

šiuos žodžius Barhanudir Įra
šė į pareiškimą kai perskaitė po 
35 minučių pasikalbėjimą su 
prezidentu.

Afganistano kovotojų sąjungoj, 
atstovu priėmimas Baltuose Rū
muose ir prez'donto pažadas teik
ti kovotojams paramą tęsti kovą 
yra didelis afganiečių laimėji
mas.

statybos tempą. tas, kad jam pavyko prastumti
Čemobylo katastrofos išvaka- valstijos įstatymą, liepiantį mo-

rėse, rašytojas Jonas Mikelinskas keti savivaldybėms priklausau- į

Literatūros ir Meno vasario 15 čius mokesčius.

Saulė teka — 5:16, leidžiasi —
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Tvankus. -

MIRĖ DAINININKĖ KATE 
SMITH

RALEIGH, N. C. — Birželio 
16 dieną vieto ligoninėje mirė 
dainininkė Kate Smith, sulauku
si 79 metų. Jokios balsas buvo 
neprastai švelnus stiprus ir ma
lonus kad pirmojo karo metu ji 
kariams ir visien s amcrikiečiam- 
radijo bangomis giedojo “God 
Bless Amerika”-

Paskutiniais metais josios bal 
sas susilpo. Plaučiai nebuvo pa
kankamai stiprūs, k. d ji galėtu 
ištraukti reikalingas gaidas Be 
to ją pradėjo kankinti įvairios 
ligos. Pati sunkiausieji buvo 
cukrinė. Liga tiek ją sunaikino, 
kad pradėjo gangrinuoti. Jai te
ko nuplauti vieną koją. Ji mėg
davo saldumynus, nepajėgdavo 
susivaldvti. Gydytojai jai pasa
kore. kad saldumynai suardys jos 
sveikata, bet ji grįžusi iš gydyto
jo, pasidarydavo aiskrema «u šo
koladu ir išvaikydavo visą lėkš
tę-

Kate Smith pradėjo dainuo’i 
radio bangomis, eidama 17 me 
tus. Ji dairavo ir giedojo visą ra 
vo gyvenimą Ji tapo turtinga 
moteris. Ji turėjo didelį butą 
Manhatene. Kai jau dainuot’ ne
pajėgė, tai mėgdavo pre bnga 
žiūrėti į atplaukiančius ir išolau 
kiančiu? laivus.

natzky).
Vranickis moka kelias kalbas, 

sportininkas, mandagus, gražiai 
atrodantis vyras. Jis baigė Vie
nos universitetą, studijavo finan
sus ir dirbo Valstybės Banke. Jis 
buvo banko vicepirmininko pa- 
tarėjas. Kada kildavo koks konf 
liktas provincijos bankuose, tai 
centralinis bankas dažnai pasiųs
davo Vranickį kofliktui išrišti.

1980 metų pradžioje Austri
jos Landcr banke reikalai pablo- _ 
gėjo, tai valstybės bankas pa- ■ 
siuntė Vranickį reikalams patai
syti. Banko apyvarta siekė 6 bi-į 
lijonus markiu, o atsiradęs pavo
jus grėsė bankrotu:. Valstybės 
bankas paskyrė Vronickį banko 
reikalam--: tvarkyti. Pirmiausiai 
jis atleido bereikalingus tarnau
tojus apkarpė din-ktoriams al
gas ir pradėjo reikalauti nesu
mokėtas skolas. Už poros metų 
Austrijos Lander — bank vėl at
sistojo ant keju 1

Vranickis keliais atvejais yri 
buvęs Washingtone ir taręsis 
įvairiais finansiniais reikalais. Jis 
kalba laisvai angliškai, žino fi
nansinį žargoną ir j?m aišk-i 
Tarn*:'ut;n'o finansinio fond » 
veikla. 1984 melais jis buvo pa
skirtas Austrijos kreditu įstaigos 
viršininko pavaduotojas. Vranic 
kis yra vedęs, gyvena su žmona 
ir auklėja dvi dukras, einančias 
i universitetą i

Kada kraštui prireikė naujo 
kanclerio, absoliuti parlamente j 
dauguma vienbalsiai jiasisako už 
Prana Vronirkį. kuris galės pa-' 
taisvti nrezidento rinkimines 
nuotaikas.

— Edmund L Kelly pareiškė, 
kad jis kovosiąs prieš mero Ha-' 
rold Washington praneštą nuta-' 
rimą atleisti jį iš miesto parkų 
administracijos.

tyrusius, kad abi vienuolės nuo
širdžiai dirba New Yorko netur
tingųjų gyventojų tarpe, pasip- 
riesi ninų kardinolo Hamer reika
lavimui. Vienuolės buvo paveik
tos prokurorės Feraro, kuri kan
didatavo viceprezidentės parei
goms. Jos mano, kad kitos rasės 
išprievartautos mergaitės turėtų 
teisę j abortą. Minėtos dvi vie
nuolės prižiūrėjo ir padėjo išgy
ti išprievai tautoms vienuolėms

Namtiro ordino vienuolės pata
rė kardinolui Hamer palikti pa- 
siruošiusias dvi vienuoles ramy
bėje.

SŪNUS BŪTŲ NORĖJĘS 
TURĖTI KITĄ TĖVĄ

NEW YORK N. Y. — Dr. 
Rolf Mengele, kalbėdamas Ame 
rikos televizijos tinkle, praeita 
sekmadienį pareiškė, kad jis bū
tų norėjęs turėti kitą tėvą, o ne 
Aušvico stovyklos suimtųjų kan
kintoją. bet jis vis del te slėpė 
savo tėvą-

Rolf Mengelė žinojo, kur j ) 
tėvas slapstėsi, bet policijai jis 
nesakė, kur jo tėvas buvo, nes 
“būtų Inlaai blogai atrodę, jei aš 
būčiau išdavęs savo tėvą”. Vo
kietijoj ir kituose kraštuose vy 
rain a įsitikinimas, kad tėvų ir 
artimųjų negalima išduoti poli
cijai ar valstybės teismui.

Amerikoje spausdinama ant 
roji knyga apie Vokietijos dr. 
Joseph Mengelę. kuris gavo na
ciu vadovybės teisę kankinti su

WASHINGTON. D. C. — Prez. 
Reaganas daro dideles pakaitas 
visame krašte. Jis pertvarko vi- 

I sas valstybių įstaigas, kad demok 
ratai negalėtų gaivos pakelti.

Aukščiausio teisino pirminin
kas Warren Burger dar stiprus 

i ir gali pirmininkauti Atikščiau- 
l šiam teismui, bet prezidentas pa
tarė jam. atsistatydinti, o kai ga
vo pirmininko W. Burger pareiš
kimą tai jis tuojau paskyrė 61 
metu William Rehnquest teismo 

į pirmininku, ir tuo pačiu mėtų 
paskyrė Aukščiausio teismo na- 

. riu A. Antonin Scalia, kad gali
mų italų balsus.

— Penktadienį Maniloj buvo 
milžiniška demonstracija, minė
jusi metinę Coruzon Aquino su- 

i kaktį. Prezidentė pasakė kalbą 
; krašto gyventojams.

■ imtuosius, nacių partijos nariai 
i galėtu tomis žiniomis pasinau
doti.

Naciams sunaikinus, sv.skal- 
I džius ir rusams atidavus Rytų 

Vokietiją, vis dėlto atsirado ve- 
! kiečiu, kurie slėpė dr. Mergelę, 
! padėjo jam išvažiuoti į Argen
tiną Peru ir Braziliją, ten slaps, 
lytis nūn vokiečių valdžios.- Atsi
rado vokiečių, kurie jam duoda- 

' vo dideles pinigų sumas, kad ga
lėtu toliau keliauti, papirkinėti 

; -ckėjius ir palaikyti ryšius su na
ciais ir savaisiais.

Jugoslavijos uostai labai pasigenda Amerikos turis
tų, kurie šią vasarą nepasirodo. Europoj siautusieji tero
ristai atbaidė atostogautojus.
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žmogumi, nedicmiškai kalbant, 
savo nusiteikimais, dar į norma
lų asmenį neišsivystęs stengiasi 
gyvenimo šiurkštumus bent va
landėlei panaikinti alkoholio pa
galba. Taip žmogus elgęsi ntjo 
neatmenamų laikų ,ki dabar.

į

gų sunaikinti. Todėl visi stenki-

Alkoholio Pasekmės KUt

ALKOHOLIZMAS VEDA PRIE STROKO

>g’

Geriausiai bus kiekvienam iš 
Triūsų, jei mes visai alkoholio ne
vartosime jokioje jc formoje. O 

degtinės 
laikyti se-<

4 'V , s i

Pradžkrje. alkoholis buvo nau
dojamas vien tik mediciniškiems 
reikalams Galų kaboje žodis 
"Whiskey5’ reiškia -“Gyvybės 
Vanduo”. Visoje Skandinavijoje

kas, nes tiesa yra kad abstinentai turi jėgų savyje būt: patenkintu 
ir vidutiniai gėrikai ilgiau gyve- gyvenime- Tik nereikia tokių je
na negu tisri gėrikai.

Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai

Naujausią mokslo žinių populiarus perte&imas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

Alkoholie pristabdė žr 
susilaikymą ir dėl to jis ; 
dažnai suteikia Gerą sa1 
ir pasitikėjimą, kurios ir 

gėriai

Kiekvieno, kad ir geriausio dalyko, tik normalus, nu-; 
siteikimais tvarkingas žmogus pajėgia su saiku naudoti.

Gyvenimiška tiesa..,
Kaip reikiant dar netapęs tikru visose jo formose. Jie taip elgia- Į

si ir dabar. Nežiūrint to, Jie vi- 
liuramžyje išmoko europiečius 
alkoholio gamybos — distiliaci
jos. jĮy

Taip par yra ilga istorija vyno 
ir kitokių alkoholinių gėrimų, 

neatmenamų laikų ,ki dabar. prie valgio naudojamų Europo- 
Viduramžiais buvo chemikų, je. -

mėginančių paprastus metalus 
paversti auksu. Jie taip pat ma
nė, kad alkoholyje jie surado gy
veninio pagerintoją — gyvasties 
skystį — eleksyrą.

- Tikrumoje alkonolis aėra.gy- naųdojahias alkoholis buve vadi-
vonimo pageriu to jas, nėra gyvas 
tingumo palaikytojas, nėra gyvy
bės eleksyras. Jis yra gėralas,.tu
ris savitas savybes. Tai vaistinė ■ 

-• medžiaga. Kaip kiekviena vais
tinė medžiaga, turi blogus paša-, 
linins veiksnius, taip ir alkoho
lis jų turi. Dar daugiau: . daž
niau vartojant alkoholį, prie jo 
kūnas įprantama. Įpratimas prie 
alkoholio vadina adikežja. Tokia, 
adikcija alkoholikui įvairiopai 
kenkia,-ir pagaliau jį pražudo.
Žmones Žudo Nelike Ju Įpročiai

Pagal žmonių tu c mus papro

čius ir įpročius alkoholio istoriją, 
■yra įvairi; Hebrajai senovėje 
naudojo alkoholį savo apeigose 
— ceremonijose ir susekė, kad 
alkoholis naudotinas išoriniai; jis 
odą sterilizuoja, vėsina ir dezin
fekuoja.’ ’ i'

'* Įdomu, kad tikrieji Mahomedo 
sekėjai atsisakė naudoti alkoholį

namas “Aqua Vlt” (nuo lotiniš- 
ko pavam-nimo -Aqua Vites — 
reiškiančio gyvybės. vandenį). 
Nežiūrint alkoholio mediciniš
kos istorijos, alkoholis neapsau
go nuo stroko ir nesukelia jo.

Maža Nauda Iš Alkoholio

Alkoholio nauda’. palyginti, 
yra maža- jis nuslopina’ baimin
gumą. Jis Pristabdo tuos smege
nų centrus, kurie vadovauja žmo
gaus įvairiems susilaikymatos: sa 
kyšint, plepumui, Į šiurkštumui, 
gėdingumui.... Įsigėręs žmogus 

; nesusilaiko’—.jis plepa, jj^ęįur- 
kserai' ėįg^si., gė-Į^gV'jaTasmo- ne
tenka.. ?Kai alkohįis atpalaiduo
ja ž-MJogaus susilaikymus — j-įs 
jaučiasi Pajaudintp.U Iš čia sasi- 
liari. neteisingas įšjiįūdis būk al A 
koholk yra PajaudJntojas. Ty
rumoje, jis nėra. pąjaudintojas, 
o yra jis Prislopintoj a* (oepre-

• ssaht); L ■

Alvudo pažmonyje, Lietuvio sodyboje klausosi svei
katos patarimų: Kazys Ramanauskas su žmona Jadvyga, 
Adelė Kudirkienė, Ida Valnerienė ir Valė ToČilauskienė.

- ' Nuotrauka M. Nagio

turėtų gerti alkohiho visose jo 
formose.

Žinoma, bus tokių alkoholio 
gėrėjams pataikautojų, kurie pa.- jei negali niekaip be 
tars pensininkui išgerti du stik- A apsieiti, tai bent prisi 
lėlius per dieną -- nedaugiau. Į kančių trejopų taisyklių:

Šalia sukeliamo minėto pajų-1 
ūmo pakilimo, alkoholis kelerio
pai paveikia kūną Vidutiniai ai- i 
Kcholio išgėrus^ pi avandama jau - 
sti kūno sušilimas su veido pa-1 
raudiniu. Jis net spindėti ima,, 
ues veido odoje esamos arteri- > 
jos yra išplečiamos

Atsiminti na, kad nėra gerų įro- Į 
dymų, kad alkoholis išplečia ar- <

Į terijas smegenyse ir širdyje. Al
koholio pardavėjas —gamintojas 
ir jo gėrėjas gali turėti kitokią 
nuomonę, bet ji nėra faktais pa
grįsta. Vienok, alkoholis suteikia 
žmogui gerą nuotaiką, jo saikin
gas naudojimas galėtų būti geru 
vaistu. Bet taip nėra dažnai gy
venime.

Viskas priklauso Nuo 
Alkoholio Dozės

Jei laikytume alkoholį vaistu, 
tai ir dizuoti jį turėtume. Kitaip 
elgtis galėtų tik beprotis.

Alkoholio maži kiekiai galėtų 
talkinti pensininko virškinimui 
ir apetitui, o taip pat ir atsipa
laidavimo nuo įtampos. Jei įtam
pa yra reikšmingas blogis, gau
nant siroką (tas dalykas dar ne
įrodytas, bet galimas,) tai alko
holis gali mažinti įtampą ir tuo Į penkioms uncijoms alaus, arba 

gavimo ’ pustrečios uncijos staco vyne, ar 
| ba pusantros uncijos raudono , 

vyno (pavydale Pert ar Madei-

Tas kai kurių patariamas išgerti 
alkoholio kasdieniais kiekis ap
tariamas sekančiai:

Vienas Šatas yra viena uncija 
alkoholio pavydale whiskey, vod 
kos, gin ar rum-

Į Tas kiekis alkoholio prilygsta 
s alaus, arba

būdu sumažinti siroko 
pavojų.

Čia ir prieiname alkoholie var
tojimo blogį, nes jis yra sunkiai 
dozuojanus. Jei alkoholį laikome 
vafi.hu, tai kaip minėta, jis, kaip j

’Piįįykiti vaistai turi būti dozuo ; 
jamas if visai nevartojamas tada,’ 
kai žmogus dėl Įv.urių kitokių 
negerovių negali jo visai vartoti.

Alkoholio Žala
Dabartinė medicina tvirtina, 

kad alkoholis -*ali pabloginti tu
rimas viduriuose (skrandyje — 
žarnose) žaizdas. O sergantieji 
kepenimis visai negali jo naudoti. Į 
Perriebų kraują turintieji irgi ne I

Great 
American 

Dream 
Machine.

w* jf k<

.m*. Bond* Butcr* in lew than 
ds jaara. That meana your dr

stock
r Muturs

Alkoholie Negeriantieji Ilgiau 
Ir Sveikiau Gyvena

Juokautojai dažnai sako, kad 
yra daugiau senų girtuoklių, ne
gu senų gydytojų. Tai tik juo-

L Jei žmogus yra įpratęs kart 
kartėmis kiek išgerti ir tas su
teikia jam palengvejuną be nei
giamų pasekmių, toks gali ir to
liau taip elgtis, neperžengdamas 
turimos ribos.

2. Jei esi perriebus, atsimink, 
kad kvorta alaus turi 500 kalori
jų, kad uncija whiskės — 150 
kalorijų, c vyno stiklinė — ma
žiausiai 120-150 kalorijų.

3. Jei žmogus negali sustoti 
gėręs, jis niekada negali pradėti 
gerti.

Išvada. Susitvarkęs savo būdą, 
kaip reikiant, žmogus apseina be 
jokio dirbtino pajaudinimo ar 
nuraminimo. Kiekvienas-žmogus!

Lietuvi, tiek amžių kentėjai, 
Tiek 
Kur 
Kur

troškęs iš grabo pakilti, 
užkasei džiaugsmo idėjas, 
dėjai gaivinančią viltį?

šiandien tu laisvas, ,kaip vėjas,Juk
Tai kam gi tu savąją dvasią
Taip gniaužai blizgučiai, blizgučiais apdėjęs, 
Lyg tartum negyvąją masę?

Kam kojos svajonę tau trypia, 
Kurią tu kančioj taip mylėjai, 
Kurią tau tik kryžiai pakrypę 
Gaivino, kai auką tu dėjai?

Nejau tavyje nebeliko 
Šventosios ugnies kibirkštėlės, 
Kuri tau jau pynė vainiką, 
Kai žygiams dvas a tavo kėlės?

Lietuvi, sėk sieloj gėlyną, 
Kelk Saulėn tu karžygių kryžių.... 
Nustebink tu Maskvą Berlyną, 
Didvyriškai labink Paryžių!

Juk mūsų Silpnas, vargdienio krūtinėj
Per ilgus amžius švento skausmo kurtas, 
Neranda vietos brolių sutartinėj....
Tu! — skelk. kad tuoj įvyktų saulės butas

Narsus svajonių vytį, skelk kanopa, 
Į kantrią žemę, skelk į pačią šjrd. 
Visiems, kuriems dar ji nė kiek nesopa, 
Nes gobšios širdys ašarų negirdi....'

Skelk, skelk! Gal mes išgirdę tava aidą, 
Sukilę vėl nueisim karžygiauti....
Skelk! skelk! Te tavo, Vyti- bildesys išbaido 
Iš mūsų žalįų rūtų juodą jauti!....

Skęlk skelk, kad mūsų dvasios nepakarti;
Aplėk skersai ir išilgai tėvynę!
Nerimk, kol mes nematom Aušros vartų, 
Kol mums darbai vainiko nenupynė...

Skėlk* skelk, kad, žemės sielh žpdį tartų.
Kifriuo reikės mūmi sveikint džiaugsmo dieną 
Jai reikės, tu skelk nors Šimtų šimtą kartų — 
Juk mes vistiek p ’Slaušim šaules sieną - -

t * Petras Vaičiūnas

mės sutvarkyti savu? nusiteiki
mus. Tiks sutvaikyinas yra pats 
svarbiausias žmogaus gyv enime 
atliktinas darbas.

Mums reikia ryžus nebūti ver
gais savų nesveikų įpročių. Ša
linkime juos iš savos pastogės. 
Stenkimės įsigyti sveikų įpročių, 
metus šalin nesveikuosius. Gy- 
vennimas yra toks tiumpas ir 
toks stuikus. ypač oabartiniu lai
ku, kad trk tvarkingieji toliau 
pajėgs išsilaikyti. Duokim prieš 
porą dienu gydytą nuo AIDS li
gos jaunuolį, kuris sakosi nesąs 
homoseksualas, bet turįs mergi
ną, kuri yra Biseksualė. Išeina, 
kad anoji užsikrėtė AIDS viru
sais nuo savo kitų partnerių ir 
užkrėtė pastarąjį, kuris dabar 
valdžios lesesnis gj'Jomas ir lau
kia savo ne už kalnų esančio ga
lo..

j Arba prieš tris dienas gydytas 
i 60 metų vyras, kuris rūkė nuo 

. astuonių savo amžiaus metų ir 
dabar jau keli mėnesiai metęs rū
kyti, nes plaučiuose vėžys atsira
dęs. Kitas gydytojas juokais jo 
paklausė: — “Kodei taip ilgai 
laukei su pradėjimu rūkyti, kad 
ūk nuo astuonių metų ėmei to
kiu nuodu į savo plaučius vėžį 
šaukti? Ir šis valdžios — tai yra 
mano ir tamstos lėšomis gydosi.

Ar reikia baisesnio elgesio ne
gu tie du vyrai kad elgiasi savo 
gyvenime?! Jie per netikusį el
gesį save žudo ir artimui kenkia. 
O tokių daba;- gausybė ir ji dar 
gausinasi, nes žiiionės jau įpra1- 
to gyventi ne žmonėmis būdami. 
Pats laikas dabar visiems atgim
ti sveikąĮcų — tikrai žmoniškam 
elgeriuŠ'.ięi rmiaus i i suaugusioj i 
turi liąų^ vaikams davę nesvei
ką pavyzdį.

Nekaltinkime vaiku dėl krimi- 
nališko-jų elgesio, kada mes pa
tys- nesiliauname girtavę, rūkę, 
persivalgę, persipohtikavę ir nie 
ko gero savo senesniems nesu- 
leikę- Mums dar toli nuo žydų, 
kurių senesnieji nesibasto pa-i . . .

| kampinis, jie turi užkandą, pasto- 
t gę ir priežiūrą. O mūsų Marqu- 
I ette Parke yra badaujančių ir 

be pastogės lietuvių, kuriuos pri
glaudžia ir .maitina Alvud.as Lie
tuvio sodyboje. Kada mes pra
dėsime tikrai žmonišką gyveni-- 
mą ir pirmoje vietoje apiūpinsi 
me savus neišgalinčiuosius. Jau. 
netekome Holy Family vilos, ku
ri mūsų ateivių kruvinu prakai-. 
tu buvo įkurta ir išlaikoma. Nė 
prošvaistės nesimato apie siisirū-

• pinimą savais seneliais, o taip rū 
pintis visi kuo skubiausiai priva
lome.

Liaukimės pagaliau ir su tuo 
i alkoholiu niekus išdalinėję/ 

Mū«ų lietuvių tik saujelė, todėl 
mes visi stenkimės sveiku gyve
nimu, be svaigalų apsiėjimu stip 
i inti savo ir artimo sveikatą. Ne- 
priskirkime alkoholiui jo neturi
mo gėrio. Jis nešildo, kaip dau
gelis mano, bet priešingai: jis 
kūną vėsina ir šakyje girtieji 
greičiau sušąlą, net miršta nejaus 
darni tokios negerovės.

Alkoholiu negydykime vidu
rių. nupilkime jo ant gyvatė* ar 

kare ažolių. Savo vietoje alkoho-

lis turi bųti paurkjf r.-i. išori
niai, tik dezinfckcnei- Nustoki
me būk tai mylėti a rūmą išgėri
mo jam paruosdaim. Priaukime 
gėriui, kad pajėgtume svečius 
mylėti giesme, muzika, gr arais 
vaizdais, puikioms knygomis, pa 
veikalais mūsų da.ūm-m.ų, o ne 
už du dolerius įsigytais. Vaisių 
sultys turi stoti vietoje svaigalų 
pas kiekvieną lie' uvį.

Atgimkiine visi kultui ingai 
elgsenai, kuri suteiks mums pa
garbą kultūrmgu ki.aiaiuhų. Ga
na mums būti vadinamais mariau
siai girtaujančiais Chikago>;e-
Pasiskaityti. Artniu Ankowitz, 

M. D. Strokes and their Preven
tion. Ajove Book

KILNIOS MINTYS
Visi mes esame ne vien mėsos 

gabalai. Mūsų nusiteik.mai stip
riai įtakoja msų Kūną ir p-iotą. 
Todėl mes kasdien susikaupki
me nes jis mums k.ek\ icnam 
yra būtinas. Nežiūrint mūsų išsi 
lavinimo, Religinio bei poltinio 
nusistatymo — visi kaip vienas 
turime kelioms .ar keiici.kai mi
nučių susikaupti kasdien.

Patogiai atsisėsk ir r..iiii 'i kil
niomis mintimis pagyvenk. K.ek 
vienas savomis mintimis galime 
tokį susikatlpirną atlikri: Taip 
pat ga-hme ir kun. Juozo Juoze- 

■^•’ičiaus kilniomis mintimis pasi
naudoti tam reikalui. ;

« Šluotos žaSaš lahSd'tA.ei'ai su
laužomas pavieniui, bet surišti 
žabai krūvon yra mpcrlauž ami. 
Šitą tiesą mes peikelk’me į savo 
gyvenimą ir laikykimės, vieny
bėje, gerus darbus atlikdami. 
Tada joks niekadie’a- bąptjėgs 
mūsų ir mūsų darbų sirafiikinti- 
Kaip mokėmės ■rašytipj^Įcąifyti, 
taip pradėkime nieky įiš,' vienas 
kitą" mylėti darbais, vienas kitam 
padėti, stipresnis padėkime silp
nesniam vsada ir visur.

Dabar lietuviai išsiskiria, vie
nas nuo kito ka-:p tik praiurtėja. 
Tegul ateityje .taip kvo/inažiau- 
siai. mūsiškiu elgiasi:./turtinmeii 
padėkime atkusti/mažiau pajė
gusiam saviškiui.. Tada visiems 
mums gyvenimas 'gerės.

Eketė:. Pil'akaĮpis Klaipėdos
Krašte

Apie penketą amerikoniškų 
mylių nuo Klaipėdos, Palangos 
link, yra vienas garsus, piliakal
nis, kurį žmonės vad-n'a * Ekete 
Pasak kaikurių chroninitikų, čia 
buvusi viena svarbiųjų prūsų 
šventovių, kurioje buvo nešamos 
aukos dievui Perkūnui. Netolie
se stovėjo ir pilis, o prie jos sen
kapiai. /;

Gyventojai pasakoja, jog ant 
to kalno .stovėję puikūs rūmai, 
kurie vieną naktį staiga 'Įgriinz- 
do į žemę. Vėliau kaikurie ma
tydavę du karžygius, vieną ant 
baltojo arklio, kitą ant juodo. 
Karžygiai nakties metu susitik
davo persiimti. Anot padavimų, 
kai pirinasai karžygį* su baltuo
ju žirgu nugalės antrą, tuomet 
.Lietuvos žemė pasiliuesianti nuo 
atėjūnų.

vafi.hu
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MARMA PAJUDINO MIROSLAVO 
MEDY EDŽIO KLAUSIMĄ 

t , f- * f '
Apie gerą balsifturnU gies, 

mininką Antaną Marmą galite 
.-akyti ką norite, bet kai jis pa
liečia kurį nors Lietuvos Jąigvės 
klausimą tai skaitytojams tenka 
su i lomeli ir ieškoti atsakymo.

t. I

nas •' rsva Naujienų į rankas ne
nori ini i. kad nrsugriešytų, bet 
kai ateina Naujienos, tai klausia 
skaitančio

bar nori jj nuvežti atgal į laivą. 
Mcdvedis pasipriešino, tai 7 lai- į 
vo policininkai jį geroku apdau-; 
žė, apspardė. įsimetė Į laivelį ir 
nusivežė.

Medvedis, lipdamas Į laivą, vėl 
šoko nuo laivo ir antrą kartą pa- 
bėgo. Jis plaukė į kitą vietą Bu
vo vėl suimtas ir grąžintas į lai
vą.

Pakrančių sargų viršininkas, ■ 
marinas leitenantas, James R. I 
Geltz buvo pasipiktinęs sovietų 

, laivo policijos elgesiu, bet jis nie-'

r-'xiaktoriaus, ar vra 
koks Marmos straipsnis. Jeigu ta- j 
ine numeryje pasilaiko, tai vis
ką deda i šąli ir skaitė Marmos 
straipsnį.

Manila: yra respublikoną?,. Rin- ‘ 
kiūtinės kampanijos metų jis pa- čius sovietų policininkus, 
siųsdavo prez. Reagano kampani
jai pc keli? dolerius. Respubliko
nu vadovybe. Marmar pasitikėjo 
ir tapo rjų patarėju. Kartas nui 
karto respublikonų valovybė at
siųsdavo jairr ilgiausius . laiškus 
įvairiais krašto valdvmo reika
lais. Tvirtindavo, kad pats prezi
dentas- norėdavęs patirti, ką par
tijos nariai galvodavo kai ku
riais svarbesniais klausimais.

Marma pagirdavo prezidentą, 
kai jis ženglavo teisinga krypti
mi, bet kai jis leido rusams iš- . 
vežti Miroslavą Medvedį, tai nu
rodė, kad padarė didelę klaidą.

Prezidentas ir kiti vadovybės 
pareigūnai patikėjo, kad Medve
dis norėjo grįžti atgal į Rusiją- 
Jeigu Medvedis būtų buvęs ru
sas, tai būtų galima dar patikėti 
tokiu tvirtinimu, bet žinant, kad 
Medvedis biivo ukrainietis, tai 
toks tvirtinimas buvo nepatikėti. 
nss}^i . ■ 
’^ Pasirodo, kad marinas Med- 
Vytį, nedėdamas pabėgti nuo ru- 
sų^šokd nuo laivo į Mississippi 
vandenis, priplaukė krantą ir iš
lipo. Niekas jo nesutiko ir nie
kas jam nepadėjo. Jis pasiekė de
šinį; į. upės krantą ir užėjo pas 
gyvenantį amerikietį. Tas nesup
rato kalbos, bet pakvietė greta 
dirbantį vaistininką. Jis pasakė, 
kad. ukrainietis ir ukrainietiškai 
vadinas Miroslav Medvid. Bet 
rusai pakeitė jo pavardę ir vadi
na Mbdved. pasakė, kad jis turi, 
pusbrolį Amęrikoje ir norėtų jį 
surasti, ■ •

Atsirado policija, tai pakvietė 
pakrančių sąrgus. .o tie. pasitarę 
su viršininku, pašaukė iš sovietų 
laivo jūrininkus, kari pasiimtų 
Medvedį. Medvedis nenorėjo .ei
ti, jis nuo rusų pabėgo, o šie da- kusieji apkiausinėjo ne Medvedį

fotografavo Medved i ir mušan o *■

patyręs. j
Miroslav J b

Amerikos 
sustabdi

Ann Gillian
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Valstybės departamentas nu
tarė paklausti Medvedį ar jis 
nori grįžti į Rusiją, ar pasilikti 
Amerikoje. Atskirame ligoninės 
kambaryje nutarė apklausinėti 
Medvedį, ar jis nori grįžti. Po 
apklausinėjimo abi pu -ės mssta- ' 
tė, kad Miroslavas Medvedis nu-' 
tarė grįžti į namus. Valstybės de- ■ 
partainentas pranešė Dobryni- į 
nui, kad Medvedis bus išleistas į 
išvažiuoti tuo pačių laivu, ku-| 
riub atplaukė.

Sen. Jesse Helrueą 
kad sovietų jūreivis 
medvedis išvežamas iš 
kos į Sovietų Rusiją,
sovietu transporte laivą. Helmes 
buvo subkomiteto pirmininkas. 
Jis turėjo teisę sustabdyti išplau
kiančius laivus ar lėktuvus, jei į 
senatas norėjo ištirti reikalą. j

Įsimaišė prez. Reaganas- Jis pa ■ 
pasakojo sen. Helmes, kad Mi 
roslavas Medvedis buvo apklaus
tas ir kad jis, po visų įvykių nu- ! 
tarė grįžti į Rusiją. Kaip prezi- Į 
dentas; taip valstybės departa- ’ Geltz paly 
mentas informavo užsienio vals
tybes, kad Medvedis nori grįžti 
namo. “Prezidentas
Medvedžic nutarimą išvažiuoti, i 
Viskas jau paruošta, laivas pilnas !- 
javų, o Medvedis jau laive.

. Medvedis išplaukė, bet bėdon 
pateko ltn. James R- Geltz. Jis 
kaip pakrančių sargybos virti- j 
ninkas, nufotografovo Medvedį. 1 
New Orleans -Mississippi pakraš- Į 
tyjė. Jis nufotografavo ir sotie-1 
tų laivyno policiją, spardantį ir J 
mušantį Medvedį.

Ltn. Geltz taip pat dalyvavo ! 
pakraščių ligoninės kambaryje • 
Miroslavo-Medvedžio apklausi
nėjime! Jis nustebo, kad susirin-

kažkokį kitą
inogų- Laivyno viršinir 

matė kitą jūreivį, ne M 
Jis gyrė Sovietų Sąjunga 
nėjo grįžti į ją. Medved - 
kalbėjo ukrainietiškai. o 
jas pasakė, kad ši”m gana 
ukrainietišką žodį ištarti, 
vo daug žemesnis, apskri 
va ir tekalbėjo tik rusiška:

j vedi ir ši žmosu nuroto grafai, 
Kada Medvedžic laivas jau b u-

,’gino abi fotografijas, 
iš kuriu aiškiai matyti, kad ap
klausinėtas jūreivis buvo ne 

patvirtino ’ Medvedis. Sovietų kapitonas pa 
kišo kitą jūreivį vietoj Medve. 
džio ir apgavo JAV atstovus ap
klausinėjimo metu.

Žinia pasiekė marinu viršinin
ką- Jis tuojau pašaukė ltn. Geltz 
ir įsakė atiduoti jam trauktas 
fotografijas. Pradžioje ltn. Gelt z 
buvo sutikęs atiduoti, bet vėliau 
apgalvojo, kad gali patekti bė
don, todėl ir pranešė, kad fotog
rafijų neduosiąs. Tos pačios die-

rijų, o dar už poro-- dienų ] 
eliz dešimt metu ištama- į 

iriuose. atlcic?::2JHa<. Ltn. . 
asimatė su sen. H-lmes. į 
toje, kaip sovietų laivyno ' 

vadovvbė apgavo JAV pariegū-
:. He’.mes ryžosi dar kar. 
visą sovietų valdžios el- 
jūreiviu.

Jis nenori pinigų. Jis nenori jo 
io atlyginimo, bet nori, kad bu

Jai atrodo kad ji .rtėju prie Di
džiojo atsisveikinimo, todėl, teks 
\aidimi operaciją, todėl ją spau
džia liūdnumas.

Ji buvo patenkinta, kokios 
p.dvo< yra josios plaukai. Ji at- 
akė. niekas nežino, įskaitant ir 
ą pačią kokios ištikrųjų spalvos 
r?, josios plaukai.
Ona Jūra Nausėdaitė yra ne 

paprastai graži vaidintoja. Josios 
plaukai vienur gelsvi, kitur bal
ti, o trečiur yra besikeičiančios 
i ūdos spalvos.

Veido, nosies ir akių grožis ne
apsakomas. tiktai iš jų dvelkia 
Didysis atsisveikinimas, kuris pri 
vertė daryti jai didelę operaci
ją, ir kurią ji parodys visai Ame
rikai.

Pavergtoj Lietuvoj
žvejyba Su Nakvyne

“Valstiečiu laikraštyje” Ričar
das Vegys rašė: ... . ,,

— Bronius Vinikas ir Valdas- 
Kaminskas — bendraminčiai.į 
Abu jie statybininkai, abu žvejai 
mėgėjai. Tad nenuostabu, kad 
vieną saulėtą dieną vyrai, apsi
ginklavę žvejybos įrankiais, pat- n • - v • ;

kais ANN JILLIAN NAUSĖDA 
ati- i Amerikoje gimusi 36 metų

; Ona Jūra Nausėdaitė angliškai 
žinoma Ann Jillian vardu. ’

Artistas ir ja dabar garsinau-1 
čios agentūros atstovai pasikal- 

su Nausėdaite ir paskelbė’ 
gana sąmoningus atsaky-

kaltini- 
ri, kaonias. Jis nesijaučia u 

jo vardas būtų be jo 
nėjimų. Jis neprašo, kad jį pri
imtu į malinus, bet nori, kad jo

Bet jam reikalingi geri advoka- 
tai, kurie užve-tų bylą prieš pa
krančių vadovybę. Ltn. Geltz 
yra pasiryžęs šią bylą laimėti. 
Rusei apgavo valstybė^ depar- 

patikėjo

si.stačiu? H

ta, kad žvejus, turinčius biliętus,

Dabar apie tą unikalią žvėjybą 
Bronius ir Valdas turės papasa
koti kolektyve, kuriame dirba — 
sodininkystės ūkyje. Ir apie žve
jybą, ir apie nakvynę.

Valstybėm Turto Grobstytoje i

P. Mačiūnas “Tiesoje” rašė: ;
, — Daug metų dirbu cecho liaiu 

dies kontrolierium Iš praktikos 
galiu tvirtinti, kad valstybės tur
tą grobsto daugiausia žmonės, 
mėgstantys giliauti. Visai nese
niai cecho mašinų derintiją B. 
Jucevičių liaudies kontrolieriau 
aptiko darantį nestandartinę av^ 
Įynę iš vogtos odos. Už tpkius ga
minius gautus pinigus pragerdą- 
vo* .... . i

— Liaudies kontrolė įmonėje, 
Įstaigoje ar organizacijoje visada 
pirmoji gali pastebėti tokiuš da
lykus.: kurių- hęgalima toleruoti, 
negalima praeiti pro šalį.

Mirė Kufngas V. Senkus

Iš okupuotos Lietuvos gauta 
^inia, kad balandžio 29 d. Šatėse, 
Kretingos apskrityje, mirė vie
tos klebonas a.'ai ’kun. Vincas 
Senkus.t Velionis buvo gimęs 
1912 m. gruodžio 28 d. Kunigų 
ĮšventintasjTelšiuose 1939 m. ba
landžio 16 d. Dirbo įvairiose pa-. 
'rėpijCse, paskiausiai buvo ilga
metis Šatių klebonas. Palaidotas 
gegužės 2 d. Šatėse.

Ė. Liet.

raukė prie Šventosios. Pragręžę 
lede skyles ir kantriai laukė' gi’O- 
bio — kibs ar nekibs. į ■ ; ,

Broniui užkibo. Ištraukė, 
apuostė ir (kas nuostabiausia) 
nutarė vietoj paragauti. Ne tik 
pats ragavo,- bet ir draugą pavai
šino. Paskui atvirkščiai — Bro
nių Valdas vaišino.

Nežinia kuo baigtųsi tos vaišės, 
jeigu vyrams jėgų nepristigtų.
Laimė, praeiviaĖdiiNynis. ramiai Britų iųinisterio 22 metų 
miegančius ant ledo ir , saldžius dūkte Olivįą-Channa. baigusi 

rTtot-tį j sapnus sapnuojančius, laiku .pa- :Okfordo universitetą apsirijo he- 
Įstebėjo. Ten jr rado juos unifor- roinū. Rastą negyva savo kamba-

Nausėdaitė yra ištekėjusi 
Andy Murcia ir su juo gyvena 
iau devineris metus- Josios jrinoti 
na, patyrusi, kad ji turėsianti .s/^.j^įebėjo.’ Ten Jr rado juos unifor- ranė. Rasta negyva savo ka'mba- 
sitikti su Andy .Murcia, tai ia^pį§uO+f vyrui, tuščiaisbtfteliaiš ap-* iyjė 
Įsakė- — Buk atsargi ir eik tie- _Į 
šiai namo. Dabartiniu mėtų ji 
dirbanti prie “Ann Jillian gy
venimas”. Tai bus NBC televizi
jos parodymas, kaip jai išpiovė 
krūtį. Filme ji vaidinusi Mac 
West filmą. Pasakojama,- kad ji 
turėjusi turėti didelės krūtis. 
Daktarų nepasiklausę filmų bend 
rovė iai įšvirkštė chemikalų krū 
tims sustiprinti, o vėliau atsira
dęs vėžys ir teko jos krūtį ope
ruoti. Dabar artistė nusiminusi

yra seniausia.-didžiausia- ir-' turtmgiauaEa. lieturią fratera^tni 
organizacija,. lietuviams ištikimai tarnaujanti jau’ per 87 -mena.

SLAatlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tube 
•- darbus dirba, • ■ - -;.y

SLA — Išmokėjo daugiau kaip. AŠTUONIS ^KLUONUS doleri? 
apdraudų savo nariams. , J"7-

ST.A — apdraudžia. pigiausiomis kainomis. SLA neieško 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuyis ir lietuvių draugas gali .r' 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. -' .L i .y

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė. — Endowuieni j'. 
Insurance, kuri'ypač, naudinga, jaunimui, siekiančias j-y 
aukštojo mokslo k jų. gyvenimo pra<fiattjĄ’-y

£LA — vaikus apdraudžia pigia, terminuota apdraudė:Jtž -
$1,000 apdraudog sumą temoka tik S3 ;00 metam.

— kuopų yra visose lietuvių kalorijose, 
Kreipkitės 1 savo apylinkės kuopę'veOrtfM,.
jie Jums .mielai pasetbės I SLA Jair^ytL > .■•

Galite kreiptis ir tiesiai I SA Cęmtrąi ą J.j } .
• ’ * ’ * • ’ • ' * i -*-4? ' ' '."/mbT

LITHŪAMAN ALLIANCE OF-AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y; ilfeOl' 

TeL (212) 5153-2219s

Beyer. The wonder drua that works wonders

1.
S10.00

'•> LTETUVUKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-T*mat«sa< 
.Stemlai rąžytą studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalni t 
Labguvos apskričių duomenimis Aprašymai fdomfls kiekviena* 
lietuviui. Leidinys niurtmotas nuotraukomis, pabaigoje duodam;, 
▼itovardžią pavadinimai*!? Ją vertiniai J rokiečlų kalbą. Eabk 
Madingoje SX5 puat knygoje yra Rytprflifų iamėlapiv Kaina V

> KJ UAUMW8 LIMA, rslytojos Petronėlės Orintaltėf tttr
minimai ir mintys apie tamenis tr vietas nepilt Lietuvoje Ir pir 
maišiai* bolževiku okupacijos metais. Knygi furl 234 puzlapja.- 
bet kainuoja tfk .’i '.l t \ > . I•<«>•*.-į-

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, ner5pr« 
bu tr klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik * 
karglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Iv poe 
siją. Dabar būtą jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus Wsv 
Kayfa y~a didelio formato, 265 pualapią. kainuoja M.

Dt. Karlo Grtitaw, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
(D tomo ..... ........................................ ...... ...................

2759 W. 71st St., Chicago, TIL 
RriPESTlNGAJ IŠPILDOMI RECEPTAI 

DUXYNAJ » KOSMETIKOS

m, metražtia. Jame yn vertingi, niekuomet nesensts. Vines 
Krivi*, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, p. Joniko, V. Sterko? 
f. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ii Y 
Meflau* straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukom!* % 
kL K. Čiurlionio, M. šfleikio, V. Kažubos, A. RūkJtelės Ir A. Vanr 
tūrybos poveiiiai*. S6K pusi, knyga kainuoja tik K.

V DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, raJytojos r?
Ealą lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dxlnx 
Švente* bei ją istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoja 
Kerns, gėrfntl* autorė* puikiu įtrlluml tr surinktaia duomenim!

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano RūYc
Tuo*o Adomaičio—Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne 

gyvenimo bruožų *pr&iym«*, bet tiksli to laikotarpio buities Mis 
ratūrinė studija, suskirstyta, skirsneliais. Ta 20d puslapių rojj

tax i. SM ?*t knygoje yra W «ąmojino nevalią. Katrų ?i
Ijrrfms f<xr«T
MK. CtacTcB*

Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo § vai. ryto iki 8:30 vai. vak,
sLLHLMAN, B.S., Registruotas vaistininku

Boyer’ relieves the merior source of 
arthritis pain Tylenol canti touch.

2. Prof Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETI
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. _____
H dalis, 229 pgl.____________________

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psb _ $5.00

4. Janinos Narūnčs, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. ?5.00

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psL _ ____ __ f4.00

16.00

C0 psl.  ■— p.Ofl

NAUJIENOS, 1729 So. Hateted St., Chicago III. 60603 rfųs-

I

valstybės departamentu. Ltp.. 
Geltz turi įrodymus, kaip-žcvie- 
tu valdžia amerikiečius apgaudi
nėja.

Sudarytas komitetas Itri. Geltz 
išteisinti. Marma gavo laišką iš 
komiteto pirmininko, kad padė
tų Itn. Geltz išteisinti. Jeigu ne 
Marma, tai šios sovietų apgaulės 
nebūtume žinoję. Marmos pasta
ba prezidentui iškėlė viešumon 
sovietu vyriausybės apgaulę.

Reporteris

Inl LIŪDAS SUKSIS, 
60 metų studijavęs, kaip -r

?araAė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, bei ks3» h 
6et kur, bet kuria k&lbs buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Jaunium Ir prut. X. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padari 
Uetuvię kalbą liečiančias ištraukas, psruošč tikslini vertimos

Ir p«Urė mums toliau studijuoti. j

Ui KLkrl rtrl*£aL

i — Naujienom. Chicago, 8. UL &»ttaŪav June 21. 1966 1« < « - * 7 A
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VISI IEŠKOJO ATSIDĖJO ŽYDINČIO PAPARČIO
Surinku mūsų liaudies padavimai apie papartį

SURINKTI MCSV LIAUDIES 
PADAVIMAI APIE PAPARTI

ną* 
kur

....  (Iš seneliu pasakojimu) .... i 
Manau, kad visi esate buvę 

miške ir matėte dainose apdai-1 
nuotą ir pasakose apsakytą pa- ‘ 
partį Čia tamstoms ir noriu tru
putį pakalbėti apie tą gaišųjį pa 
parčio žiedą.

Baimė Turėti Paparčiu

Švento Jono išvakarėse drau. 
džiama neštis paparčius į na-; 
mus Piemenims taip pat sakyda
vę: “Kai varysite gyvulius 
mo, žiūrėkite, kad nebūtų 
nors įkritusio paparčio!”

Turėjimas paparčių prieš Šv. 
Joną/kad jL 12 vai. naktį nepra-, 
žydėtų, kad bjaurybės įvairios . 
neprigąsdijitų namų (Antaliep-' 
:ė).

Paparčio Žiedas ir Jo Reikšmė
Papartis^ sakoma, žydi Šv. Jo -1 

na nakti apie 12 vai. Ieškodami 
paparčio žiedo, žmonės turi j 
slaptomis išvažiuoti į gilią ra-j 
piją miško vietą — didelį papar
tyną. Su savimi pasiimti didelę 
Grabnyčių žvakę ir apsibrėžri 
aplink save ir paparti ratą su de
gančia žvake, kiek ranka pasie
ksi. Prieš 12 vai. pradės gąsdinti 
baidyklėj norėdamos tave iš
traukti i;
nasi, nor 
sus ir lai 
žūva).

Šv. Jdno naktį, eidamas į pa
partynai nusinešk iš bažnyčios 
maršalkos lazdą.” Tada ’ paparty
ne pc paparčiu paklok kelis no- 
sinukus ir su ta lazda aplink pa
parti ir aplink save apsibrėžk ra^ 
fa.- 12 vai. pražydės papartis ir 
jo žiedas užkris ant nesinukų. 
Tave puls žalčiai, rupūžės, veL 
nįai, atsivers kalnai. — tu sto
vėk ir ramiai lauk pražydint pa
parčio. Po dvylikos viskas pra
dings — daugiau nebegąsdins. 
Pasiėmęs nosinukę, įvyniok ge
rai .-paparčio žiedą ir nešiokis .su 
sąri^į Tada vįštiš prieisi, žino
si fe^t^^a^^a^^snęką.

j. norėdamos
5' raf6?”Vaidūokliai vaidi- 
i sutrukdyti, bet buk drą 
k žiedo p:isirodant (Lai-

z; no

t' i,.' Ivt Dažo namus iš lauko
j Darbas garantuotas.

i 4612 S. Paulina St
■' (Town &f Lake)

S ir iš vidaus.

Skambinti YA 7-9107
. - . .

e

Jnrbarkiskiai sake, kad apie 
papartį ir aplink save reikia ap 
si brėžti su maršalkos lazda tris 
sykius.

Linkuvos apylinkėse sako, kad 
gavęs paparčio žiedą, pasidaro 
nematomas, visus prieina ir vis
ką žino. Beeinant ieškoti papar
čio žiedo, kelius nušviečia šv. 
Jono vabalėliais.

Ežienė Ir Paparčio licdas

šv. Jono naktį, kad ežienė iš
eina savo vaikams maisto ieš
koti. paimk jos mažus vaikus. 
Tada paklok drobulę ir ant jos 
uždėk mažus ežiukus. Ateina 
ežienė ir pamačiusi vaikus ding-

1 sta. Ji suiesko paparčio žiedą ir 
atnešusi padeda ant drobulės 
Tada ežiukus turi tuojau paleis
ti, o paparčio žiedą sau pasiimti- 
Tada būsi laimingas ir viską ži-

j nosi (Šilalė).
Gyvačių Karolius

! Paparčio žiedas dažniausiai 
| tenka gyvačių karaliui. Užtai 
' tiek daug žalčių ir gyvačių len
da į papartynus (Šaukotas-.

Šilalės apylnkęse Šv. Jono nak 
tyje pakloja nosinukę pah’ai pa
parčių krūmus. Vėliau išeina gy
vačių karalius ii’ padeda savo ka
rūną ant nosinukės Kaį gyvačių 
karalius nueina, pasiimk ta ka- 
runą ir bėg kiek tik gali. Kai gy
vačių karalius sušuks — gyvetės 
subėgs ir tave užpuls. Turėsi 
gyvačių karaliaus karūną, tai vis 
ką žinosi,

Gvvaėiu karalius nusiėmęs ir 
padėjęs ant nosinukės savo ka
rūną eina laukti pražydint pa
parčio žiedo (Šilalė).

Kitos Įdomybės Iš Papartyno

Šv. Jono naktyje eik į mišką 
apie 12 vai. galvodamas tik apie : 
paparčio žiedą. Vėliau, 
ras
dint. Tada turi prapjauti šone 
kairės rankos nykščio pirštą ir 
įdėti, paparčio žiedą Paklausus 
k?..^yrą; pirklį, fttri pasakyti,-

i P'ip.ti’ifs žvdi t'ik mm 
tę. Sulaukęs paparčio žiedą, 
įdėk į vidurį delno.

Vėliau, kur auga skauduli
— patrinsi su tuo delnu ir »š 
gydysi skaudulius (Laižuva).

Žagarkčiai sako, kad papartis 
pražysta 12 vai. ir penkios minu
tės. Užtenka tik pamatyti papar
čio žiedą — tai visas paslaptis 
žinosi. (Jurbarkas).

Kaip Piemenėlis Netyčiomis 
Parsinešė Tą Židą

Vienas piemuo nuėjo j mišką 
naginėm apsiavęs ieškoti pra
puolusių gyvulių. Beeinant miš
ku jam įkrito į naginę paparčio 
žiedas. Staiga jis pradėjo viską 
žindi ir pamatė savo prapuolu
sias karves Parėjo namo ir pra- (

MS

M" 
f A >

R

Į
i-

East Chicago, Ind.
East Chicagos In. šv. Pranei

Dėl rezervacijos skambinti: 
Theodorai Kuzienei — tel. 925- 
-8744, Annai Jag'cllai — tel.

dėjo pasakoti, daug keistų daly- . kaus lietuvių parapijos klebono ( 778 8144, arba Kristinai Austin -
ku sakvti ūkininkui.

Ūkininkas pradėjo stebėtis iš 
kur jis liek daug ir lokių įdomių 
dalykų žino, būdamas pats ap
kiautęs. Varo piemenį gulti. Pie- 

i niuo nusimauna nagines ir vėl 
nieko nebežino: kaip buvo ap
kiautęs, taip ir paliko. Mat pie
muo, nusiaudamas nagines išhie-, 
rė paparčio žiedą, kurį velniai želio 22 d. 3 vai. p.p. Šv. Pranciš- 
nusinešė sau (Biržai). j kaus parapijos bažnyčioje pamal-

Taigi galite suprasti dabar,' clor“s y o P° pamaldų minėjimas 
kaip sunku prie paparčio žiedo bus tęsiamas parapijos salėje 
prieiti ir koks jis yra stebųklin- Į Visi lietuviai kviečiami kuo 
gas ir galingas. Seniau daug gausiausiai dalyvauti minėjime, 
daugiau įdomybių su paparčiais 
yra buvę, bet dabar mus pasiekė 
tik maža dalis.

—Juozas Būga

kun. John Daniels 40 metų ku-, tel. 421-6100.
nigystės iškilmingose šv. Klišio-į Kvieč.ame norinčius dalyvauti 
se giedos Metropolitan operos. SLA sėme atidarvme, pirma- 
solistas Algirdas Brazis ir prie j lie.nį, birželio 30 d., 10:00 vai. ry- 
vargenų Delores Macko. Vėliau to, atvykti Essex viešbučio sa- 
salėje mei Jncs programos metu • lėn 800 S. Michigan Ave., Chica- 
dainuoje Algirdas Brazis ir jam, goję ir pabendrauti su suvažia

vusiais mūsų tautiečiais.
SLA 6--o Apskr. Valdyb t

akompanuos jo žmona Aldona.
Minėjimas prasidės š. m. bir-

o 5 et i

RIAL MTATI FOR KALB RfiAL HSTATR KM &ALS 
Kssal, 2mb4 — PertwtBsI ; J

LSKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 1 

LA1S NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KEJ1MAU.

DHL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS h '

,MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PEĮ KAS KAZANAU.SR A S, Prezidentu

K 847-7741

BUTŲ NUOMAVIMAS 
fl WAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARJATAS • VERTIMAI.

nsę ROMŲ DRAUDIMO AGENTDK1 n 

f. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-!žggžj

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS. 1
Parduodamas ligos ir ne

laimės draudimas atvyku- ! 
sienas jš Lietuvos ir kitų 1

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys <

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

Inc. Agency, 4651 S. Ash-‘ 
land Ave., Chicago, Illinois. • 
Tel. 312.523-919L

— SLA prezidentas Povilas 
Dargis su žmona Gertruda pra- 
Ie;do savaitę atostogų Ocean Ci
ty ir pailsėjo. Jiedu atvyks i Chi- 
kagą birželio 27 d.

AMERIKOS VIDURIO APY
GARDOS GEGUŽINĖ

Čikagos vyčiai nusamdė du au-’ 
Į tobusus vežti lietuviams Į Ame

rikos Vidurio apygardos geguži-
< nę. Liepos 4-tą 9:30 vai. ryto au

tobusai sustos prie Marquette 
, ! Parko ir Brighton Parko lietu-kuopa . v. „ ,. . [y vių parapijos bažnyčių. Kelionei 

; asmeniui kainuos 4 dol. ten ir
:inė vyks p.p. Pocių

Į sodyboje Beverly Shores, India
noje. Pietūs prasidės 12 valandą 
ir jie kainuos nedaug — 5 dole-

■ riai asmeniui Veiks baras, laimės 
šulinys, Įvairūs žaidimai. Bus ga-

i Įima pasivaikščioti gražiomis, ro- , 
j mantiškomis Michigano ežero 
• pakrantėmis. Vyčiai kviečia či- 
i kagos lietuvius kartu, dainuoda

mi, važiuoti autobusais ir šauniai 
atšvęsti Amerikos . nepriklauso
mybės minėjimą- y, r -. ? /■

i Dėl rezeryąciju skambinti rei
kia E. Pakalniškienei telefonu — 
376-6489. Būtinai reikia 
zervuoti vietą autobuse 
tu s iš anksto. ?" 1 y

RACINE, WIS.
JONINĖS 

i

i DLK Kęstučio šauliu 
ruošiasi švęsti Jonines birželio-r* j • j : asmeniui Ka 21 d. gražioje V. Bagdono sody-
boję amt Mičigano ežero kranto.! a ' eSuz 

' 901 Sheridan Rd., Kenosha, WL 1
Tai bus jau 31-sios šaulių suruoš 
tos Joninės, kurios gana popu-, 

Pae^s’: barios Wisconsino lietuvių ir ju 
^Paparti auksinėj spalvoj^y- kaimynų tarpe. Jose mielai daly

vauja ir mūsiškas jaunimas.
Pradžia 3 vai. po pietų.' 

L JuniisįĮila!

______kad Įpicvei su pjautuvu. Papar- s_ 
lis yra didelė laimė iki mirties’ 
((Vidžiai). . Į f

Reikia atsinešti į papartyhą 
ir Grabnyčių žvakę apvožti'dide
liu puodi:. Tada melstis iš mal
daknygės. Kai išgirsi didėlį triu
kšmą — tad aatvožk puodą ir 
uždek Grabnyčių žvakę.- Užde
gus žvakę tos visos biaurybės 
pabėgs ir tu pamatysi paparčio 
žiedą- Tada įpajauk bevardį ran
kos pirštą ir įdėk paparčio žiedą 
į jį. Kada pirštą sugydysi, tada

Siųskite pinigus 
i Lietuva ■

$1.85

l

— Pas Niną Naujokienę, gy
venančią Kalifornijoj, Palo Alto 
94301, 1118 Victor St. ir pas sese, 
rį Slla Tarnas atvažiuoja brolis 
iš' Lietuvos.
321-3843. Liepos
bus pas Mike Petraiti 4348 So 
Talman, Tel. 312—247-3974.

INSURANCE — INCOME TAX 

2951 W. 63rd St 
•Tel: 436-7878 į <

^Nature’s Remedy.
a

for GENTLE, OVERNIGHT RELIEF Of CONSTIPATION

Next time you need a laxative, get relief 
the Nature's Remedy way. Gently. 
Overmght.
Its natural active ingredients are so 
dependable you can take Nature s 
Remedy tonight and feel better 
tomorrow.

GET 
FREE 
GIFTS 
FROM 
NATURES 
REMEDY 
STE 
PACKAGE 
FC* DETAILS

1 RUBLIS
(Įskaitant perlaidą 

ir apdraudą)
Mažiausioji perlaida 30 rub

lių. Persiuntimai paremtas da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo suma; Įskaitant vijus 
mokesčius ir pakaitas, kurios 
Įvyks prieš pinigų Įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

Visi mokesčiai pilnai garan
tuoti. Jūs gausite pakvitavi
mą. Jis teisėtas ir apdraustas.

Gramercv
SHIPPING, INC. 
744 Broad Street

užsire- 
ir pie

E. P.

Ame- 
banke-

Telefonuoti —415-
4-16 dienomis i

GOVERNMENT HOMES' 
from $1 (U repair).

Also delinquent tax; property.

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

ARVYDAS KIELA
6557 S. Tqlman Avenue

Chicago, IL 60629 s

434-9655 ar 737-171^

Call 1-805 - 687-6000 
Ext. GH. 9617. 
for information.

AMERIKIEČIAI NORĖTŲ 
GAUTI SABONĮ

Amerikos beisbolo draugija la 
bai norėtų, kad sovietų komando
je žaidžiantis lietuvis Arvidas Sa
bonis" turėtų progos pažaisti su 
amerikiečiais.

PatSiSabon is pasakęs, kai atei
tyje gal ir būtų galima tuo rei
kalu kalbėti, bet 1988-tii metų 
Ispanijoj vykstančių Olimpiniu 
žaidymu api? tai negali būti ‘ 
kalbos. . •

Amerikiečiai kalbėjo sū Sovie
tu Sąjungos žaidymų vadais. At
rodo. kad rusai sutiktų perleisti 
Sabonį amerikiečiams, bet pir
ma didokas kiekis Amerikos do-

WANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti

Ieškau nedidelio namo Šv. Ka
zimiero -kapinių apylinkėje. 
Skambinti prieš 9. vai. ryto, —- 
434-8235. I .

Susivienijimo Lietuvių 
rikoje 100 m, , sukakties 
tas įvyks 1986 m. liepos 2-rą die
ną, trečiadienį, 6:30 vai vak., 
Martinique "salėje, 2500 West 94 leriu turės pereiti į sovietų ran-
th. St., Evergreen Park, Ill. kas. j

i

HELP WANTED t- MALE-FĖMALF 
Reikia . parbinlnicy IpJOarbininkiy . 

GOVERNMENT JOBS. |
$16,0#) — $59,230/yeaT. A
Now Hiring. Your Area. - j

Call 1-805 - 687-6000 Ų 
Ext R - 9617

For current federal list

. j Advokatu
GINTARAS P. ČEPŽNA3

Darbo. rtlandoa: Kasdien: nna 
vd. imtoji! «jr*L

kžtaitė mą> S trI. iki lar vai ;
- ;. . į pigai susitarinu. kį <

T< 776-5162 / .
K41 Wert 53rd Str®M

. Ch!e»c», HL 60621

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo .<•

■ Nature’s
i Remedy.

Newark, N.J. 07102
Ėst. 19470

M

-

h—Konjaky pasididžiavimą nuo 1715 mėty.
►npoHsd Cognac. 00 prod, The Jos. Gameaj Co. LoutsvWe, KY

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės J Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
1727 S. Western Ave^ Chicago, UL 60643

Telef. 312 238-F787
v Namokaaua pataraarlmaj atsakant lėktuvų, traukintų, kirų kelio- 

aIm (eruiset), vienbučių nr automobiliu nuomavimo rexervacipii; r*arduocL»- 
jdc kAįįonių draudimu*; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kk'aMus; 
Sodirvme u kvietimus giminių a pai lankymui Amerikoj# ir teikiame infer 
naci j a-b V įsais leiionlų reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered Uktuvala, tik zretKii rerernjocį vieta? 
3 inksto — prieš « - 50 dim?

B4SSBOOK
SAVINGS

WITH WtWKWlW** 
m r•» vour

see us for 
financing 

AT OUt 10W 1ATB

on

._.ual Federal 
avinas and loan

2212 WEST CERMAK ROAD :CHICAGO, ILL 60608
Petnr Kazanauskaa, Pres. Tel.: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

Viduramžė moteris ieško dar
bo. kalba tik lietuviškai. Skam
binti, — 254-2648.

RENTING IN GENERAL
N u o m o ■

Butas, 3 kambarių, ramioje apy
linkėje, pigiau už mažą pagalbą. 
Skambinti — 927-6907.

u

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina 55.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729'So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

Triaminic® Syrup 
Triaminičin® Tablets 

or 
Triaminic-12® Tablets 

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.

ADVOKATU DRAUGIJA.
■ ■" V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
_ Darbo valandos:
Nuo 9 ryto iki 5 v&L popiet.

Šeštadieniais pagal jusitarbsą
S. Kedzla Ava.

Chicago, Hl. W629

TeL: 778-8000

TORN GIB AITIS
Advokatų Įstaiga

1247 S. Kedzie Avė.
(3120) 776.8700

REPAIRS — IN GENERAL. 
|valrO« Takymal

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
AALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.

TeL 585-6624

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

Tuo reikalu jutns gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir tebėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
Išleista knyga su legališkomia 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje.

§ — Naujienos, Chicaįo, 8, DL Saturday, June 21, 1986




