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Chicago, Ill. — Antradienis, .Tuesday, August 18, 1981

f Lietuvos okupacijos ir masi
nių išvežimų sukaktis su totali
tarizmo problema sieja Eltos 
biuletenis anglų kalba (1981 m- 
birželio nr.). Pasak Eltos, kai 
kurie vakariečiai tvirtina, kad 
dabartinė Sovietų Sąjunga,.nore 
ir nelaisva, yra iš esmės pasikei
tusi nuo Stalino laikų. Masinį te
rorą ir genocidą jie tapatina~su 
“stalinizmu”, o brežnevinė So
vietų Sąjunga-jiems jau’yra vir- 
tusrnebe totalitarine, o pfagma- 
tiška valstybe. Tai-keista ir pa
vojinga iliuzija. Palyginkime So
vietų Sąjungą kad ir su Vakarų 
Vokietija, kur nacių institucijos 
buvo panaikintos^ o nacjų. filo
sofija išstumta į ęks^ęmžtinį. 
užkampį. Sovietų. Sąjungoj e val- 

. džios ir -prievartos aparatas bei 

.politinė religija išliko iš ėsmės 
nepasikeitę nuo Stalino laikų.

Nepasikeitė ir sovietinės tota
litarinės galvosenos branduolys, 
ražo: Elta. Oficialusis ktimparti- 
jos / mėnraštis Komunistas (Vii-

“ELTOS” VEDAMASIS APIE BIRŽELI
NES SUKAKTIS IR TOTALITARIZMĄ

KGB KAMANTINĖJA SKUO
DIENĘ IR TERLECKO SŪNŲ

USSR -News Brief (Briuselis, 
1981 m. birželio 15 d.) praneša, 
kad vasario mėnesį KGB per
spėjo I. Skuodienę, politkalinio 
Vytauto Skuodžio žmoną, nesu
sitikinėti • su užsienio korespon
dentais. Balandžio 14 d. polit
kalinio Antano Terlecko sūnų 
Ramūną mokykloje apie pogrin
džio spaudą kamantinėjo KGB 
pareigūnas. . (Elta)
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UDE 54 PRIEŠU

SOCIALDEMOKRATAI
KANADOJE j

Socialistinė Naujųjų Demokra- J 
tų Partija savo veiklos dvide- j 
šimtmetį paminėjti specialiu at- i 
stovų suvažiavimu Vankuveryje. 
Iš tikrųjų partijos amžius yra 
gerokai ilgesnis, tik jos pavadi
nimas prieš 20 metų buvo pa
keistas į NDP. Pagrindinis dė
mesys suvažiavime teko federa- 
•cinės socialistų partijos pozicijai

^9-,
M.škuičių Kryžių kalnas! taip: atrodė debesuotą 1981 m, pavasario dieną. Meškuičių 
ktilchozininkai, netekę žemės ir ūkių, nutarė parodyti Vilniun penkioms dienoms atvažia- 

_ vusiam senam dėdei Meškuičių Kryžių kaln o vaizdą. ’ Jiems atrodė, kad dėdei tai bus 
geriausioji dovana.-Dėdė Kryžių .kalno vaizdu nutarė pasidalinti su visais.
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IŠLAISVINIMO SĄJŪDIS-PAGROBĖ 
NAUJĄ IRANO KARO LAIVĄ

. SAKOMA; KAD TUO ŽYGIU SĄJŪDŽIO KOVOS GRUPĖS
- PRADĖJO VEIKSMUS PRIEŠ MULĄ CHOMEINĮ

MADRIDAS?— Ispanijos, pa; kas Kamal' Pabibollahi, gi pa-

— Turizmas iš Meksikos j 
JAV 1980 m. padilėjo 25 nuo
šimčiais. Komercijos departa
mento žiniomis, pernai Ameriką 
aplankė-3,2 mil; turistų.

IRANE KOVOTOJAI NUŠOVĖ 
DU ISLAMO MULAS

KASPIJOS PAJŪRYJE TRYS GINKLUOTI "VYRAI 
NUŠOVĖ KRAUGERĮ MULĄ H. TOUHIDI

TEHERANAS, Iranas. — Ofi
cialus valdžios .pranešimas sako, 
kad praeitą savaitgalį, Islamo 
respublikos smogikai nušovė 54 
suimtus įtariamus mulos Cho
meini priešus.

Šeštadienio vakare trys gink
luoti Vyrai bandė nužudyti Ira
no aukščiausio teismo* naujai 
paskirtą pirmininką mulą Musa- 
vi Ardebili. Į tesimo pirmininko 
namus buvo paleistos kelios ran 
kinio kulkosvaidžio kulkos. Vė
liau užpuolikai paleido* į teisėjo 
namus vieną granatą. Dviem pa- 
sikėsintojams pavyko pabėgti, 
bet sekmadienio laikraštis skel
bė, kad vienas buvo suimtas. Iki 
šio meto nepaskelbta suimtojo

lietuvių genocidas 1940 metais, 
buvo “labai svarbus procesas — 
buožių kaip klasės likvidavi
mas”. Stalinas irgi mėgdavo 
sakyti, kad “nesumušęs kiauši
nio, neiškelsi kiaušinienės”. O 
Gaebbelsas’ šiuo klausimų taip 
išsireikšdavo: “Kas vartojh' pjūk
lą, neapsieina : be ^-ų^vfenų”. 
' Abiems totali tarine^ '|miiities 
Rlas3ęams žmo’hės-fftbtiyo' pjuve
nos ar medžia^-^ambicingiemš 
projektams. : -7 /
’ .O dabar?£ Ar dabartinis tary? 
binis elite®'pripažįsta, kai pra
ėjusio ir? šiandieninio , teroro au; 
kos visgi yra- žmonės? Anaįp- 
ioil '^iesėnįai Niedielioje du So
vietinio žurnalizmo •• pirmūnai, 
Barsovas ir Sėrgiejevąs, pavadi
no Gajauską,'Petkų, .Terjecką ir 
Sasnauską “visuomenės atmato- 
mis”, kurių vietą.’1 esanti “sąšla 
vyne”. Tie žodžiai jau girdėti — 
taip naciai kalbėdavo apie žydus 
ir kitas išnaikinimui pasmerktas 
^menkavertės būtybes”.

Sovietų Sąjungos totalitariniai 
valdovai buvo įsitikinę, kad ma
siniai išvežimai, teroras ir nesi
liaujanti indoktrinacija palauš 
lietuvių pasipriešinimą ir pavers 
juos paklusniais pavaldiniais — 
t. y., “tarybine liaudimi”. Bet 
įvykti atvirkščiai. Šiandien Lie
tuvoje klesti pogrindžio spauda; 
kuri pagal gyventojų skaičių 
gausiausia visoje Ąfaskygs --Įta
kos sferoje, veikia jpsą tautą ap
imantis patriotinis' ir religinis 
sąjūdis. Tai lietuvių tautos atsa
kymas į .baisiąsias 1940-ųjų ir 
1941-ųjų melų birželio pamokas, 
— rašo Eltos biuletenis anglų 
kilba.- ■

tno’bėi refbrmos klausimu. So
cialistų vadas E. Broadbentąs 
remia visus ^premjero Trudeau 
konstitucinius planus, nors jiems 
aepritaria Vakarų Kanados ir

premjeras A. .7B^^eny,‘?tūrisi^i 
riėniritęlę soeialiŠĮĮS^. vymųšye 
*pęi y^a*j4,^anadoj įį

ŲTatį&ftą-E.;AtŲOtiau 
i^iaųsytfei?įx. Broądbentas pra^ 
dėjo be jokio, pąsiteftjmo su Mt 
tais: TKanadęs: socialiais. Tad 
visiškai nenuostabu, kad.Vanku- 
yerio kohferęiiięgoj jo žifigsniui 
■ebų'^ti .-.-pritartą' ^760:453 balsų 
daugųmaįjPraĮd:TŠl&tjritaij reiškia, 
kad net. Ž7% yra nepatenkinti 
£. Broadbento užimta pozįčija.

— Smūgis Kanados ekonomi
jai: vartojamų prekių kainos 
liepos mėn. pakilo 0.9%. Pasku- 
iiniais 12 mėnesių prekėms kai
nos pakilo 13 nuošimčių.

reigūnai penktadienį pranešė, 
kad prieš mulą Chomeinį kovo
jančios jėgos pagrobė vieną iš 
trijų naujos statybos laivu, esan
čių teritoriniuose vandenyse. 
Buvų .pagrobtas 160 pėdų' ilgio 
ąrfgetSjcsT^vas, ką tik pastatyk

grobimą" pf-mavo^buvęs Irano 
kariuomenės štabo, viršininkas 
gen. Bahram Aryana. Laivas pa
imtas be jokio’šūvio ir be krau
jo praliejimo. Kalbėtojas pareiš
kė, kacį šiuo žygiu pradedami 
veiksmai prieš mulą Ruhollah 
Chomeinį ir jo režimą.

Irano aviacijos štabo virčinin- 
kas gen. Valiollah Fallahl pripa
žino pagrobimą, sakydamas Pars 
žinių agentūrai, kad laivas buvo 
priverstas vykti į Tangier uostą 
Maroke. Jis tvirtina, kad laivas 
bus grąžintas diplomatinėmis pa
stangomis, prie kurių prisidės 
Ispanija, nes 'incidentas įvyko 
jos ■ teritoriniuose vandenyse, 
Laivai ginkluoti 76 ir-40 mm pa
būklais ir turi moderniems svie- 
diniamsjleisti įrengimus.

Daugelis Irano valdžios parei
gūnų laivo pagrobimo incidentą 
riša-jSU buvusio prezidento Abol- 
hassan Banį Sadr pabėgimu 
Prancūzijon- Eight Days žurna
lo korespondentui jis pareiškė, 
kad po 81 metų Chomeini mir
ties, Iranui gresia pilietinis ka-

— Kalifornijos astronomas dr. 
Marvin Ross paskelbė, kad Nep
tūno. ir Urano blizgantį paviršių 
sudaro nė ledai, bet deimantai.

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo.$409. I '!T-

KALENDORĖLIS

Rugpjūčio 18: Agapitas, Lepū
nė, Alė, Mantautas.

f Saulė teka 6:02, leidžiasi 7:47.
pra* vėlesnis, debesuotai,

Andrei Gromyka bando pa
dėti Brežnevui išsikapstyti 
iš keblios padėties, į kurią 
Brežnevas leido lenkų ko

munistams įklimpti.

Irano revoliucinės valdžios už
sakymu ir vilkiku velkamas į 
paskirties vietą. Pagrobtas lai
vas pro Gibraltaro sąsiaurį pa
siekė Tangier uostą Maroko 
valstybėje, tačiau uosto bei 
valstybės pareigūnai pareiškė, 
kad joks karo laivas uoste nepa
sirodė. Ispanijos karo laivyno 
vadovybė pranešė, kad likusieji 
du laivai vyksta pro Algerikos 
uostą link Suezo kanalo, mato
mai į namus.

Nežinomi ir .nepąžįstąmi ąs- 
menyš telefonu skambino Pary
žiaus žinių tarnybai ir pranešė, 
kad laivą i pagrobė Irano egzilų 
kovos grupė’Asadegan — Irano 
Išlaisvinimo Sąjūdis. 30 vyrų 
grupei vadovavo buvęs admiro
las ir šacho Mohammed Rezos 
Pahlavi karo laivyno viršinin- ras, kaip Libane.

JAV IR IZRAELIO ARGUMENTAI 
DĖL LĖKTUVŲ PRISTATYMO

SKIRTINGQS PAŽIŪROS P.ĄČIOSė DVIEJŲ 
VALSTYBIŲ VIRŠŪNĖSE

Izraelio premjeras^Menachem Anwar Sadątu.
Begin sekmadienį Jeruzalėje pa
reiškė, kad JAV, uždedamos em
bargu ir sulaikydamos lėktuvų 
pristatymą Izraeliui, veikia ne
teisingai Ir neteisėtai. Tačiau jis | Pirmasis to plano* etapas yra Pa
turi pagrindo- manyti, kad ketu- ’ 
riolika F-16 ir du F-15 puola- 

jnięji bombonešiai bus išsiųsti 
laike dviejų savaičių. Tikrumo
je, jie yra Izraelio lėktuvai, tik 
Amerikoje gaminami. Antras da
lykas, tai Amerika neturi teikės 
nurodinėti Izraeliui, kaip jis turi 
naudoti savo aviaciją.

šeštadienį-premjeras Beginąs 
grįžo iš atostogų ir atšventė sa
vo 68-ąyį gimtadienj. Rugpjūčio 
25 ir 26 d. jistvyks. į Aleksamjri- 
ją ir tarsis su Egipto prezidentu

Ta proga prem- 
priminė Saudi 
įpėdinio princo

j eras Beginąs
Arabijos sosto
Fahd planą likviduoti Izraelio
valstybę pagal ilgalaikį planą.

lestinos valstybės įsteigimas 
okupuotame vakarų Jordano 
upės krante.

Rugsėjo 8 ir dienomis premje
ras Beginąs bus Amerikoje ir 
tarsis su prezidentu R. Reaganu 
įvairiais reikalais. Tarp jų pa
minėjo, kad Sirijos prielėktuvi- 
nės raketos dar tebėra Libane. 
Tddėl specialaus JAV atstovo 
Philip G. Habib buvimas Vidurio 
Rytuose dar tebėra aktualus. 
Tuo reikalu jis • parašė laišką 
Valstybės iėkretoriut Aleksand-

rui M. Haig Jr.' ' ’ ’ "-.į' ’•
Sekmadienį ^Baltųjų Rūmų 

spaudos sekretoriaus pavaduoto
jas Larry Speakes pareiškė, kad 
pagal 1952 įn. 'sutartį, JĄVį ga
mybos ginklus gali panaudoti tik 
gynybos tikslams. E-1G lėktuvai 
buvo sulaikyti dėl atominio reak
toriaus bombardavimo’ Irake, o 
F-15 dėl, civilių bombardavimo 
Libane. Jo-ųąanymu/ pre?. Ręa- 
ganas dar šia savaitę nuims lėk
tuvams embargo, tačiau su są
lyga, kad jie nebus naudojapii 
puolimo tikslams. Tuo reikalu 
Valstybės sekretorius Al.; Haig. 
lankėsi Rancho del Cielo ūkyje 
ii- kalbėjo su prezidentu 80 mi
nučių. Be abejo, premjeras Be
ginąs įtikinėja prezidentą Reaga- 
na, kad minimi bombardavimai 
buvo defensyvinio pobūdžid.

SWOB

Sekretorius Haig tarėsi su 
prezidentu Reagan ūkyje, d 
tą pačią dieną nuvyko į Los 
Angeles dalyvauti saugumo 

tarybos pasitarime.

TRIBUNE RAŠO APIE 
VYTAUTĄ SKUODĮ

CHICAGO, Ill. — Chicago Tri
bune vakarykščiame; numeryje 
įdėjo rašinį apie sen. Savicko ir 
aldermano Bra'dy suruoštą pro
testą už Sovietų kalėjime laiko
mą Chicagoje gimusį Vytautą 
Skuddį. Tiktai jie pasakojo, kad 
Chicagoje suruoštą Skuodžio 
laisvės demonstraciją ruošia kaž
koks Kalifornijos komitetas, o 
ne senatorius Savickas su’alder- 
manu Brady.

Tribune korespondentas tvir
tina, kad Vvtautas Skuodis 
Chicagos bažnyčioje buvo pa
krikštytas Benedictus Vitautas 
Scott Skodžius. Tokiu vardu jo 
tėvas Petras 1930 metais viene- 
rių metų berniuką išvežęs į Lie
tuvą. Ten Skuodžius atsisakė 
Scott pavardės ir pasivadinęs 
Vytautas Skuodis. Vilniaus uni
versitete jis? baigė-, geologiją ir 
tėn ją dėstė, bet prieš porą me
tų buvo suimtas ir vėliau išvež
tas į Mordaviją prievartos dar
bams.’

Valstybės departamento parei
gūnas S. .Palmęr pareiškęs Tri
būnu -korespondentui H. Tyner, 
jog Maskvoje atsakingi pareigū
nai atsakė, kad Skuodis esąs So
vietų pilietis ir jie neleisią ame
rikiečiams su Skuodžiu pasima
tyti. Nesvarbu, kad Skuddis-gi
męs Amerikoje,< bet jis esąs So
vietų Sąjungos pilietis. Sovietų 
valdžia nepripažįstanti dvigubos 
pilietybės. J .. .

Esą; prof. ’ Skuodis ruošęs 
knygą “Dvasinis genocidas Lie
tuvoje”".’ Policija paėmusi rank
raštį? i t- teismas nubaudė sep
tyniems mėtaims kalėjimo, o kai 
atliks tą bausmę, tai jį dar iš
trems kurioje nors Sovietų Są
jungos vietoje. Sovietų valdžia 
pranešė Amerikos ambasadai 
Maskvoje, kad ji neleidžianti 
amerikiečiams pasimatyti su V. 
Skuodžiu.

šiandien, antradienį, 6:30 vai. 
vak. bus demonstracija prie na
mo, kur 1929 m. kovo 21 dieną 
V. Skuodis gimė — 2131 W. 23rd 
PI., Chicagoje.

ER APGAVO DARBININKUS 
INTERNATIONAL HARVEST-

CHICAGO, III. — Nors Inter
national Harvester kompanijos 
šėrai (akcijos) pakilo iš $11 iki 
$13, tačiau nukentėjo darbi
ninkai:

— Pakilę šėrai sudaro tik prieš 
metus buvusią vertę;

” Daugelis daroininkų yra n’i- 
pirkę tos bendrovės akcijų tikslu 
gauti pinigų senatvėje, bet visi 
dividendai panaikinti bent dviem 
šių metų ketvirčiam*;

“ Bendrovė laikinai įšaldė nuo
šimčius už pusę taupmenų da
bartiniams tarnautojams, kol 
korporacijos reikalai pagerės.

Banko pareiškimu, investavi
mai bepdrovėn nėra išmintingi.

Tuzjau po pasikėsinimo prieš 
naują teismo pirmininką, prasi
dėjo suimtųjų šaudymai. Sekma
dienį ir pirmadienį sušaudyti 54 
suimtieji. Nežinia, ar jiems buvo 
suruošti teismai. ■

Kitas vyriausybės pranešimas 
sako, kad “amerikiečių papirkti 
parsidavėliai” Sanandaj mieste 
nušovė įtakinga tikybininką Sa
lė Chbsravi-ir jo sūnų. Kartu su 
liftais tikinčiaisiais^;jiš išėjo, iš 
maldyklos, ;kai dviejų ginkluotų 
vyrų hiąvo.sutiktas- ir vietoje nu-. 
šautas. Ten pat žuvo.ir jo 18 me
tų sūniis. šovinio metu buvo su 
žeisĮū-kiti trys islamiečiav išei
nantieji iš moskės. Pasikėsintoja: 
pabėgo.

šeštadienį trys ginkluoti vyrai 
Kaspijos jūros pakraštyje, Ba 
bol miestelyje, pastojo kelią 
automobiliu važiavusiam '.mulai 
H. Touhidi. Jis buvo sunkiai su
keistas į kaklą. Pasikėsintojai 
nu^žiąvo, o pats tikybininĮtąs,- 
Į'oųhidi buvo paskubomis veža- 

p ligoninę, bet ją pasiekė 
jau nebegyvas. Pasikėsintojai 
pasirinko’ tikybininką Touhidi, 
nes jis prieš tris savaites ragino 
sušaudyti suimtus 2b niekuo dė
tus vietos gyventojus.

Valdžia skelbia, kad pasikė<J 
nimus organizuoja tikybine 
muhadin chalkų grupė. Ji tvir
tina,, kad pasikėsintojai yra par
udavę amerikiečiams, bet suim
tųjų tarpe-nėra nė vieno ame
rikiečio.

Naujai išrinktas prezidentas 
Rajai labai aštriai pasmerkė po 
:itinę chaįkų grupę. Jist pasipik- 
inęs šios: gflipės vartojamomis 

žiauriomis teroro priemonėmis, 
lie išsprogdino ir sugriovė Isla
mo respublikonų partijos cent
rą, kur nuo bombų ir mūrinio 
name' sugriovimo žuvo 72 parti
jos žmonės. Sprogimo metu žu
vo aukščiausio teisino pirminin
kas Behešti.

Irano vyriausybė pareikalavo, 
kad Prancūzija atiduotų Iranui 
Irano karo lėktuvą, kuriuo gru
pė aviacijos karininkų išvežė į 
Paryžių buvusį prezidentą Bani 
Sadr ir chalkų sąjūdžio vadą 
Massoud Rajavi.

Bani Sadr vokiečių laikraščiui 
Spiegei pažymėjo, kad Chomeini
jau yra susenęs, nesiorientuoja.1 jam pačiam dar teks grįžti į Ira- 
Bkni Sadr yra įsitikinęs, kad ną tvarkai atstatyti.



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

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

i._„ „ -------- --------------------------------- ---------------

Visi visada elkimės išmintin
gai. tada mažiau susižeisime ir 
kentėsime. Štai senutė su nešu
liais autobuse stovi nesilaikyda
ma. Autobusas staiga pajuda ir 
ji virsta, bet prilaikoma bendra 
keleivių nepavirsta, tik strėnas 
pei tempia. Galėtų tdks netvar
kingas keliautojas griūti ir člau- 
nikaulio galvutę nusilaužti. Tada 
ilgas ligoninėje gydymas prive
da prie plaučių uždegimo ir daž
nos mirties.

Išmintingai elkimės ir nainuo-' nų spazmas 
se: ant grindų patiesalai, susi * blogėja, < 
dedą iš mažų gabaliukų, turi 
būti šiandien išmesti iš kamba
rio. Paslysti lengvai gali pensi 
ninkas ir, griuvęs, didžio vargo 
susilaukti. Jei kaulas laimingu 
atveju, nelūš, lai galės būti strė-' 
nos pertemptos. Tada be reikalo 
vargas ne tik ligoniui, bet ir jo 
namiškiams, jei toks dar gerų 
jų turi.

Todėl nuo šiandien kiekvienas 
pagyvenęs ypač kreipkime dė
mesį į ligos išvengimą. Niekada 
neišleiskime iš galvos- nusiteiki
mo visada ir visur elgtis išmin
tingai. Strėnų pertempimas 
acute lumbosacral strain) gau
nasi sužeidus strėnas keliant 
sunkų krovinį, keliant kad ir ne
didelį krovinį, bet mechaniškai 
nepatogioje padėtyje strėnas lai 
kydami, kelių nesulenkę kelda
mi, perdaug pirmyn pasidavę 
keldami ,ar į kurią pusę pasi
sukę keldami. Taip pat tiesiogi
nis strėnų užgavimas, ar kriti
mas ant strėnų žntogui gali per
tempti raumenis strėnų srityje.

Pertemptų strėnų reiš
kiniai (simptomai)

Laisvės Alėja Kaune

STAIGUS STRĖNŲ PERTEMPIMAS ■
Saugokimės pertempti strėnas; apsauga — 
geriausias visų ligų gydymas.

(Mediciniška tiesa) 

Minėtos strėnų pertempimo j 
priežastys tuojau sukelia strė-! 
nose nepatogumą. Dažnai pra
džioje neat siranda stipraus 
skausmo. Tik sustingsta strėnos 
dėl ten esamų raumenų susitrau-l 
kimų spazmų. Užsigavęs žmogus ■ 
gali tęsti toliau darbą, manyda
mas, kad "išsimankštins” ir 
strėnose negerumas praeis: rau
menų spazmas atsileis. Atsimin-1 ___________
tina, kad stiprus, staiga atsira-!
dęs po strėnų užgavimo raume-l Įon Pa<^on pusėn skausmas ma- 

;;.;s (mėšlungis) dažnai Į ^®ja, o lenkiantis į priešingą šo- 
didėja žmogui nesiliau-j n<1 didėja. Į tą pačią, kur 

nant dirbti toliau po užgavimo. j skauda, pusę lenkiantis, skaus- 
Tada galų gale žmogus tampa mas net pranyksta. Su vienos 
visai negalinčiu dirbti. Dažnai strėnų pusės raumenų spazmais 
randama toki pacientą, gulintį į est’ stuburo išlenkimas įdubimu 
lovoje ar ant grindų, ir ken-l^au^° skaudamon pusėn (scolid- 
čiantį taip nuo skausmų, kad jisį s’s)- ^ai raumenų strėnose spaz- 
negali judėti, net krustelti. Netjinas Yra stiprus ir plačiai papli- 
švelniausi judesiai tokiam pa-hęs, tada bet koks kūno judesys, 
cientui. gabenamam ligoninėn, Į įskaitant ir kojų judinimą, gali 
sukelia stiprius skausmus. Taip j skausmingas.
rečiau pasitaiko.

Dažniau žmonės apturi leng

• Tais atvejais sausgyslių reflek
sai ir jutimo nervai ėst ivarkoje. 
X-Ray strėnų kaulų nieko blo-

> galivesnius strėnų raumenų pertem-]go neparo'do, tik kartais gali 
pimus. lada jie jaučia negeru- būti strėnų srities stuburas ištie- 
mą stiėnų srityje, vienoje Pu'Įsinlas (normaliai jis yra kiek 
sėje strėnų juntamas stipresnis įlenktas), o jei vienoje pusėje 
negerumas. Vienoje vietoje net

jsinlas (normaliai jis yra kiek

spazmas — tai gali būti minėtas 
su pirštu tiriant randama ypač stuburo išlenkimas (scoliosis).
skaudi vieta. I

l

Gydytojas, apžiūrėdamas toki 
pacientą, randa raumenų spaz
mus vienoje strėnų pusėje, pa-i 
iei stuburą esančių raumenų, ar-1 užsigavęs, pertempęs strėnas, 
ba abiejose pusėse. Jei toks žmo-■ kad jis negali darbuotis, tai jis 
gus. mėgina lenktis pirmyn, j turi būti guldomas lovdn. Kaip 
skausmai strėnose gausėja, o 
jis negali pilnai pasilenkti. Jei 
spazmas yra tik vienoje palei

Į stuburą esamų raumenų stubu- tos. ar reikia gulėti ant kieto 
* ro pusėje, tai lenkiantis į šoną, čiužinio. Jei taip lovoje ilsintis

Stuburo pertempimo 
tvarkymas

Jei pacientas esti taip stipriai
pertempęs strėnas,

visais strėnų Įvairiopais sunega
lavimais, taip ir šiuo atveju po 
čiužiniu (matracu) turi būti len-

For the woman 
who's at the heart of 

. her family’s finances.
t

You can’t afford to he wrong. 
Because if you’re in charge at 
the family budget, you’re 
Tanking dedBaone about the 
future, too.

And that’s where US. 
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up for the Payroll Sav- ’ 
ings Plan where he works.

That way, while you’re 
meeting the day-to-day ex
penses, you’ll still be building 
a more secure future for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really knowg

Mow E Bond- pay t* ♦brt Ml t»
maturity of 5 ymrs (<M« the fe* ymrk- 

are r>pb>c*<l ff laat. atoien cr

1 inĄjnerica,

J
|

PIRMOS PAKOPOS TREČIO-{ 
JI MANKŠTA. Gulėk ant čiuži
nio ant nugaros, kojas laikyda
mas ištiestas ant čiužinio. Ran
kas laikyk už kaklo sunertas. Į 
Pakelk vieną kelį prie krūtinės į 
kiek gali daugiau. Palaikyk jį to- į 
kioje padėtyje, kol suskaitysi iki j 
dešimties. Tada sugrąžink koją j 
pirminen padėtin. Po to lenk: 
kitą kelį. Taip mankštintis iki I 
kiekviena koja bus sulenkta po Į 
penkis kartus. Ta mankšta di- ■ 

i dina pilvo' raumenų stiprumą ir; 
[didina strėnų ir kojų raumenų 
elastiškumą.

PIRMOS PAKOPOS KETVIR-! 
TOJI MANKŠTA: Gulėk ant ąiu- Į 
žinio, keliusjsulenk ir rankas lai- f 
kyk ant čiužinio virš galvos. Iš-j 
tiesink strėnas link čiužinio 
(matraco), tuo pačiu laiku su
trauk pilvo sienelės raumenis. 
Palaikyk raumenis tokioje pa-Į 
dėtyje kol suskaitysi iki dešim
ties. Pakartok tokią mankštą 
penkis kartus. Tokios mankštos' 
tikslas: sustiprinimas viršutinių 
ir apatinių pilvo sienelės rau
menų.

PIRMOS PAKOPOS PENK
TOJI MANKŠTA: Atsisėsk kė- 
lėn (jau gerokai susveikęs),} 
rankas laikydamas palei savo Į 
Šonus. Pasilenk taip, kad galvai 
būtų tarp kelių, o rankos ilsėtųsi; 
ant grindų. Tokioje padėtyje iš
būk kol suskaitysi iki trijų. Su
grįžk pirmykštėn padėtin. Atsi
palaiduok. Pakartok tokią ’ 
mankštą penkis kartus. Tokios 
mankštos tikslas: didinti strėnų 
:r kojų raumenų elastiškumą ir 
stiprinti strėnų raumenis.

Pirmos pakopos penkeriopos 
mankštos turi būti atliekamos 
du kartus dienoje per keturias 
savaites. Jei nieko' skausmingo 
nesigavo per tokią mankštą, ga
lima pradėti antros pakopos 
mankštą. Apie ją kitą kartą.

čia suminėta pirmos pakopos 
mankšta yra pradinė. Seks to
liau antros pakopos tokia. Visi, 
net ir sveiki, mūsiškiai gali pra
dėti minėtai mankštintis — savd 
raumenų elastiškumą ir stipru
mą didinti. Strėnų skausmų sun
ku išvengti tada, kai pilvo sie
nelės raumenys esti nestiprūs, 
suglebę. Ypač gimdžiusioms mo
teriškėms bei nupilvusienis (dėl 
alaus) vyrams pilvo raumenys 
esti sumenkę. Tada strėnos silp 
nai prilaikomos ir esti dažnai 
skausmingos net be užgarinto 
bei jų pertempimo.

Ka» darytina po gim- 
nastikarilnosi

žmogus turi stiprius skausmus,’jų raumenų elastiškumą. 
prisieina kartais duoti raumenis: 
atpalaiduojančius vaistus. Daž
nai tais atvejais gydytojas duo
da gerą dozę narkotikų. Žinoma, 
gydytojas nenori pripratinti pa
cientą prie narkotikų, todėl jis 
linksta skirti mažas narkotikų 
dozes, tokios jos esti neveiklios. 
Tddėl geriau duoti pacientui 
vieną ar dvi stiprias'narkotikų 
dozes, negu keletą mažų.' 

I
Šilima ir masažas

Fizinis gydymas šilima ir ma
sažu strėnoms dažnai palengvi
na raumenų pertempimą, šilima 
turi būti drėgna. Todėl niekada 
nevartotina šilto vandens pūslės 
bei buteliai ar plytos. Reikia vo
nioje kaitintis ar šiltus kompre
sus dėti ir juos dažnai keisti bei 
per kompresą strėnas šildyti. 
Pradžioje lengvai masažuojama.

Jei strėnų raumenų spazmas 
laikosi, lovoje ilsintis ir vaistus 
imant, prisieina- adatą suleisti 
skausmą ramnahičo (anestetic) 
vaisto į palei stuburą esamo rau
mens skaudamiausią vietą. To
kia adata tuojau atleidžia skaus
mus. Toks skausmų palengvini
mas užsitęsia daug ilgiau, negu 
raiminančio vaisto veikimas kad 

į tęsiasi.
Jei strėnas pertempiant nelū

žo kaulas ir neatsirado' išvarža 
disko stubure (herniated disc), 
tai strėnų pertempimas (kad ir 
labai stiprus) galų gale susitvar 
ko ligoniui gulint lovoje, imant 
vaistus ir apturint fizinį gydy
mą: drėgną šilimą ir masažą.

Atsileidžiant raumenų spaz
mams, pacientas ima patogiai 
jaustis tol, kol jis guli lovoje. 
Čia nė vienas lietuvis neturi to 
liau kartoti iki šiol tokių ligonių 
laromos klaidos: jis nturi keltis 
ir vaikščioti pirm negu atliks ke
letą lengvų pasimankš tinimų 
strėnų, lovoje gulint. Kitaip, be 

( lokio pasimankštinnimo, jam 
gali greitai grįžti strėnų raume
nų turėti spazmai.

Strėnų gimnastika gulint lo
voje, skausmams pranykus 

, ✓
T re j o p o' stiprumo (trejopų pa

kopų) gimnastika atliktina strė 
nas (jų raumenis) mankštinant. 
Nurimus strėnose skausmams, 
pradėk šitaip mankštintis: 

I PIRMOS PAKOPOS PIRMA 

(MANKŠTA: Atsigulk ant kieto 
čiužinio ant nugaros, sulenk ke
lius ir lengvai juos ištiesk ir ant 
čiužinio palaikyk — visa atpa
laiduotus. Tokia mankšta rau
menų kojose padidins elastišku
mą. Kartok tokią mankštą pen
kis kartus.

PIRMOS PAKOPOS ANTRA 
MANKŠTA: Gulėk ant čiužinio 
ant nugaros, sulenk abu kelius 
ir rankomis juos suimk. Prilenk 
kelius prie krūtinės. Spausda
mas kelius prie krūtinės palai
kyk tokioje padėtyje kol suskai 
tysi iki dešimties. Tada sugrą- 
žinks kojas — kelius j pirmykštę 
padėtį. Palaikyk ištiestas kojas 
ant čiužinio. Pakartok tokią 
mankštą tris kartus. Ta mankš
ta lavins ir stiprins strėnų ir kd-

Pd keleto dienų, sakysim sa
vaitės, virš minėto mankštini 
mosi, pacientui reikia leisti vaiki 
čioti. čia irgi lietuviai neturi da
ryti beveik nuolat daromos klai
dos: jie neturi keltis vaikščioti 
>rm nešusįyeržę strėnų specia
lu gorsetu (lūrhboŠAcrtl - sup

port). Galima naudoti taip vadi
namą — KNIGHT SPINAL 
BRACE. Tas prilaiko strėnų ir 
pilvo sienelių raumenis.

Toks specialus gorsetas neJict ? _ Naąji(o<% j, Tu^ayi Augus, |8, ,i)81

M. GELŽIN1S^lEVOS SIMONAITYTĖSLITERARINE-POLITINĖ KŪRYBA
į (Tęsinys)

Anie rašytojos kūriniai šiandien okupuotoj Lietuvoj nebe- 
perspausdinami. Komunistai teigia, kad jie esą literatūriniu 
atžvilgiu silpni ir skaitytojui mažai įdomūs. Gali būti, kad jie 
buvo silpni, bet gali ir būti, kad jie dėl savo patriotiniai lietu
viško turinio tiek komunistų, tiek pačios autorės buvo laikomi 
“užmirštinais”. t

Laikraštinis darbas Simonaitytei patiko' ir po 1923 metų 
ją sutinkame “Keleivio” redakcijoje. Iš anų laikų datuoja 
Simonaitytės pažintis su mokytoju ir politiku Mykolu Šlaža, 
kuris jai inspiravo ir padėjo rašyti “Aukštųjų Šimonių likimą”. 
Apie 1935 m. Klaipėdoje buvo kalbama, kad Simonaitytė 
esanti baigusi stambesnį veikalą. Tai buvo “Aukštųjų Šimo
nių likimas”. Manuskriptas pateko iš Klaipėdos “Keleivio” 
redakcijos į Švietimo ministerijos knygų leidimo komisiją 
Kaune. Apie tai galėtų daugiau parašyti tuometinis “Keleivio” 
redaktorius ir Mažosios Lietuvos žinovas, dabar Kanadoje 
gyvenantis Juozas Pronskus.

Kai Lietuvą valdė valstiečiai liaudininkai^ šlaža buvo į gu- 
bernatūrą patekęs b nekurį laiką ėjo vicegubernatoriaus 
pareigas. Užėjus tautininkams, šlaža iš gubematūros turėjo 
pasitraukti ir pergyveno skaudžius patyrimus su Voldemaro 
geležiniais vilkais.

Toliau pateikiame Simonaitytės literarinės kūryboš, tiek 
nepriklausomoje, tiek maskolių okupuotoje Lietuvoje,

Chronologinę lentelę:

1935 — AUKŠTŲJŲ ŠLMONIŲ LIKIMAS — Mažosios Lietu
vos buities romanas. 437 puslapiai. Laimėjo pirmą Lie
tuvos valstybinę literatūros 5.000 litų premiją. Prie to 
laimėjimo labai prisidėjo Liudas Gira. Nepriklausomybės 
laikais išėjo dvi laidos. Antroji, 1936 m. laida, išėjo 2.000 
tiražu. Maskolių okupuotoj Lietuvoj Simonaitytė tą ro
maną gerokai perredagavo. Iki 1959 metų išėjo jo, dabar 
tik 403 pusi., dar keturios laidos, paskutinių dviejų tira
žas po' 15.000 egzempliorių.

1938 — PAVASARIŲ AUDROJ. 228 pusi., romanas. Vaiz
duoja laikotarpį nuo Pirmo pasaulinio karo pabaigos, Klai
pėdos krašto sukilimui bręstant, sukilimo išvakarės^ ir 
Klaipėdos miesto paėmimu. Pirmoji laida spaūsdliita Kau
ne, tiražas 3.200. Antrasis leidimas, gerokai perredaguo
tas, pasirodė 1958 metais Simonaitytės “Raštų” antrame 
tome, 15.000 tiražu.

.1939 — VILIUS KARALIUS, romanas. Parašytas 1936rl939 
metais. Pirmoji dalis išleista Kaune. Tiražas — 3.000.

1941 — BE TĖVO. Komunistai apie jį. rašė: “Romanas, k u- 
. riame rašytoja dideliu meniniu ir buitiniu tikrumu vaiz

duoja jai pačiai gerai pažįstamą patį žemiausią Klaipėdos 
krašto žmonių sluoksnį: kaimo butelninkus, kumečius ir 
samdinius”. Knyga parašyta 1939-1940 metais Šveicari
joje. Ji buvo išleista laike pirmosios maskolių okupaci
jos. Atspausta Kaune LTSR Valst. lit. leidykloje 3.000 
egz. tiražu. Antroji laida išėjo 1958 m. ’Simonaitytės 
“Raštų” II tome. Tiražas — 15.000.

1948 — APYSAKOS. Keturios apysakos, išleistos Kaune. ; 
1. Auga žmogus. 2. Į Ateitį. 3. Garlaivy. 4. Devintasis.

1953 — PIKČIURNIENĖ. 306 pusi, apysaka.
Išėjo pirmą .kartą 1953 m. 8.000 egz. tiražu, antrą kartą 
1955 m. — 15.000 tiražu. Ketvirtasis leidimas lietuvių 
kalba atspaustas 1975 m., tiražas — 25.000. Apysaka 
1958 m. taip pat atspausta Simonaitytės “Raštų” III tome 
— 15.000 tiražu. Išversta į rusų, kinų, anglų, prancūzų, 
vokiečių, lenkų ir ispanų kalbas.

Rusų kalbos tiražas —- ”5.000.
Kinų kalbos tiražas — 213.000.

(Bus daugiau)

jamas per šešias savaites pacien
tui išlipus iš lovos bet kokiam 
judėjimui, įskaitant ir sėdėjimą 
kėdėje. Tada pradedama didin
ti paciento darbingumą pamažu 
tol, kol jis yra pajėgus norma
liai dirbti savo dirbtą darbą, ži
noma, be nusiskundimų.

Laike taisymosi pacientas esti 
gydytojo priežiūroje, čia svarbu 
atminti, kad pergreilas ir per- 
stiprus mankštinimasis gali su
grąžinti raumenų spazmus, o 
perilgas užsigulėjimas ne tik 
prailgins gijimo laiką, bet ir su
teiks pacientui naują negalę, 
taip vadinamą strėninę neurozę 
(low back neurosis). Tada pa
cientas ima laikyti save invali
du. Tai baisi nelaimė, nes taip 
rimta padėtis, jei reikiamai ne
tvarkoma, žengia į paciento vi
sam gyvenimui invalidumą (per
manent disability).

Strėnų apčiupinėjhnas

Visi lietuviai mėgsta lankyti 
taip vadinamus kaulų hiytojus 
— mankštmhJjus. Jiems jie 
daug pinigų sumoka ir tariasi, 
kad tik nuo jų jie apturėjo 
strėnų skausmų palengvinimą.
Šitame reikale reikia žinoti neson, M. D. Lo' 
štai kas: ’ J. B. Lippinco't. C

kariais 
strėnas 
Osteo- 

dar ki-

Kai staigūs strėnų perlenųr- 
mo skausmai nurimsta, 
neblogai yra apčiupinėti 
(manipulative therapy). 
patai, chiropraktikai ir
tokiais vardais pasivadinusieji 
mankština žmones. Pagerėji
mas Strėnų skausmų po ap'-iu- 
pinėjiino gaunasi dėl t?, 'r d esti 
ištempiami raumenys ir jų saus
gyslės. Jie ir jūs sutrumpėja 
spazmo pasėkoje. Strėnų a|ičiu- 
pinėjinlas dar padeda ištempti 
surandėjusius (f brous) audi
nius (minkštas kūno dal’s) apie 
strėnų sąnarius. Tie audiniai 
gali būti susitraukę ir i et su
augimai atsiradę po perilgo ne
veiklumo, gulėjimo, strėnų i\ė- 
jimosi.

• Išvada: šitaip reikia tvsrky’is 
su staiga pertemptomis strėno
mis. Tik tada mes susilėksime 
gerų pasėkų. Priešingai e gi mi s, 
galima susilaukti nuolatinės 
strėnose negtrcVfes. Bet. turis iš 
mūsų paklausys čia paduotų nu
rodymų? Praktika parvi „kad 
daug pašauktųjų, o maža išrink
tųjų. Mes dabar stenkimės save 
šiieti prie išrinktųjų skaPiaus.

Pasiskaityti: Bernard pjn-
B «ck Pain.



DETROITO NAUJIENOS
METINĖ BALFO IŠVYKA

v Išvyka numatyta rugsėjo 6 d. 
Onos ir Česio šadeikų gražioje 
sodyboje. Svečiai bus vaišinami 
lietuviško skonio maistu — ku
geliu, cepelinais, balandėliais. 
Prie kavutės — įvairūs pyragai; 
prie baro — įvairūs gaivinantys. 
»lti gėrimėliai. Bus ir kitokiu*•* . ;; . .. . . . 
paįvairinimų, tarp jų ir laime-’ 
jįįmų stalas.
IBALEb. .vgįldyba- kviečia ,visu< 

DeTrcrto ir apylinkių ŪetuvrŽf 
dalyvauti. Nuoširdžiai kviečia
mi ir vvindsorūčiai.

į / \

VIDA NAKA1TĖ
Žurnalisto Alfonso ir Bronės 

Nakų trečioji mergaitė baigė 
Oakland universitetą ir įsigijo 
bakalauro laipsnį iš ekonomijos.

Vida aktyviai reiškiasi organi
zacijos?; yra tautinių šokių šo
kėja, dalyvauja ruošiamuose 
vaidinimuose. Kaip aktorė, buvo 
įsijungusi statant Sekminių vai
niką. Kiek teko patirti, linkusi 
apsigyventi Kanadoje, jei pagal 
įsigytą specialybę ten gaus dar
bo. Sėkmės, Vida!

iK & £

BAIGĖ AUKŠTĄJĮ MOKSLĄ

Zosė Sirutytė prieš keletą me
tų baigė Holy Redemeer gimna
ziją. Wayne State universitete 
įsigijo bakalauro laipsnį, o 1981 
metais — Master laipsnį. Aukš
tesnį laipsnį siekė mokytojau
dama.

■ Be to, yra baigusi “Aušros” 
lituanistinę mokyklą, remia lie
tuviškus reikalus, buvo aktyvi 
skautė. Dabar mdkytojauja, dės
to matematiką.

ARTINASI BALFO SEIMAS

BALFo 20-asis seimas įvyks 
spalio 21-25 dienomis Dievo Ap- i 
vaizlos parapijas salėje. Šiam’ 
seimui atžymėti ir Jo darbams , 
paremti ruošiamas leidinys. Or
ganizacijos ir pavieniai prašomi 
sveikinimais paremti seimą.

Sveikinimus siųskite BALFo 
valdybos sekretoriui V. S taškui j 
iki rugsėjo 7 dienos. Puslapio 
kaina $50, pusė puslapio — $25, 
Yi, puslapio — $12.50.

Ant. Sukauskas

Žalgirio mūšio paminklas, kuris karo metu buvo nugriautas

vos ateities idealizavimas ir troš-

Ą. VALATKAITISVLADAS PUTVYS IŠ ARTI
kaimo, tiek miestų, ir miestelių

buvo svarbiausias rūpestis įsigy
ti tada trūkstanmu ginklu, iš

komas iš Kauro atsiunčiamų 
instrukt?^Tį.

jaunimas. Atrodė, lyg jei kas m°kti juos vartoti ir išmokti ri- ‘ Kartą toksai intsruktorius, ku- 
kiuotės. Buvo daromi ir šaudy- j rįs lankėsi Telšių mieste jau 
mo pratimai. Turimi šautuvai | anksčiau, darbo metu, at\yko į 

r • buvo dviejU rūšių: rusiški ir vo. Telšių apskr. viršininko įstaigą 
kiški. Dažnokai vienetus- lanky-1 paS mane ir pasiūlė po darbo pa- 
davo skyriaus vadYs'.^^^trūktub- ' 
davo, inspektuodayol|£Waįį£ ką

dėl vienų ar kitų priežasčių ne-' 
stojo savanoriu kariuomenėn, 
stojo į šaulius. Stojo ir suaugę ir 
net pagyvenę vyrai. Atskirose 
vietose kūrėsi šaulių grandys, 
būriai ir kuopos. Apskričių mies 
tuose' kūrėsi rinktinių, kurios 
tada vadinosi skyriais, centrai.' 
Tokiuose centruose veikė viene-, -
tų atstovu šrinktos valdybos su j statutų, kuruos 
skyriaus ‘valdybos pirmininku i vadovybė gaudav^gįmūsų ka- 
priešakyje ir LŠS centro Kau.i Romėnės. P.ūpinbmės & ąpsiu- 
ne paskirtas skyriaus vadas. Sky j niformavimu. Musų p^oąios

. — j---------------t '.nesiskyį-ę nu©..
; kariuomenės 

r-
, /yykdOim Ji;.

patarnavo, Buvon^i^^ipi^bi. 
tuo metu palyginfe'^į;^s©'--į’vąi- 
ria literatūra,

riuomenės. Rūpinamės p apsiu- 
J nifohnavimu. ' 

rius tada apimdavo visą apskri-- ^^formos beveik/. 
. t v 4- « "v-y i i i %

j Vladas Putvys

’ Kovos dėlLietuvOs'laisvės dar 
bebuvo sustojusios. Tačiau: 1919 
metais Žemaitija bent nuo bol
ševikų. :gaujų jau - buvo laisva. 
Visame krašte sparčiu tempu 
organizavosi valstybinis gyveni
mas. Tuo pačiu metu iš Kauno 
pasigirdo garsus Vlado Putvio- 
Putvinskio baisas raginąs visus 
piliečius . imtis ginklo, mokytis 
jį vartoti ir ruoštis ginti tik ką 
atgautą Lietuvos laisvę, jei prie 
šas į ją kėsinsis.
^Žemaitijoje Putvio balsas bu- 

Vo priimtas su entuziazmu. Į 
saulių eiles masiniai stojo tiek

ties teritoriją ir' savo struktūra- 
buvo visiškai tas pats ką ir rink- 
tinė prieš paskutinįjį .Pasaulinį 
Karą. Vienetai taip pat rinkda
vosi sau' valdybas su pirminin
kais ir kt. pareigūnais, o viene
to vadas buvo skiriamas esnčio 
apskrities mieste skyriaus vado-.

, kimas, kad į šaulių eiles įsijung 
tų visi sus pratę lietuviai. Bu
vau tada labai jaunas žmogus ir 
buvau labi užimponuotas Put
vio tiesiog tėvišku elgesiu su 
manim. Nemačiau jokio išdidu
mo jame, nors n ap buvo aišku, 
kad jis y.a labai ąugĘtis asmuo 
tuometinėje L.etuvos visuome
nėje. »- (Is Kario) 

)Bus daugiau) 
Pagaliau Putvys paklau. ė ar 

aš sutikčiau pereit: visiškm LŠS
1 tarnybon. Pasakiau jam, kad 
I turiu našlę motiną ir dar jau- 
• nutę seserų, kurias turiu išlaikyti 

ir todėl paklausiau, ar iš bisimers 
algos galėsiu jas išlaikyti? Put
vys į tai nu išypsojo ir, užtrau
kęs iš sšvo riestos pypkutės 
tirštesni dūmą, atsakė, kad iš
laikyti tikrai galėsiu ir pasiūlė 
man pasirinkti arba Rokiškio, 
arba Mažeikių skyriaus vado 
vietr. Paklausiau, ar ten skyrių 
vadų visai nėra? Putvys į tai 
atsakė, kad būti tai yra, bet Ro
kiškio skyriaus vadui jis yra nu
matęs kitas pareigas, o Mažeikių } 
skyriaus vadas; savo pareigoms 
netinka. Grynai dėl mažesnio ganį Putvys pasiūlė išgerti kiek 
atstumo, kad lengviau galėčiau alaus. Man tie du- stiklai alaus 
perkelti savo šeimą, pasirinkau] atrodė tikrai jau dideli ir.aš ne- 
Mažeikius. Tada Putvys:pasišau- drengiau visą savo stiklą išgerti, 
kęs Sudėties ir Instruktavimo Galvojau 
Skyriaus viršininką pristatė ina-j gers?
ne jam jau kaip naują Mažeikių 1 Putvys pakėlė savo stiklą, link-

^SnatytJ.'^ri'juo ■viešbutyje, kur
X -f - ' \\ * ' I • :. ■■- P ■ ‘ f ' ££ t / Z . . -r ■ -.’>>*

skyriaus (rinktinės) vadą ir pa
siūlė jam supažindinti mane su 
kitų skyrių viršininkais ir šmulį 
kiau paaiškinti man būsimą dar
bą, bei aprūpinti mane reikia
mais dokumentais bei avansu

“LYNES” IR VYTAUTAS DIDYSIS
-Tęsinys)

Rašoma, kad Vytautą nuga
lėjo totoriai ries Vorksla, ir dar 
pridedama, kad tai ironija. Ko
kia gi čia ironija? Kodėl “Lynės” 
ne ironija, kad Vytautas nugalė
jo totorius Riazanėje ir daug ki
tur? Jų tūkstančiais saugiai ap
sigyveno Lietuvoje, ir privilegi
jas jie turėjo didesnes negu lie. 
tllVl&i. ' f

Dar norima atkreipti dėmesį į 
“Lynes” rašinyje Vytauto titu
lavimą “princu”. Tiesa, taip jis 
vadinamas “Encyclopedia Lit
huanica”. Bet vis dėlto rašinio 
autorius turėtų būti apdairus ir 
žinoti, kad tas “princo” titulas 
sukėlė nepasitenkinimą ir pyk
tį lietuvių spaudoje istorikų ir 
plačios visuomenės. Tai buvo 
“Enc. Lithuanica” redaktorių 
neapsižiūrėjimas ir klaida. Ne-

leistina tą klaidą toliau propa
guoti ir klaidinti jaunus lietuviš
kai nemokančius skaitytojus.

Abu kartus straipsnių šalti
niais nurodyta “Enc. Lithuani
ca”. Tą brangią enciklopediją ti
kriausiai turi tik Lietuvių Na
mai Londone, o lietuviškos enci
klopedijos irgi ne kažin kiek lie
tuvių turi. Taigi nėra kur “Ly
nes” skaitytojams pasitikrinti; 
Iš “Encyclopedia Lithuanica” iš
rinktos tam tikros mintys, ku
rios sudaro klaidingą ir ten
dencingą rašinį apie Vytautą 
Didįjį. Didžioji Britanijos lietu
vių dalis nesupras “Lynes” ten. 
dencijos, nes ne visi mokame 
anglų kalbos. Angliškai atsaky
ti nėra kam. “Lynes” skaityto- 
jams neprieinamos nei enciklo
pedijos, nei istorinės knygos. 
Tad labai lengva pateikti klai
dingą informaciją lietuvių kal
ba, o dar lengviau anglų kalba.į ' L7CL, V VRIJL ICH^VldU ACllUCl.

— Duokite mums du didelius; Angliškai kalbąs jaunimas ne-
• ii i Y i TA--A   I. . - ............................. . -stiklus, — paprašė Putvys pa

davėjos. ”i
Alus buvo paduotas. Beval-

ar Putvys savąjį iš-

į^Škė manj į įį^Jšaulių :Sąj tin
gai jplečiąn&s,reikaHiigfj&iaf: 

Momšjp'ąfėigomą^ žmonės;' ar' ąš 
^šą^.L^g^ūtikčiau pereiti' Šaulių 
Sąjungas.Jnuolatinėn itaitnybon? 
E^ą Šaulių .Sąjungos-Viršininkas 
Putvinskis žinąs -apie manę iš. 

-Vietos' skyriaus vado pranešimų 
įįri^kviečiąs mana atvyki. j Kau- 

rinktinių (skyriųf^uigų'š^Į^^v^^ii^is^ ^^aritar^ 
z‘1 Aš sutikau į Kauną nuvykt.

i Pasprašęs pas apksrdities vir
šininką porą laisvų dienų, nuvy-

tuometinės mūši 
uniformos. Buv

tini suvažiavimai; į kuriuos": 
apskr. miestą) suvažiuodavo be
veik visi šauliai vyrai. Be paties
suvažiavimo programos, buvojkaū į Kauną r ten prisistačiau 
atliekami manevrrai ir paskui] Ugg C V. Sudėties-ir InstruktaviJ

Pasitaikydavo; kad atskirose vie- - P
tovėse įsikurdavo vienetas tie- Į dalyvavau. Tačiau gy-
siog susirišęs su Kaunu. Tačiau venimas mažame bažnytkaimy

aradas. Visuose tuose darbuose

tuajaus po to priklausydavo vie-, 
tos skyriaus vadui.

manęs nepatenkino ir todėl 1920 
m. persikėliau į Telšių apskrities;

Tuo metu man teko mokyto- fiestą, kur gavau darbo^ vietos'

jauti tolimame Pavandenės baž
nytkaimy, iš kur ir aš susisie
kęs su Kaunu, 1919 m. lapkričio 
mėnesį suorganizavau šaulių 
būrį ir buvau išrinktas jo valdy
bos pirmininku. Netrukus, Tel
šių Skyriaus Vado G. buvau pas 
kirtas to būrio pirmuoju vadu. 
Visiems šaulių vienetams tada

apskrities viršininko raštinėje. 
Laisvu laiku padėdavau dirbti 
vietos skyriaus vadui, kuris tada 
pasikeitė. Dėl suprantamų prie
žasčių, jų pavardžių minėti šian
dien dar negalima. Ir skyriaus 
vadas /kartkartėmis buvo aplan-

telėjo man .galva ir ,aš nugėriau 
kiek'alaus iš’ savo stiklo. Tačiau 
žiūriu, kad. Putvio -stikle kiek 
buvo’ alaus, tiek ir paliko. Man 
atrodė keista. Paskui ir vėl tas 

. pats pasikartojo. Tada neišken- 
-vienam mėnesiui skyriaus• (rink- Į tęs paklausiau: .

— Kodėl, ponas viršininke, 
man siūlote gerti,' o pats ne-' 
geriate?;

— Aš nei alaus, nei degtinės 
negeriu, bet kompaniją su ge- 
rianičais, kaip matai, palaikau, 
— atsakė šypsodamasis Putvys.

— Jei taip, tada aš geriau pa
laikysiu tamstos kompaniją, —

Ltih^s) reikalams, įskaitant ir j 
;.mano algą bei persikėlimo išlaiį ’ 

iįipas šeimai‘perkelti. Ta proga jis 
'trian. liepė vikriau apsisukti, kad 

•.prieš pat antrą valandą dar pri- 
' sistatyčiąu-į jo kabinetą. ■

Centro įstaiga buvo palyginti 
•gana didelė ir kol išsikalbėjau su 

' visais, skyrių viršininkais (pas 
visus apvędžidjo tas pats Sudėt

mo Skyriaus viršininkui, kuris 
tuojau mane nuvedė pas Sąjun- 
•gos' Viršininką Vladą Pūtvį-Put 
vinskį. Pirmas mano; pasikalbė
jimas,su Putvinskių užtruko apie 
pustantros valandos: Pasikalbė
jimo metu Putvinskis smulkiai, 
išsiteiravo mane apie mano dari 
bą Telšių skyriuje ir apie mane 
patį, bei mancf šeimą. Putvins
kis iš karto padarė man nepa
prastą įspūdį. Iš jo dvelkė nepa
prastai gilus patriotizmas] Lietu

visus apvedžidjo tas pats Sudėtj juokdamasis atsakiau. ' 
ties ir. Jnšfeįktavimo Skyr. vir-j Putvys šypsodamasis tik. pa
sininkas) į pabaigą reikėjo ge( suko’ savo puošnius ūsus ir nię- 
rokai paskubėti. Bet, be dviejų ko man nebeatsakė.
min. antrą valandą pasibeldžiau ’ 
į Putvio kabineto duris.

Putvys paklausė ar aš kur 
■Kaune sustojau. Pasakiau, kad 
neturiu Kaime artimesnių žmo
nių, todėl niekur nesustojau, o, 
be to, turiu vakariniu traukiniu

turi kur pasitikrinti, ar teisybę 
rašo “Lynes”. Taip viskas ramiai 
ir liks. Taip ir atsitiko su Vil
niaus pristatymu.

. Savo tautos isetoriją mes turi
me gerbti ir neiškraipyti,' nes ji 
mums yra brangi. Vien ją re
minds jau XIX a. pradžioje pa
judėjo . lenkiškąsis ledynas’, - lai
kęs sukaustęs Lietuvą.: Ja. rem
damasi kaip genijus susikūrė ne
priklausoma Lietuva, ir apie ją 
rašyti tūrėtūme su • pagarbi, 
meile ir pasididžiavimu.

M. B-nėUnion Pier, Mich.
Union Pięr, .Mich.j rLiėtūvių 

Draugi j a šaukia < metinį susirin
kimą š.m. rugsėjo mėn. 5 dieną 
4:30 vai. popiėt V. Petrausko sa
lėje, Berrien Rd.: Po susirinki
mo bus tradicinė ’ vakarienė 
7 vai. vakaro.

. Norintieji dalyvauti vakarienėj 
nariai ir svečiai praneša bet ku

priam valdybos nariui iki rugpjū
čio 25 d. ir įmoka 8 dolerius 
nuo asmens.

Po vakarienės bus į šokiai. 
Grds Ruikio orkestras. Veiks ba
ras su užkandžiais. Nedalyvavu- 
'siemsi vakarienėje įėjimas 2 dol.

Valdyba .

— Rumunų valdžia visur /tūri 
savef agentų, — tvirtina JEmil 
Georgescu, Įtakingas. valdžios

Vėliau, kiek tiktai kartų drau
ge pietaudavome, Putvys nieka
dos daugiau alaus man ar sau 
nebeužsakydavo.'i ■ \\ ’

Atsisveikindamas po pietų 
Putvys man pasakė, kad kiek
vieną kartą, kai atvyksiu į Šau- 

išvažiuoti. Putvys pasiūlė drau- ]jų Sąjungos Centrą ,Tarnybos 
ge~su juo papietauti. reikalais, atlikęs juos, privąlė-

„ ' j pareigūnas, šitas pasakymas lie
pus daugiau) čia ir rusus. į-i? .4

ge su juo papietauti.
Po LŠS Centro įstaiga buvo į siu užsukti pas jį. 

lietuviška valgykla. Ten ir nu
ėjome. Putvys užsakė mums 
abiems. pietus ir klausia:

— Ar patsai alų geri? ■
— Retkarčiai alaus išgeriu, — 

atsakiau.

A

ATEINA LIETUVA, £»

£

MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St., Chicago, DL 60629 TeL 925-2787 t 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737
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Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

, ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $T

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
’ 7' * . “ . ' .* . * ‘

• - LITERATŪRA, lietuvių literatūros, ..meno, ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos,

$! J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
! Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis U 
I M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 

£, kūrybos poveikslais. 365 pusL knyga kainuoja tik $3.
p| ’ j - Y- - ? . f. •••

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau« 
g tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų

šventes bei jų istoriją ir eigą. įdomi skaityti ir nedainuojan- 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis

• XI t • * 1bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.
• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy

tas Juozo Adomaičio—Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga

Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusL knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 16.

• KĄ' LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaltės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševiku okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupral- 
taa ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na

® i Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- 
j I riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 

Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.
'• SATYRINĖS NOVELĖS, ML Zoečenko kūrybą J. Valaičio 

$. vertima*. 200 p*L knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.
Knygo* gaunamo* N«ujienc**e, 173® So. H&hted St, Chicago, 

EC B0608. Užsakant pridėti dolerj fdtdūmo Išbridom*.

(
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien,

“Slaptas” koncertas
Pirmasis socialistinės pakraipos laikraščio “Laisvė” 

numeris pasirodė Bostone 1911 m. balandžio 5 d., taigi 
prieš 70 metų. Kadangi Bostone nuo 1905 metų ėjo ir 
kitas socialistinis laikraštis — “Keleivis”, tai “Laisvė” 
vėliau persikėlė į lietuvių apgyventą New Yorko prie
miestį Brooklyną, kur ją 1919 metais pasiglemžė ko
munistai.

“Keleivis” praeitais metais Bostone užsidarė, o “Lais
vė” dar iki šiol sąžiningai tebetarnauja Maskvos intere
sams ir neseniai atšventė 70 metų sukaktį.

Sukakties proga ^Laisvės” svetainėje Brooklyne š.m. 
balandžio 26 d. buvo suruoštas minėjimas,- į kuri tarp 
kitų svečių atsilankė Sovietų pasiuntinybės Washingtone 
sekretorius E. Juškys ir “Tiesos” redaktorius A. Laurin- 
čiukas. Laurinčiukas “Laisvei” atvežė Petronio “Rodi
nos” draugijos linkėjimus ir pristatė iš ok. Lietuvos spe
cialiai ta proga atsiųstą muzikes menininkų trijulę: sor 
silstę A. Stasiūnaitę, smuikininką R. Katilių ir pianistą 
P. Stravinską.

Dėl ligos ar senatvės negalėjęs minėjime dalyvauti 
vyr. “Laisvės” redaktorius A. Bimba buvo apdovanotas 
sovietiniu “tautų draugystės” medaliu. Šį “Laisvės” su
kakties minėjimą plačiai išgyrė ir su iliustracijomis ap
rašė “Gimtasis Kraštas” š.m. gegužės 28 d. numeryje.

Po minėjimo, pagal bolševikinį obalsį “per kultūrinį 
bendradarbiavimą į komunizmą”, ši trijulė koncertus dar 
davė JTO bibliotekos salėje New Yorke ir Sovietų pasiun
tinybės patalpose Washington, D.C.

Okupantas neaplenkė ir Chicagos lietuvių. Ši ok 
Lietuvos menininkų trijulė buvo nuvežta į Chicagą, kur 
mūsų “kultūr-bolševikams” davė koncertą. Koncertą su
rengė sol. Algio Grigo vadovaujamas komitetas ir, ma
tomai, svečius kvietė slaptai (per telefoną ir asmeniš
kai), nes spaudoje tuo reikalu pagarsinimų neteko matyti.

Šis Chicagoje įvykęs koncertas mūsų “bendradar- 
biautojų ir tiltų statytojų” spaudoje lietuviškai visuome
nei buvo pristatytas kaip didelės reikšmės kultūrinis įvy
kis (Žiūr. M. Drunga, “Trijų Solistų Koncertas” 
čiai, 1981 m. Nr. 5 ir Juozas Kreivėnas “Meno 
iš Lietuvos”, Vienybė, 1981 m. birž. 20 d.).

, Akira-
Meistrai

X.Y.

LIETUVOS SOVIETIZACIJA 
1940-1941 m. į

I 
(TęsinvsJ

Tai reformuotas iki tol veikiąs 1936 metų 
Seimo rinkimų Įstatymas, kuriuo remiantis pre
zidento A. Smetonos ir tautininkų viešpatavimo 1 
metu (1936 m.) buvo išrinktas tasai seimas^ kuri 
tą pati liepos mėnesį paleido “Liaudies vyriausy
bės” valdžia. Reformuota jame buvo tai, kas, jų 
manymu, neatitiko demokratinių šūkių, ir tai tiek 
bei tokia kryptimi, kiek ir kuria kryptimi tatai j 
galėjo patarnauti komunistų siekiamiems tiks- ' 
lama. Konstitucinės raidės atžvilgiu šiam įstaty- ( 
mui negalima nieko prikišti, kas negalima būtų 
prikišti senam veikusiam Seimo rinkimų įstaty- Į 
mui. Be abejo, demokratiniu principu ir jų grieš- 1 
tumo atžvilgiu naujasis Liaudies seimo rinkimų 
įstatymas: a) prašoko senąjį Seimo rinkimų įsta
tymą, sumažinęs balsavimo amžiaus cenzą, ir 
b) atitaisė tą senojo rinkimų įstatymo spragą 
visuotinio balsavimo principui,, kuris glūdėjo ta
me, jog rinkiminė iniciatyva (kandidatų siūly
mas) buvo pavesta tiktai cenzinės vietos savival
dy’, ‘ organams, ir tokiu būdu visuotinis balsavi
mas apimta ”o tiktai pačią balsavimo procedūrą, 
be* ne rinkim i 'e iniciatyvą, kuri buvo ne visuo
tinė, bet cenzinė.

Tačiau svarb ausias senosios rinkiminės sis

peraiistų naudai. Paskaityk Tam
sta Pasaulio jaunimo sąjungos 
aplinkraštį “Kovą“ Nr 2. 1978. 
IX Ten jaunieji vadai irgi pasi
sako, kad “ALTo darbuotojai pa 
piikU ČIA ir FBI” arba “Pad- 
iaižiauja Amerikos politikams”.

Kaip Tamsta manai, ponas 
Drunga, kas mūsų jauniesiems 
vadams įkalė į galvą tokias oku
panto mintis. Tai galėjo pada
ryti tik L. B. vadai, pataikūnai, 
bendradarbiauntojai su okupan
to agentais.

Tai tik keletas pavyzdžių iš 
L. B-nės veiklos.

M. Dr. savo vedamajame pa
mini ir “mūsų iškiliuosius vie
nuolius. Labai gerai. Pažiūrėki
me kokie jų, tų kai kurių vie
nuoliu, darbeliai ir jų pastangos 
kovoję su VLIKu ir ALTu.

Toksai Tėvelis -ezuitas Kezys, 
parašė melo laišką, tvirtinda
mas, kąd. 9 asmenys jį užpuolė 
prie altoriaus, o marijonai vie
nuoliai redaktoriai tą laišką pa
skelbė, žinodami, kad tai ne
tiesa, o melas. Toks teroras ne
pasiektų tikslo, jei redaktoriai 
būtų paskelbę ir tų 9 asmenų 
laišką. Todėl marijonai redak
toriai to laiško nedėjo, nes ten 
buvo parašyta, kad jie to kuni
go prie altoriaus neužpuolė, o 
kalbėjosi su juo parodų salėje. 
Be to, tie “iškilieji vienuoliai”, 
Draugo redaktoriai, parašė laiš
ką amerikiečių žurnalistui, rašy-

M- Drunga tą proga “Akiračiuose“ rašą: į
“...Po ilgesnės pertraukos š.m. gegužės 5 d,Į 

Čikagos lietuviams vėl trumpai prasivėrė Geležinė 
uždanga. (...) Nei prie, nei pa koncerto nesigirdėjo,» 
kad visuomenę būtų paveikusi kokia nors “politinės 
kilmės” baimė ar nemalonumų nujautimas; jei tad 
atsilankiusių nebuvo daugiau 150-179 asmenų, užpil
džiusių vos pusę nedidelės salės, kaltinti tektų ne
bent tik gana vėlyvą koncerto datos paskelbimą it 
itin “rezervuotą” jo reklamavimą. (...) Iš mūsų 
pusės reikėtų daryti viską,, kad progų Lietuvos meni-, 
ninkams koncertuoti Amerikoje būtų kuo daugiau- 
O tokiai progai pasitaikius — nesivaržyti koncerto 
skelbti ir stengtis jam sudaryti palankiausias sąly
gas.” (M. Drunga, “Akiračiai”, 1981 h. Nr. 5).
Reikia stebėtis M. Drangas ar tai neišmanėlišku nai

vumu ar pikta demagogija. -Jis būk tai džiaugiasi Gele
žinės uždangos prasivėrimu, nors turėtų puikiai žinoti, 
kad tokie koncertai yra ruošiami tik su pilnu Maskvos 
palaiminimu ir pritarimu, nes, kaip moko ligšiolinė pa
tirtis, jie puikiai pasitarnauja išeivių tarpusaviam pju
dymui ir skaldymui. M. Drangos pareikštos ūiintys lei
džia spėti, kad jis jau visiškai nebeturi lietuviškos sąži
nės ar nebegirdi jos balso. Kas dėl skelbimo, spaudoje, 
tai patartina jam, kaip vienam iš “Draugo” redaktorių, 
ateityje pabandyti paskelbti ir pareklamuoti apie tokius 
koncertus “Drauge”.

Apie tą patį koncertą Ciceroje gyvenantis komunis-* 
tinės literatūros platintojas Juozas Kreivėnas “Vieny
bėje” rašė:

. Buvo jie ir Chicagoje. Vilnies laikraščio pa
talpose buvo jiems pietūs ir jų pasirodymas. Gaila, 
kad ir su kviestiniais kitataučiais čia tebuvo maž
daug apie 70 žmonių. Mažoka. (...) Gegužės 5 d. 
Beverly Art salėje Chicagoje buvo šių trijų meistrų 
koncertas. Atrodo, klausytojų buvo virš trijų šimtų 
(M. Drunga priskaitė tik 150-170, o tikrumoje jų gal 
buvo= ir mažiau. — E.F.). Šiais reorgiško’ siautėjimo- 
laikais Chicagoje tai parodė didelį mūsų žmonių me
nu iš tėvynės susidomėjimą. .). Visgi atidėjus vi
sokias kitokias nuomones, tenka apgailestauti, kad 
koncertų iš tėvynės girdime per retai: O ir tie patys 
nelengvai surengiami. Nuoširdus dėkui trims meist
rams iš tėvynės, dėkui jų globėjams bei palydovams, 
dėkui ir koncertų rengėjams.”

■ (Juozas Kreivėnas, “Vienybė”,.1981-VI-20 d.) 
Kreivėno padėkos žodžiuose betrūksta tik padėkos 

“partijai ir vyriausybei”, ir būtų labai panašu Į dail. Jo
nyno pasakytus žodžius Vilniuje...

Apie “Laisvės” sukaktį ir menininkų trijulę iš ok. 
Lietuvos, trumpai ir objektyviai parašė kanadiškiai “Tė
viškės Žiburiai”, deja, nutylėdami, apie Chicagoje įvykusį 
koncertą (Žiūr. T.Ž., 1981 m. Nr. 24).

Dėl šių kultūr-bolševikinio bendradarbiavimo minčių 
ne tik nesudraustas, bet gal ir padrąsintas bei pagirtas, 
“Draugo” redaktorius M. Dranga visiškai įsismagino, ir 
“Vienybės” vedamajame, įvertindamas Chicagos Lietuvių 
Operos pastatytą Ponchiellio “I Lituani” operą, rašė:

“.. . ar operos vadovybė bet kada pagalvoja apie 
solistų pasikvietimą iš Lietuvos? Tikrų, šimtapro
centinių profesionalų įvairiausioms rolėms atlikti 
ten nestinga. Tai kodėl ir tuo aruodu nepasinaudoti ? 
Daug kas instinktyviai atšaus: Maskva neduos lei
dimo, neišleis! Gal ir taip, tačiau nebandęs — ne
žinosi. Jeigu jau pasirodytų, kad Lietuvos solistai nio parašas iš įžanginio. Autorių atsiprašome. N. Red. tualinės istorijos nagrinėjime.

TERORO ORGANIZATORIAI PRA
VIRKO KROKODILO AŠAROMIS

(Tęsinys) Ar«i veltui bendruomenės vadų

Todėl, stebėtinai greitai, po agen 
to Kaz;ikev’č>aus vizitu, tuojau j 
ątsirado VLIKo smogą Vis — Vi-' 
suonaeninių reikalų taryba, kuri 
tuojau pradėjo duhlikuoti VLI
Ko darbą ir žeminti jų vardą 
amerikiečių vyriausybės akyse.

':uk'om — D- Kamantaitei ir A. 
Gečvtei politrukas Petronis ap- 

: mokėjo kelionę ir vaišino Vil
niuje.

Manau, kad M. Dr. skaitė oku
panto spaudoje, kad ALTo dar
buotojai dirba amerikiečių im-

“negali” atvykti pas mus į Chicagos operą, tai ge-į 
riau, jog tai būtų dėl to, kad okupantas neleido, o ne 
dėl to, kad mes net neprašėme, nekvietėme savo bro-

- lių į talką.” (Vienybė, 1981 m. liepos 4 d.)
Negirdėtas naivumas, ar pikta valia? M. Drunga 

greičiausiai puikiai žino, kad su tuo siūlymu kviesti so
listus iš ok. Lietuvos būtų suduotas mirtinas smūgis Chi
cagoje virš ketvirčio šimtmečio gražiai veikiančiai Lie-: 
tuvių Operai! Opera susilauktų visuomenės griežtos 
akcijbs, kiltų erzelis ir. nutrūktų iki šiol labai gausi, 
finansinė sąrama. Be abejonės,. Operos vadovybė nėra 
tokia naivi, kaip šis rašėjas. pasinešęs mokyti lietuviš
kąją išeiviją. . ;

Amerikos lenkai “Kultūrinio bendradarbiavimo” 
atžvilgiu buvo daug vieningesni, apdairesni ir įžvalgesni. 
Amerikos Lenkų Kongresas, pamatęs, kad komunistinės 
Lenkijos menininkai yra siunčiami tik su tikslu ardyti 
išeivių vienybę, praeitais metais uždraudė bet kokius 
tokių menininkų koncertus JAV lenkams, ši svarbi žinia 
stambiomis antraštėmis buvo paskelbta pirmuose didžių
jų Amerikos laikraščių puslapiuose (Žiūr. Chicago Tri
bune ir kt.)_. Deja, apie šį lenkų nutarimą nebuvo užsi
minta lietuviškoje spaudoje. Lenkai šio nutarimo vienin
gai laikėsi ir jo nekritikavo.

Tenka tik apgailestauti, kad M. Drunga, į kapus nu
redagavęs bostoniškį “Keleivį”, savo dažnai labai anti
lietuviškoms idėjoms skleisti randa vietos “Akiračiuose”, 
“Vienybėje” ir “Drauge”. Kaip ilgai toks redaktorius 
rasinės lietuviškų laikraščių vedamuosius ir Įtaigos jų 
politinę liniją?

M. Drunga turėtų ne džiaugtis, bet liūdėti, kad šis 
Chicago j slaptai surengtas koncertas sutraukė net 150-170 
politiškai pasimetusių ir okupanto užgaidoms tarnaujan
čių lietuvių. E. Frediškis

p.S. Praeitą penktadienį ir šeštadienį iškrito A. Svilo- kurio ūs’sidcia E^ropės^nielek-

čiūną. Tik tas garbingas ameri
kietis nepatikėjo kunigų tvir- 
tinimui ir tą jų laišką atidavė 
ir. Balčiūnui. Taip tas jų me-

kiek jie-, tokių laiškų yra prira
šę? Kas žino? Matome, kad tie

vadovybė su sąžinės, balsu nesis
kaitė ir- nesiskaito. Nors jie iki 
šiol tų apšmeižtų žmonių neatsi
prašė, vis tik jię palikti ir toliau 
tarp lietuvių tą terorą varyti. O 
vėliau net į vienuolijos vadovy
bę išrinkti. Tai. toks, mielas

jų darbai. (Bus daugiau)

A. ADOMĖNAS GAVO 
MAGISTRO LAIPSNĮ

Antanas Adomėnas, gyv. 7151 
So. California Ave., Chicago, III, 
aukščiausiais pažymiais Įgijo 
Universtiy of Chicago Magistro 
laipsnį, parašydamas studija te
ma “Tautinis atgimimas Lietu
voje 19-ame amžiuje”.

Adomėnas taip pat yra įgijęs 
magistro laipsnį iš Pedagogikos 
University of Hartford, West 
Hartford, Conn. Visos šitos 

' mokslinės pastangos suteikia 
jam galimybę įgyti daktaro 
laipsnį University of Chicago,

temos požymis, būtent, rinkimų suskaldymas į 
dvi grupes, tas skirtingas operacijas — rinkimų 
iniciatyvą ir patį balsavimą — liko išlaikytas, tik
tai reformuotas, šiuo požiūriu tiek senasis Lietu
vos 1936 m. rinkimų įstatymas, tiek sovietinė rin
kimų sistema, užfiksuota, vadinamoje “Stalino 
konstitucijoje” (Sovietų Sąjungos 1936 m. kons
titucija) išlaiko tą patį principą: pats balsavimas 
yra demokratinis, net demokratiškiausias — vi
suotinis, lygus, tiesioginis ir slaptas, tačiau jisai 
reiškiasi tuo, kad balsuoti tegalima tik už kandi
datus, kurių siūlymas nėra visiems piliečiams 
laisvai pavedamas.

Lietuvos 1936 m. rinkimų įstatymų kandidatų 
siūlymas buvo monopolizuojamas cenzinių ap
skričių tarybų ir stambiųjų miestų tarybų nau
dai, Stalino konstitucijos nuostatais — Kompar
tijas ir jos priežiūroje peikiančiųjų visuomeninių 
organizacijų naudak Abiem atsitikimais šiaip pi
liečiai (ne cenziniai, ne komunistai), bendrai vi
suotinio balsavimo dalyviai, į kandidatų siūlymą 
jokios teisinės įtakos neturėjo ir tegalėjo balsuoti 
tik už tuos kandidatus, kuriuos panorėjo pasiū
lyti čia cenziniai, ten komunistiniai ponai, bet ne 
už tokius, kuriuos gal jie patys būtų panorėję 
pasiūlyti, jei tatai jiems arba jų laisvoms organi
zacijoms būtų leista padaryti. Kitaip sakant — 
balsavimas visuotinis, bet balsavimas tiktai už 
tam tikrų vyraujančių veiksnių pasitikėjimo 
žmones.

Šitas rinkiminės iniciatyvos išskyrimas iš vi
suotinio balsavimo, artimas ir sovietiškai rinkimų 
sistemai, buvo išlaikytas ir “Lietuvos Seimo rin
kimų įstatyme”. Tiktai čia jis buvo reformuotas 
ir dargi labai gudriai, būtent, taip, kad kandi
datų siūlymas (rinkiminė iniciatyva) iš vienos 
pusės atrodytų kaip tik maksimališkai demokra
tinis ir visuotinis* demokratiškesnis net už pačią 
tariamai “demokratiškiausią” stalinistiškai-so- 
vietinę rinkimų sistemą, tačiau iš antrosios — 

fkad esamose aplinkybėse užtikrintų absoliutinį 
• rinkimų disponavimą kaip tik komunistams. Tai 
buvo gudrus politinis inscenizacijos triukas.

Kandidatų siūlymas buvo pavestas “liaudies 
•susirinkimams”. Kiekviena rinkimų apygarda su
sideda iš trijų apskričių (eventuališkai, jei joje 
yra stambus miestas — Vilnius, Kaunas — tai iš 
dviejų apskričių ir to miesto, prilyginamo apskri
čiai). Kandidatai siūlomi apskritimis, šiam rei
kalui kiekvienoje apskrityje atitinkamas Apygar
dos Rinkimų Komisijos sušaukiamas “darbo žmo
nių” susirinkimas. Kiekvienas susirinkimas iš 
pastatytų jame kandidatų balsavimo nustato tuos 
kandidatus, kurie jo, susirinkimo, yra pasiūlomi, 
būtent, tiek kandidatų, kiek atitinkamai apygar
dai pavesta išrinkti atstovų. Pasiūlytais laikomi 
tie kandidatai, kurie susirinkime gavo daugiau
sia balsų. Pasiūlytų kandidatų sąrašus tvirtina 
Vyriausioji Rinkimų Komisija. Atstovų rinki
muose (visuotinis, lygus, tiesioginis ir slaptas)

balsuoti galima tiktai už tokiu būdu pasiūlytus 
kandidatus ir išrinkti bus tie, kurie bus gavę 
balsų daugumą.

Tokiu būdu kiekvienoje apygardoje turėtų 
būti trys pasiūlytų kandidatų sąrašai (trijų tos • 
apygardos apskričių darbo žmonių susirinkimų 
priimti pasiūlytų kandidatų sąrašai); tačiau tie 
trys sąrašai gali ir sutapti, jeigu visų trijų ap
skričių susirinkimai pasiūlys tuos pačius kandi
datus, nes įstatymas nereikalauja, kad kiekvie
noje apskrityje kandidatai būtų tiktai iš šios 
apskrities rinkikų.

Atrodytų, kad toks kandidatų siūlymas tik
rai esąs “demokratinis”, leidžiąs kiekvienam 
šiaip piliečiui-rinkikui paveikti kandidatų siūly
mą, nes “darbo žmonių susirinkime” gali daly
vauti kiekvienas rinkikas. Tas atrodytų, kad čia 
jau nebus tų privilegijuotųjų (kaip kad Lietuvoje 
buvo cenzinės savivaldybės tarybų narių, arba 
kaip kad Sovietuose yra Kompartijos ir jos žinio
je esančių organizacijų), kurie turi kandidatų 
siūlymo monopolį, ir šiaip piliečių-rinkikų masės, 
kurios nieko siūlyti negali, tiktai gali ir turi bal
suoti už anųjų pasiūlytus kandidatus.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS"

4 — Naujienos, Chicago. Ill, Tuesday, August IX, 1981



i f

f ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
.viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
j Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psl., 

. kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
, puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632
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HR. P4TTL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
WtsHAwitr thnlkec

Medicina* direktorius 
m V Mankei* Rd.. Wnstcfeeater, IL 

VALANDOS: 3—3 darbo dienomig ir

T«l.: M-W arba M2-2729

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą,

DE. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA UETUVISKAI 

2618 W. 7Ut St Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

numerius negu dabartinius, nes 
Simučio yra aktualesni net šian
dien negu visa tai, ką dabarti
niai Draugo bendradarbiai suge
ba ar gali parašyti.

Tegalima padalyti tik vieną 
išvadą — Chicagos lietuviai vie
nuoliai neatlieka lietuvių spau
dos uždavinio.

Juozas Neadriūnas
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VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —
1
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1729 South Halsted Street, Chicago
ė Kibirkštinis žaibas yra pa

prastas gamtos reiškinys. Bet 
retkarčiais pasitaiko ir rutulio | j 
fCiunos žaibų, apie kuriuos pasa
kodavo seni žmonės. Tai būna ; 
stipriai raudonos spalvos švie
čiantis rutulys. Mokslininkų ap
skaičiavimu, jo skermuo siekia 
apie 20 cm. Pradžios kritimo 
greitis apie 100 metrų per se
kundę. Prie žemės jo greitis su
mažėja iki 1 ar 2 m per sekun
dę. Sprogsta po 3-5 sekundžių. 
Toks žaibas Lietuvoje yra kritęs 
Plokščių dvare į aukštą liepą. 
Kamuolys pamažu nuslinko že
myn, visai pamažu judėjo žeme 
ir, prislinkęs prie artimiausio 
šulinio, pranyko be -jokio garso.

TeL 226-1344

jūti tarnautojais. Net ir Leonar
das šimutis, kuris atstovavo 
> ač.us katalikų sluoksnius ir il
gus metus redagavo Draugą, 
galutinoj a išvadoje buvo bejėgis 
prieš vienuolius. Šiandien Juo
zas Prunskis, B. Kviklys, M. 
Drunga, J. Šoliūnas ir kiti ne- 
vienuoiiai, dirbą Drauge,, atsa
kingi ne lietuvių visuomenei, o 
iik marijonams. Patys marijonai 
nepriklauso lietuviškoms orga
nizacijoms — jiems negalioja 
nei VLIKo, nei ALTc's, net nei 
LB-nės nutarimai. Todėl dikta- 
lūriškai nusistačiusi LB' visiškai 
pataikauja vienuoliams, o šie 
spausdina jų raštus, priešingus 
lietuvių daugumai. Koks tuščias 
yra LB balsas, kai jo neišgirsi 
dėl Šv. Kryžiaus parapijos nu
lietuvinimo! Užtat savaimingi 
pasauliečiai žurnalistai negali nei 
subręsti, nei rašyti vienuolių 
spaudoje. Y’ra savotiškos lai
mingos išimtys, kaip kad rašy
tojai Aloyzas Baronas ir Kazys 
Bradūnas rado pastovų, nors ir 
skurdų darbą Draugo pastogėje. 
Tačiau jie būtų ištiesę savo 
sparnus, jei, pavyzdžiui, būtų 
galėję dirbti pasaulietiškoje 
įstaigoje. Po pasaulį keliaują 
Petraitis ir Dambrauskas, bet 
net nė Kviklys, o ką jau bekal
bėti apie Bradūną. Jonas Aistis, 
atvykęs iš Paryžiaus mokytojau
ti marijonų gimnazijon, greitai 
iš tos mokyklos pabėgo, nes su
rado savo darbdavius marijonus 
ne vien tik šykščius, bet net be
dieviškus. , ,

Mažeika 8/Evans
rucija Lietuvių kultūros jėzuitų 
centrą. Gi marijonai Chicagoje 
irgi turi 10 kunigų ir 3 brolius, 
kurie leidžia Laivą ir Draugą, o 
Draugo moderatorium yra Fran
cis Garšva, MIC.

Marijonų vienas iš svarbiau
sių uždavinių yra Marianapolio 
gimnazijos išlaikymas. Gimnazi
ja yra Thompson, ęo'nn. John 
C. Petrauskas, MIC, yra vedėjas. 
Dirba 9 kunigai, 1 brolis, ! se
suo, 12 pasauliečių mokytojų. 
Mokinių 1981 metais buvo 141.

Kaip gi apsireiškia mūsų vie
nuolių internacionališkumas? Jei 
Chicagos lietuviai marijonai lei
džia lietuviškus laikraščius, tai 
Thompsono lietuviai marijonai 
išlaiko tarptautinę privačią gim
naziją, kur reikia brangiai mo
kėti už mokslą. Marijonų tarp
tautinis galvojimas paremtas 
bizniška tikrove — jie eina ten, 
kur bus pasisekimas. Jie nemato 
jokių tautinių konfliktų, kaip 
kad reikalą steigti lietuvių ber
niukų gimnaziją Clūcagoje, o 
uždaryti tarptautinę Thompsonė.

Kai praeito šimtmečio pabai
goje ir šio šimtmečio pradžioje 
lietuviai katalikai išsikovojo sa
vo tautines parapijas iš vietinių 
vyskupų, lai šiandien tos para
pijos yra išnykimo stadijoje dėl 
parapijiečių išsisklaidymo. Ar 
marijonai ir jėzuitai per savo 
spaudą kovoja dėl tų parapijų 
išlaikymo? Ne! Jie tik žiūri savo 
pačių biznio ir pamiršta klebo
nus, tautinius katalikų nusista
tymus. Jiems tai yra patogiau, 
nes nereikia pasipriešinti vieti
niam vyskupui, kai lietuviai 
yra, pavyzdži i, išprašo'mi iš Šv. 
Kryžiaus bažnyčios. Galų gale, 
marijonai yla lenko generolo 
kontrolėje, o jėzuitai — ispano. 
Tokiu būdu dėl tarptautinių įta
kų Chicagos lietuvių vienuolių 
spauda sąmoningai neišreiškia 
Chicago’s lietuvių, net katalikų, 
balso.

Taip jau yra su vienuoliais, 
kad jie tik vieni yra savo namų

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE
TeL 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.
Tel. 422-2000

Ar Chicagos lietuviai vienuoliai 
gerai atlieka spaudos darbą?

Atsakymas yra — ne. Pirmu- tais turi 10 kunigų ir 3 brolius, 
tinė priežastis yra jų internacio- kurie ne vien tik leidžia Laiš- 
nalumas. Antroji priežastis yra kus lietuviams, bet ir adminisl-, 
ta, kad pasauliečio galimybės. 
kilti ir tapti savarankišku vie
nuolių spaudoje yra labai suvar
žytos. Trečioji priežastis yra ta, 
kad spaudos darbas nėra .vienin
telis vienuolių uždavinys.

. Dabar pažvelkime į mūsų vie
nuolių internacionališkumą. An- 
nuario Pontificio 1979, Citta del 
Vatikano, nurodo, kad marijonų 
kongregacija turi 39 įstaigas, 
334 kongregacijos narius, iš ku
rių 226 yra kunigai. Kongrega
cijos uždaviniai yra jaunimo la
vinimas, religinis aptarnavimas 
bei misijos, spauda. Amerikoje 
yra dvi provincijos. Švento Kazi
miero provincija, įsteigta 1930

----- ---------- ———————— metais, nors pirmi namai atsi- 

Dr. LEONAS SEIBUTIS rado jau 191* metais- Tai yra 
lietuviškoji provincija, kurios 
centras yra Chicagoje. Pagal 

. The Official Catholic Directory 
Anno Domini 1981, provincijo
las yra Joseph A. Dambraus
kas, MIC, provincija turi 41 ku
nigą, 3 seminaristus, 5 brolius, 
6 kandidatus. Provincija turi 
9 'parapijas, vieną gimnaziją, 
8 bendrabučius. Ji veikia Ohica- 
gos ir Milwaukee arkidiecezijo- 
se, Joliet, Norwich ir Worcester 
diecezijoje. Antroji amerikinė 
prpvincija yra Šv,. Stanislovo 

t Kotskos, kuri įsteigta 1948 m., 
j o pirmasis namas atsirado 1931 

'• metais. Tai yra lenkiška provin
cija su centru Stockbridge, 
Mass., kuriai priklauso 17 kuni
gų, 20 klierikų, 10 brolių, 9 kan
didatai. Tai yra mažiau turtinga 
provincija negu lietuviškoji.

Kongregacijos vyriausias ge- 
Įnerolas yra lenkas Joseph Siel- 

ski, MIC, o vikaras generolas — 
Donald Petraitis, MIC, gyveną 
Via Corsica No. 1, Romoj. (Prieš 

•ikurą laiką vyko keletas pakeiti
mų vadovaujančiose vietose, bet 
tai neturi didesnės reikšmės.)

Jėzuitų ordinas yra daug di
desnis už marijonus. 1979 me
tais jie turėjo 2,308 įstaigas, 
27,726 vienuolius, iš kurių 20,132 
buvo kunigai. Amerikos lietu
viai jėzuitai Chicagoje 1981 me-1 šeimininkai. Pasauliečiai tegali

INKSTŲ, KŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet.

Ofiso telefonas: 776-2830, 
Rsčdencilos talot: 448-5545

FLORIDA

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdrausta, parkraustymas 
iš įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos is W0PA, 
1490 kiL A M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
r«l*L: H E m lock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

jį “Lietuvos Aidai”

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
Programos vedė j f

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla, 12:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W- 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

a VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN'!

Aikštės automobiliams pastatyti

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI j 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS” į

4

q Senovėje Lietuvoje būta 
4 rūšių miestelių: didžiojo kuni
gaikščio, b a ž nyčių, privatūs 
(dvarininkų) ir miestai, turin- j 
tieji Magdeburgo teisę. Tai jie 
savo miestus kiekvienas tvarkė 
atskirai ir pagal savo nuožiūrą. 
Dažnai kunigaikščiai ir dvari
ninkai, norėdami turėti daugiau 
pajamų, mostelyje statydavo 
bažnyčią ir gretimai jos įreng
davo turgavietę . 1

• Romėnai užkariavo graikus ’ 
146 metais prieš Kristų. Etrus- Į 
kus užkariavo’ 283 m. pr. Kristų.:

KNOW YOUR HEART

EUDEIKIS
GAIDAS -DA1MID

SENIAUSIA 18 DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tri. 827-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

Trečias vienuolių trūkumas 
yra tas, kad spauda nėra vienin
telis jų uždavinys. Todėl jiems 
nėra svarbu tą spaudą gerinti 
ir suaktualinti. Vietoj pergalvo
tų aktualių straipsnių, Drauge 
surasi skaitytojams pataikaujan
čią kroniką, vedamąjį apie ne
išvengiamą šv. Kryžiaus parapi
jos likimą, frontininkų pagyras. 
Jei nebūtų kultūrinio priedo, tai 
beveik būtų geriau skaityti ši
mučio redaguotus senus Draugo

HELP ¥OUR HEART. FUND

HELP YOUR HEART 
’4 I-

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TeL I Arda 7-1J11

AJMULAN5Q
PATARNAVIMAS

OSTEOPATHIC ZvOEDICINE/ 

Doctors of osteopathy 
D.O/5, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM 
18,000 TODAY TO MORE 
THAN 36,000 PHYSICIANS 
JN THE NEXT 20 YEARS/

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

1
l*

Chieagoa

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių 

Asociacijos

WHAT /S THE FASTEST GROWING 
HEALTH CARE PROFESSION-AND WHY?

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

For constipation 
you’ll call it 

“The Overnight Wonder
Ever fed uncomfortable with your laxative? 

Then it s time you tried the gentle medidne they 
call “The Overnight Wonder."

It s today's Ex-Lax* and it relieves the discom
forts of constipation by helping restore the body's 
own natural rhythm.Try it tonight You H like the 
way you feel in the morning!

Chocolated or pills. Ex-Lax is “The Overnight 
Wonder"
Take oniy as directed

W.0/5 ARE FULLY LICENSED TO PRESCRIBE 
DRUGS, PERFORM SURGERY AND UTILIZE 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED 
MEANS FOR TREATING INJURY AND DISEASE, 
INCLUDING THE USE OF MANIPULATIVE i 
THERAPY. —'

Primary reason i 
FOR, THE PROFESSION'S » 
RAPID GROWTH IS THE: 
EMPHASIS IT PLACES ' 

ON TRAINING GENERAL ’ 
PRACTITIONERS. N

t.

2424 WEST <59tk STREET 'f REpubHc 7-1211
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 174-4414

j b — Naujienos, Chicago, 8, HL Tuesday, August 18, 1981

PHILLIPS - LABANAUSKAS
«07 So. UTUANICA AVĖ. Tel: Tini, 7.340!

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVK TeL; LAfayeUe 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA AVĖ. Tel: YArd. 7-1138 - U3|

BUTKUS - VASAI1TS
1446 3o. 50th Avė, Cicero, I1L

Although only Five » 
PERCE NT GF TR£ PHY- J 

SIČIAM POPULATION, 
D.O.'S PROVIDE TOTAL į 

HEALTH CARE FDR MORS į 
/THAN TEN PERCENT OF £ 

f THE PUBLIC, SOM3 20 •
MILLION AMERICANS/ J

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

Teief. 476-2345

TeL: OLympic 2-1OOJ

STEPONAS C LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

i
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Naudingi patarimai ir Įdomus dalykai

Cut into large 
and add oil and 
salt to taste.

a Vytauto’ F. Btliajaus lei
džiamas ir redaguojamas tauti- 
n ų šokių ir tautosakos žurnalas 
Viltis rugsėjo-spalio nr. pagrin
dinai aprašo bulgarų tautinius 
šokius ir duoda keletą tautinių 
valgių gaminimo būdų. Verta 
susipažinti su Vasaros salotų 
gamyba: 2 medium cucumbers. 
1 green pepper, 2 tomatoes, 1 
large onion, 3 tbsp, olive oil. 
1 tsp. vinegar, salt. Wash and 
pez-l cucuniliers, onion and to
matoes. Remove stein and seedi 
from pepper, 
pieces in bowl 
vinegar and 
Serves 4-5.

@ Viduramžių maudyklėse ar
ba pirtyse žmonės ne tik praus 
davosi, bet ir atsigaivindavo, 
pasidalindavo naujienomis, l’ž 
naudojimąsi maudykle buvo 
imamas didelis mokestis, todėl 
jomis naudotis galėjo tiktai tur
čiai. Juos lydėdavo ginkluota 
sargyba, kuri be ceremonijų iš
vydavo iš maudyklių nepagei
daujamus asmenis. Vyrai su 
žmonomis, vienuoliai su vienuo- 
lėinis maudydavosi kartu — tai’ pirmieji židiniai, pirmosios kros- Kas pirkė tą virtuvę, galėjo pa-

< * 1 • 1 • ■ 1 1 i • ’ * J i 4 • i i •! • a. rp

buvo visų priimtas įprastas da 
Ivkas.

• Kinų imperatorius laikyda
vo : Jceturis gydytojus, kuriems 
kas savaitę mokėdavo atlygini- 
mą.įTačiau, kai imperatorius su
sirgdavo, gydytojai atlyginime 
nebegaudavo. Atlyginimas vėl 
būdavo mokamas, tiktai pasvei
kus imperatoriui. Pasakojama, 
kad kinų imperatoriai labai re
tai: tesirgdavo.

©,1971 m. savaitraštis Euro
pos Lietuvis davė šias įdomias 
žinias apie yistuves amžių bė
gyje:
/ “Kai mūsų protėviai išrado 
jigriį, tuomet ir “virtuvės” gi-,

H

PASSBOOK 
SAVINGS-, 
the best way to savvegularty! f® i/> o/_

al
¥9%?^ Conpomded

Quarterly
OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO '8% ■■INSURED_____

jut ualFedt^l 
aVingsand loan

SZ2 WEST CERMAX ROAD

SOURSt Jtoa.TU3.Frl.S-4

SERVING CHICAGO MD SUBURBS SINCE 1805 į

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą |8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais M.00 

Minkštais viršeliais, tik--- $3.00
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik-----  $2.00
Galima taip pat užsakyti paštą, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,
173> So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra peniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių tratemallnė or- 

gani£acija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metui.

SLA — atlieka kultūrinius darbui, gelbsti tr kitiems, kurie tuos 
darbui dirba. ? /

SLA — iimokėlo daugiac kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleri* 
apdraudę savo nariams.

SLA — apdraudHa pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai gal) 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

gLA — apdraudžia Ir Taupomąja apdraudė — Endearment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

<LA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudė: už 
$1,000 apdraudoe sums temoka tik $3.00 metams.

6LA__kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitča
j i«vo apylinkės SLA kuopu veikėjui, jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA įsirašyti. -

Galite kreiptis tr tiestai 1 SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCI OP AMERICA

įnė. Pirmiau, žinoma, ta “virtu-' 
vė” buvo tiktai ugniavietė lauke Į 
arba urve. Vietoje kalilo, kuris 
buvo išrastas tiktai tūkstančiu Į 
metų vėliau, buvo kietd žalio 
medžio iešmas, ant kurio mūsų ‘ 
protėvės kepdavo savo vyro pa-1 
gauto žvėries.mėsą. Bet ilgainiui 
net pirminiam žmogui atsibodo 
valgyti tiktai ant iešmo keptą 

! m jsą, tai jis pirmiausia sugal
vojo duobę jai šutinti ir j^thoko 

Į jau virti įdubusiuose.akmenyse.
s ■ O tuščiaviduriai medžiai jiems

specialiai pagamintų trikojų.' degamos medžiagos, po to* kurti 
Apie 1100 metus pasirodė suka
mieji iešmai; juts sukdavo vir-l 
tuvėj beminkai arba nst dresi
ruoti šunys! Kai kurie iešmai 

.būdavo sukami ratsparniu, kurį 
1 sukdavo pro stogą traukiamieji 
dūmai.

Apie 1600 metus buvo jau daug 
visokių virtuvės prietaisų — ka
tilų, puodų, keptuvių, sietų, 
šaukštų ir kt. Bet tiktai apie 

į 1900 metus pasirodė plytų vi- 
rykla su. skylėmis ir geležiniu 
dangčiu, ir tokią mes ir dabar 
dar žinome, žinoma, ta plyta

• paskutiniaisiais metais dėl dide
lės technįkos^pažangcrs labai- pa-- 

. ±. . .. . sikeitė irt dar vis tobulinama.
sami

ta labai ih drieki* <, ... . . . I.katilu gimė ir kutmiais technikos išradimais.

tarnavo kaip keptuvė.
Dabar vė! atėjo į madą kepti 

skirti iešmai, sukami elektra, j 
bA pirmieji žmonės, dar neži-1 
nedarni siu laiku technikos, ta 
meną puikiausiai mokėjo. Į

Bet kada pirmasis katilas, bu-^ 
vo pastatytas ar pakabintas ant Į 
ugnies, tai jau nebežinoma.' Spė- j 
jama, kad tai atsitiko tada, kai į 
žmogus pradėjo iš molio gamin-Į 
ti indus. Pasidaręs pirmąjį indą, 
žmogus jau sugebėjo juos tuoj 
patobulinti ir i 
formų.

Su pirmuoju katilu gimė ir

nys, kur jau galima buvo kepti ’ sisamdytį ir tam tikrą mot'ėrį/Ta 
duoną. Tiktai dabar galima būtų! moteris, ’dar jauna, gerai ktro-; 
visus tuos įrengimus pavadinti ’ dantį, baltai ^re^tą, ,buvo’ pa- 
“virtūve". klausta ar ji

Senovės Egipte ir Graikijoje virs ir gaminąjįyąįęčas patiekalus 
buvo virtuvei ■ atskira toje virtuvėjpįl-JĮ-^tsakė, kad ne, 

Bet ta patalpa buvo’ji ne virėją, kepti turi
>-] pati šeimininkėj 6 ji yra tos vir-

— drėgna, tvanki,1 tuvės inžinierė, jai tinkamai pri- 
•; Įžiūrėti, piatepti kur. reikia, pri- 

o pirmiausia, 
išmokvti šeimininke 

'' /naudotis visokiais tos virtuvės 
kalbos. Tokiose virtuvėse badavo 1 prietaisais,' vairais, mygtukais 
iš lygiai sudėtų akmenų kėlios ir t.t.
ugniavietės, kurių dūmai eidavo! Nežinau tos moderniosios vir- 
tiesiog pro skylę stoge. Katilai' tuvės tolimesnio likimo, bet gir- 
buvo pakabinami virš ugniavie- j dėjau, kad vienos toli ne tokios 
čių ant pančių arba pastatyti ant pažangios virtuvės savininkė iš-

330 us for

AT OUR 10W RATS

klausta ar ar ji

namuose 
patalpa.
daugiausia pati blogiausia visuo
se namuose 
tamsi,

Europoj viduramžiais jatqbu-’ reikus pataisyti, 
vo didelės virtuvės, bet apiel ko- ’ žinoma, "• * t kią nors ‘higieną ten riebuyė’ nė

*.* VVITH RtRZVyfVlENT •• 
^VOUR^IMCOfVTE

vyko atostogų, palikus savo vyrą 
vieną namuose. To jos vyro at
ėjo' aplankyti vienas jo bičiulių 
ir rado jį virtuvėje. Šeimininkas 
buvo alkanas, bet nesugebėjo 
tinkamai paspausti mygtukų ir 
priversti virtuvę išvirti jam nors 
kiek arbatos ar iškepti kiauši
nienę. Jis turėjo atsinešti mal
kų, susidėti jas virtuvėje an.t 
grindų, kurios, žinoma, buvo ne-

CHICAGO, ILLINOIS ffi£g
FLsrost Vt^aZa 7»7747

Thur.S—8 Sat. $-1 

ton ugnį ir ten virti. Taip mūsų 
protėviai darydavo!”

M. Miškinytė

— Dėkui Vladui Jomantui iš 
Detroito už ankstyvą prenume 
ratos pratęsimą ir už ta proga 
atsiųstą $20 auką.

1 — Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centras, padėkos ženklan 

-už. informaciją ir už dąrbų pro
pagavimą, paskyrė Naujienų pa
iniai $20 Jr juos atsiuntė per 
(mūsų atstovą ir korespondentą 

Sukauską. Dėkui valdybai ir 
visoms tą jungini sudarančioms 
organizacijoms.

Ponia Anthonette Derasky 
iš Marquette Parko, pratęsdama 
prenumeratą, savo gerus linkė
jimus atlydėjo $5 auka: A. Sa
baliauskas iš Santa Monica, CaL,. 
atsiuntė $3 už kalendorių. Dėkui.

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicaso. IL 60629.

TEISMAS
BALTOJO SOSTO

“MIRTIS IR MIRUSIŲJŲ PA-!
SAULIS BUVO ĮMESTI Į UG

ROJI MIRTIS — UGNIES EŽE
RAS. IR JEI KAS NEBUVO 
RASTAS ĮRAŠYTAS Į GYVE-

KooI’Aidt.On A Stick
- BRAND SOFT DRINK MIX

9 Frozen Suckers
U envatope KOOL-AID® > 

Unsweetened Soft Drink Mix, 
2!iy flavor

2/3 cup sugar 
1 quart water

Dissolve soft drink mix and 
f sugar in water. Pour into 

plastic ice-cube trays or 
small paper cups. Freeze 
until almost firm. Insert 
wooden stick or spoon into 
each. Freeze until firm. 
Makes about 20.

T«L (Tit) Ml-Bll

NIMO KNYGĄ, BUVO ĮMES-( 
, TAS Į UGNIES EŽERĄ.” (Ap-' 
1 reiškimo 20:14,15) 
į Jėzus sako: “Ir pažinsite tie- 

Į są, o tiesa išlaisvins jus”. Išgir-1 
! site šiandien 8:45 vai. vak. radi- 
i jv‘ banga 1150 AM per ‘ Lietu-1 
! vos Aidus”.

Visiems tikintiesiems SEMI
NARAS “Kaip augti dvasiniai”, i 
Pradėsime rugpiūčio 26 d., tre
čiadienį, tuoj po maldavakario. 
Pradžia 7 vai. vakaro. Dėl infor
macijų kreiptis tel. 735-40-18.

Parašykite laiškutį, pareika
laudami knygelės “Užgimęs lais
vas”. Prisiusime dovanai. 

t

' Mūsų adresas:
Lithuanian Ministries, 
P. O. Box 321,
Oak Lawn, Ill. GO 154

RUS AI GINKLUOJASI, KAL
TINA AMERIKĄ

NEW YORK, N.Y. — JAV ve
da nedraugingą politiką su So
vietų Sąjunga, o tai veda tiesiai 
prie susikirtimo, — sekmadienį; 
pareiškė ko'munistų partijos cen- . 
tro komiteto narys G. Arbatov.

Sovietų Sąjunga turi pačią di- $51,500. 
džiausią ir geriausiai ginkluotą 
kariuomenę, bet kaltina JAV už 
pastangas gintis nuo Sovietų ka
ro jėgų Vakarų Europoje. Neut
rono’ bombos tinka tiktai apsau
gai nuo puolamų Sovietų tankų.
Jeigu rusai nebūtų jrengę atomi- paškola rimtam pirkėjui, 
nių raketų Vak. Europai naikiu- j 
ti, jeigu nusai neturėtų tiek tan
kų ir divizijų, pasiruošusių žy
giuoti į Europą, neutrono bom
ba nebūtų reikalinga. Reaganas 
nori sustiprinti JAV karo' jėgas, 
kad galėtų lygiomis tartis su Į 
Brežnevu.

• Vaikų darželiams tvarkyti j 
taisykles paruošė Oberlinas 
(1740-1826), todėl jis laikomas 
jų kūrėju. Lietuvoje pirmasis 
vaikų darželis buvo įsteigtas 
apie 1921 m. Kaune. 1928 metais: 
turėjome 12 darželių, kuriuos T 
lankė 285 vaikai. O 1938 metų 

{pabaigoje tokių darželių jau tu
rėjome 185 su 6.000 vaikų. Visi

. darželiai buvo mišrūs ir be poli- j
tinio auklėjimo.

NEPASTOVI PRANCŪZIJOS
EKONOMINĖ POLITIKA

PARYŽIUS. — Pierre G. Car- 
rus, baigęs ekonominius moks
lus Amerikoje ir atsto'vaująs 
Merrill Lynch finansinius inves
tavimus Prancūzijos, ' pareiškė, 
kad dabartinė krašto ekonomija 
duoda labai neaiškų ir netikrą 
vaizdą. Yra duomenų, kurie gra
sina Prancūzijos kapitalizmui, 
priimtam 1941 m. Nacioha’iza- 
cijos siekia komunistai, kuriems 
teko nesvarbūs postai, bet įta
kingi pravesti savo' nusistaty
mus.

Šviesiu pragiedruliu reikia lai
kyti ekonomijos ministerį Jac
ques Delors, kuri turi daug įta
kos prezidentui F. Mitterrandui

— Pagal Vakarų Vokietijos ir 
Egipto sutartį, Egipte laike 20 
metų numatoma pastatyti astuo
nias atomines elektros stotis.

MELP WANTED — MA! E-FEMALI 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

FOREMAN TRAINEE
MALE OR FEMALE

PAINT FACTORY
WILLING TO GET HANDS 

DIRTY. PERMANENT.
BENEFITS.

NATIONAL LACQUER
& PAINT 

7415 S. Green

ASSISTANT FOREMAN
MALE OR FEMALE

PAINT FACTORY /

WILLING TO GET HANDS 
DIRTY. PERMANENT.

BENEFITS.
NATIONAL LACQUER , 

& PAINT 1 
7415 S. Green

Namai, Žami — Pardavimui 
JtZAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, III. Tel. 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
. NAMU PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

yiSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

73-čios ir Richmond 6 kamb. (3 mie- 
1 gami), mūrinis, garažas, šildymas ga- 

zu. Didelis ir gražus kiemas. $48,000.

72-ros ir Washtenaw 5 kamb. (2 mie
gami), mūrinis. 2 mašinų garažas.

62-ros ir Artesian 4 butu mūrinis.. 
$10,000 pajamų. Kaina $75,000.

55-tos ir Kedzie 5 butų mūrinis su 
garažu. Pajamų $16,000. Savininkas 
duoda paskolą iš 12%.

Marquette Parko apyl. liuksusinis 12 
butų, pajamos virš $35,000. Savininko

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 

2951 West 63rd Street
> Tel. 436-7878

Pirkite senoviškai
g 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mac- 
-mette Parke. Sena kaina $52,000

• 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

> Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

VALDIS REALTY
2644 W- 69th St.

(Lithuanian Plaza Ct.) 
737-7200 arba 737-8534

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

APARTMENT BUILDING FOR SALE 

6 Apt yellow brick, 2 two-bedrooms, 
4 one-bedroom. 4 car garage. $16,332 
gross income. Near 64th & Kedzie.

McKEY & POAGUE 
361-4226-

SAVININKAS PARDUODA 5 kamba
rių mūrinį namą ant sklypo, nau
jas šildymo pečius, baigtas rūsys, 2 
mašinų garažas. 71 ir Rockwell gatvių 
vietovė. Kaina virš $40,000.
Skambinti 585-2172 ar 925-5519

miscellaneous 
Įvairūs Dalyke!

SEWER AND 
PLUMBING.

ANY RODDING AND 
DRAINING — 530.

If not open — no charge.

CALL 656-8387

T&F SEWERAGE & PLUMB- 
ING. Rod any drain line for $25. 
If not open, no charge. We install 

flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms 

and basements.
523-1962 ■*

PATS SKAITYK IR DAR KI ; 
TUS PARAGINK SKAITYTI \ 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS”

6 — Naujienos, Chicago, 8, HL Tuesday, August 18,1981

Namai, Žwr.i — Pardavlmd 
RtAL ESTATt FOR SALS

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tek 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVI. 
Tel. 523-8775

Dengiame ir taisome visų rū<' 
šių stogus. Už darbą garan-- 
tuo jame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIEIA
'. ,6557 S: Talman Avenue 

. Chicago, IL 60629 ■
434;9655 ar 737^1717

Laikrodžiai ir brangenybia 
Psrdavmaa tr Tsisymu 
2646 We*t 6*Hh Straet 
Tai. REpubllc 7-1941

/ ------------- —
Siuntiniai j Lietuvą 

ir kitus kraštus
P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60032. Tel. YA 7-5980

w_ - -

Katery Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7454 
Teip pat daromi vertimai, gimlniy 
Iškvietimai,'pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blanki L

HOMEOWNERS POLICY
?fc Zapoiis, Ayer.? ——
SiOSt/x W. 95 th St joT
Ever®. Perk, HI, ©w
*0642, . 424-8654 I'—"-’J

Stay-farm fiffr and Casvalty^ompĮn/

Z1 ■■ 1■ i
ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS ir V. BRIZGY&
2458 W. 69th St

Darbo vaL: nuo 9 ryto iki 7 rak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-toe 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

— -

Advutontzia

GINTARAS P. CEPtNAS
Darbo valandoa: nuo 9 nd. ryti 

iki 6 vaL vak. Seitedieni nuo 
0 vai. ryto iki 12 vaL d.

Ir pagal amutariTna
TUL 776-5162 arba 776-5161

2649 We»t 63rd Street
Chicaro. UI- 60629

*




