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Kovo 30: Anelė, Augutė, Ry 
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ŠĖSI PERVERSMUI

Oras saulėtas, Šiltesnis, vė
juoti

Kairys 
veiklos 
platina

' — JAV gynybos sekretorius 
Caipar Weinberger kalbėjosi su 
Pidu Korėjos kariuomenės va
dai! apie reikalą bendromis jė- 
gonds ginti P. Kdrėją.

i į— Pirmadienį aukso uneija 
kdnavo $316.

— Sovietų valdžia turi spe 
cialistus karo meto’ dokumen 
tams klastoti.

PARYŽIUS, i — rPrąftčūžijos 
policija susirūpino Prancūzijos 
prezidento "Francois Miterando 
likimu. Sovietų Sąjungos teroris
tas; žino'mas Carlos vardu, pa
reikalavo; kad Prancūzijos poli
cija 'paleistu iš kalėjimo. jam bū
tinai.reikalingus, Z.Prancūzij os 
kalėjime laikomųš'du kalinius.

Chicago, DL — Antradienis, Tuesday, March 30, 1982

f ' Tht Fkttt Greatest 
Lithuanian Lhnly m America

'REIKALAUJA PAKEISTI SULAIKYTUS TERORISTUS
- LAIKOMUS PRANCŪZIJOS KALĖJIME

Izraelio vyriausybė laikysis 
taikos sutarties, bet tuo pač u Iz 
rastis neleis maištininkams su
kilti prieš Izraeliu kariuomenės 
vadovybę ir sukelti nerimą iz
raelitų administruojamoj srity.

Redaktorius Martynas Gudelis Naujienų 68 metų sukakties 
bankete kalbasi su Kongrese, atstovu John Fary, 

pasakiusiu turiningą kalbą.

— Visi JAV ambasadų tarnau
tojai perspėti būti labai apdairūs 
dėl dokumentų, kilusių iš Rylų 
Vokietijos. Dažnai jie esti su
klastoti.

Garbės pirm. prof. V. A. Mar
tautas sveikino savo ir Garbės 
narių vardu, kurių vos keletas 
tebėra. Linkėjo meilės vienas 
kitam. Teviešpatauja taika ir 
ramybė!

Perskaityti sveikinimai raštu. 
K. Milkovaitis visiems dėkojo ir 
prof. Mantautui už “agitacinius 
žodžius”. / : j

Ministeris St. Lozoraitis, J.Ė.
Brizgys, konsulas V- 
ministeris St.“Barkis, 
Čekanauskas, V. Ka- 
Leonaitienė sveikino

.Iždininkas K.Radavirius pa
tiekė kadencijos^ metu gautas 
pajamas ir; išlaidas. Iš viso pa
jamų buvo $39,059.41, o išlaidų 
$31,186.31. Saldo $7,873.10.

R. Kalantos paminklas kaina
vęs $17,000. Dar yra šiek tiek 
skolos.. , A- >'■

Sekė Jūrų šaulių vadovo Ven- 
giansko pranešimas. Iš viso yra 

veikia,

TEL AVIVAS. — Izraelio 
premjeras paskelbė, kad atleisti 
arabų merai ruošė perversmą 
šių metų gegužės mėnesiui. Jei 
Izraelis nebūtų turėjęs įrody
mus, kad Ramalios ir Nablus 
miestų merai ruošė perversmą, 
tai tų merų nebūtų atleidęs iš 

Izraelio vyriausybė ir
512 j. šaulių. Aktingai 
laivus nuomoja.

Kultūros vadovas A. 
patiekė gan detalizuotą 
apyskaitą.’ Leidžia ir* 
knygas.

į— Lešck Valensa yra labai 
gtiežtai nusistatęs prieš lenkų 
karius, — tvirtina Vaknsos let 
kirius, — tvirtina Valensos šei-

■ Library uf Congress 
Periodical Division 
Washington, D. C

Balickas, 
konsulas 
mantas, 
raštu.

Vėliavų tarnyba išnešė 
liavas. ’

pastotas kelias.
Salvadoro kariai susikirto su 

įsibrovėliais Apopa miestą, j 
šiaurę nuo sostinės. Kruvini smū
giai buvo Galina ir San Francis 
Co apylinkėse, bet visur Salva 
doro ’• karia* laukė įsibrovėliu

Kubos ir Nikaragvos kariai bandė išardyti Salvadoro balsavimų eigą 
• 5 bet pasiruošę Salvadoro-kariai jo planams pastdjo kelią.

PUERTO
™IJ^-RICO ~

Prancūzijos prezidentas Miterandas uždraudė leistis 
į bet kokias kalbas su teroristu Carlos, palaikančiu 

ryšius su Iraku radiju stotimi.

Atrodo, kad Prancūzijos poli
cija nenori patenkinti tarplauti- 
nio teroristo' reikalavimų. Pran- j 
cūzai žino, kad teroristas Car-Į 
los, Venezuelos biznieriaus sū-i 
nūs, visą laiką veikiąs pagal 
Maskvos įsakymus, ateinančius 
per Iraką, imsis bet kokių prie
monių savo’ planams įvykdyti, j 
Prancūzai sustiprino prez. Mite
rando sargybas, kad jokia tero
ristų grupė negalėtų prie jo pri
artėti.

Iw towns 
. US,

CHICAGO, Ill. — Chicagos 
nfesto merė buvo O’Hare aero
drome ir šiltai pasitiko 85 metų 
amžiaus Italijos prezidentą San
dro Pėrtini. Aerodrome prezi
dentą taip pat pasitiko d dokas 
skaičius Chicagos politikų ’ ir 
asmeniškų jo draugų.

Sandro Perlini nusiminė, kai 
patyrė, kad visa eilė italų, Įsu 
kuriais jis manė susitikti, jau 
buvo iškeliavę amžinybėn. Pre
zidentas po to pareiškė, kad jis 
norėtų užsukti į Meno muziejų, 
ir ten pasigrožėti takntingų šių 
dienu artistu kūrinia's.

Prezidentas taip pat pareiškė 
noro pamatyti, kaip Chicago at
rodei naktį. Pasižiūrėti esą nau
dingiau, negu skaityti.

Ckib' Jitiek’lmd" ' Vadovas A. 
Paukštė patiekė 'raštišką prane
šimą. DaFpių "pranešimai irgi 
patiekti rąštū. '

Kontrolės' komisijos vardu 
pranešimą padarė J. Kreivėnas.

Garbės teismo pirm. M.šnapš- 
tys/nors buvo pašalintas iš šau
lių, vienok leidd jam dalyvauti 
suvažiavime, daryti pranešimą 
ir atsakinėti į jo veiklos kritiką. 
(Vis tiek mandato negavo, sus
penduotos nario teisės.)

Paminėta, kad kadencijos me
tu išspręstos 34 bylos, 3 neiš
spręstos. Tarpusaviu replikos ir 
atsikirtimai tarp K. Milkovaičio 
ir kt. be reikalo įtempė narių 
nervus. Nemažai atstovų pasisa
kė prieš šaulių veiklos pasime
timo žymes. Diskusijos praligo.

(Nukelta j šest • puslapį

Sudaromas darbo prezidiu
mas. Pirmas pradėjo .V. Kažemė- 
Jkaitis ir ėjo paskaitomis. Dvi po- 
nios sekretoriavo. Iš viso nuo Są
jungos padalinių dalyvavo 182 
atstovai. -~7 . i

Buvo įnešta iš-Lfetuvos. aivež 
tą vėliavą r" perduota prezidiu-

Buvo sudarytas komisijos — 
Kontrolės,; Garbės teismo, Rezo
liucijų. .< ,

S-gos pirminiųkaš K. Milko- 
vaičio. pranešimas. Esą 29 dali
niai .Viępas‘antras veiklos neiš* 
yystė.;^Fh^’^& ą^e laiy- 
gaš, ? aktyvu įsi
jungimą 
mus. HgiaujįaT užsitęsė-prarieši- 
mas apie kilusias/intrigas tarp 
Garbės tei^K.tiiesė truputį di- < 
sonanso dąį^4rlarpe, po kį/kai 
pranešė Garbes teismo iškeltą 
bylą prieš: piknu K. Milkoyaitį. 
Advokatams" sumokėta 4^271.70

ALAMO CX)RI)O, New Mexi
co. Astronautai būtų galėję 
dar porą dienų skrieti aplinkui 
žemę. Jie turėjo pakankamai 
visų atsargų, bet eras privertė 
pake’sti pirmykščius planus^

Astronautai būtų galėję mis? 
leisti ir Edwards oro bazėje, 
Mojave dykumoje, bet ten per 
kelias dienas nusilesęs lietus 
būtų galėjęs pakenkti nusileidi
mui. Todėl astronautams Jack 
Lousma ir Gordon Fullerton 
pirmadienio rytą buvo įsakyta 
ruoštis nusileidimui Alamogordo 
nusileidimo takuose, New Mexi
co valstijoje. Bet ir tas įsakymas 
vėliau buvo’ pakeistas, kai stip
rus vėjas ir nešamas smėlis ken
kė projektui. Tada nutarta, ati
dėti nusUę.’dima iki-antradienio.

Jamaica

SAN SALVADOR, Salvadoras. • 
Sekmadienį visame Salvado

re turėjo įvykti rinkimai, bet 
įsibrovėliai bandė tuos rinkimus 
išardyti.

Balsavo toks didelis gyvento
jų skaičius, kad net didžiausieji 
pesimistai stebisi. Žmonės ėjo’ ir 
važiavo dešimtis kilometru, kad 

j pasiektų balsavimo vielas ir tu- 
j rėtų progos atiduoti savo ba’są. 
i Salvadoro gyventojai niekad ne- 
j turėjo progos savo valiai pa- 
! reikštį, bet praeitą sekmadienį 
į jie pasinaudojo proga ir balsavo.

Liūdna, kad įsibrovėliai viso
je eilėje miestų ir miestelių 
bandė sutrukdyti rinkimus. Vi
same krašte rinkimų dieną žuvo 
74 žmonės. Oficialus praneši
mas sako, kad sekmadienį, rin
kimų dieną, žuvo’ 14 Salvadoro 
kareivių. Jiems buvo įsakyta 

-sekti įsibrovėlius. Kareiviai iš 
anksto užėmė strategines vietas 
ir šaudydavo^ į įsibrovėlius be 
jokio įspėjimo, šitokiu būdu 
kariai gerokai apvalė apylinkė 
nuo įsibrovusių kubiečių ir Ni
karagvos karių.

Krašto gyventojai buvo įtikin
ėti sekmadienį balsuoti. Reik’a 
'pripažintų kad vyriausybė gana 
vykusiai pravedė rinkiminę kam-, 
taciją. Gyventojams buvo pasa
kyta, kad Salvadoro priešai ne
nori rinkimų. Jie yra pasiryžę 
kenkti rinkimams. Vienur jie 
yra išgriauti rinkiminius cent
rus, o kitur jie gali pakenkti i 
patiems balsuotojams.

Kubos agentai norėjo užpult 
pačios sostinės rinkiminius cent
rus, liet ir čia jiems nepavyko. 
Kubiečiai, matyt, suvėlavo. Ka 
da jie pradėjo veržtis į miestų, 
Salvadoro kariai juos pasitiko 
visai netikėtai, jų laukė. Kubie
čiai m pajėgė -gintis, nes buvo 
vietoje pašauti arba nušauti. To 
kiu būdu žuvo 15 įsibrovusių ka
rių. Kiti buvo sunkiai sužeisti ir 
nugabenti į ligonines. Salvadoro 

■ priemiesčiuose žuvo* 3i įsibrovė- 
pareigų. Izraelio vyriausybė irlJiai Visur fcjbroveliaius buvo 
kariuomenės vadovybė negalės Į 
leisti šių svarbių miestų me
rams ruoštis perversmui ir n si
unti priemonių perversmui iš-

KARIAI IR GYVENTOJAI PASTOJO
KELIĄ ĮSIBROVĖLIAMS

rusai norėjo išardyti salvadoro rinkimus, r
BET GYVENTOJAI JIEMS SMARKIAI PASIPRIEŠINO 1.:

Z^^^CUEA 
Caribbean Sea -

Kadangi tarp šaulių Sąjungos 
vadovybės ir Garbės Teismo pa
sitempė santykiai ir net valsty
biniame teisme bandė* sunor- 
mudti pašlijusius ryšius, tai 
grupė asmenų, išsikvietė prof. 
V. A. Manlautą. Nuvažiavimo iš
vakarėse, ty. kovo 26 d. Vyčių 
salėje 6:30 vai. vak. rinkosi šau
liai ir svečiai išklausyti profe
soriaus paskaitos. Prisirinko per 
150 asmenų.

Susirinkimą pradėjo Maksvy
tis ir visus pasveikino. Jis pats 
vadovavo. Pristatė pro'f. V. A.. 
Mantautą.- . Pašitikdnie katutė
mis? Pr<rfesprįušrį)ųiĮdaitkall)ėjot 
priminė $.ąulių Sąjungos kūri
mosi istoriją, jos uždavinius. Vi
si buvome sužavėt}, paskaita. 
Buvo ir paklausimų, j kuriųo's 
prof, sumaniai atsakihėjo. Po to 
buvome pavaišinti sumuštiniais' 
su prieskoniais, pyragėliais ir 
kavute. . .

' Pasirodo, ka^L šaulių sales .ne
leido pasinaudoti, laL nuomavo 
Vyčių šalę. Iš 28'asirfenų'surink
tomis aukomis apmok ė j o profe
soriaus kelibnę įr. padengė kilis 
išlaidąs. U, -' . ' ■. >' , .
: Kovo? 27 d. 7-vsl. šauliai; pra
dėjo rinktis i šaulių salę.. Regist
ravosi atstdvau įmokėjo po $5, 
gavo: su pavarde; išspausdintą 
ątšt&vo marfūatąy?diep<ūvarkę ir 
bąlsayinįųi 'korteles^ .• .‘ f;

-9 ;Val.A pirmininkas ;K.-
Ntįlkovsutis.; prąSęyo .^ųvažįa.vi-- 
mą Ir visus 'gausiai: susirinku
sius dalyvius pasveikino. Svečių 
eilėse buvo' geiv konsule p. Juzė 
Daųžyardienė, ALTo pirm. dr. 
K.- ŠiiBaiĮSka^, YLlKo vicepirmi- 
inkąs, BALFo ; pirmininkė • M. 
Rudienė,>-4^tbėšj5pirm;- prof ~V. 
Mantautas i£ Riti.; . .. K ;

Įnešamos 121’.,šaulių, dalinio 
vėliavos. V. Momkus sugiedojo 
Amerikos ir Lietuvos himnus. 
Pagerbti mirusieji šauliai ir žu
vusieji kovoje už .tėvynės laisvę. 
Kapelionas kun. J. Borevičius 
sukalbėjo maldą. Gen. konsule 
J. Daužvardienė sveikino savo ir 
Diplomatinės tarnybos vardu. 
Priminė kilusius nesutarimus ir 
linkėjo vieningos ir darnios 
veiklos. V. Jokūbaitis sveikino 
dr. K. Bobelio if VLlKo vardu 
ir linkėjo sėkmės. Dr. K. Šid
lauskas sveikinti ALTo vardu. 
M. Rudienė sveikino BALFo 
vardu ir dėkojo už įteikta Det
roite, BALFo suvažiavimo me
tu, “šaulių žvaigždę”. Savanorių 
ir ramovėnų vardu sveikino 
pirm. pulk. J. švedas. V. Jokū
baitis 
valdybos vardu,

VIETOJ PIRMADIENIO, , 
NUSILEIS ANTRADIENĮ :

ALAMOGORDO, N.M. — Abu 
Amerikos astronautai turėjo nu
sileisti pirmadienį 1:35 -vai. po
piet, bet paskutiniu metu: teko 
tuos planus pakeisti.

Nustatyta, kad pradėjęs siaus
ti didelis vėjas New Mexico vals
tijos dykumose vargu ar būtų 
leidęs astronautams saugiai nu< 
leisti “Columbia”. Iškeltas grei
tasis lėktuvas, kuris turėjo nu: 
statyti, ar vėjas nepakenks “Co- 
lumbiai”. Padangės buvo nufo
tografuotos ir nustatyta, kad 
“Columbia” nepajėgs saugiai 
nusileisti. Vėjas toks stiprus, 
kad jis galį ją vartyti. Tada nu
tarta “Columbia” palikti erdvėj 
ir nuleisti tiktai antradienį.

ŠALTIS PAKANDO 
CITRINŲ VAISIUS

MIAMI, Fla. — Kovo mėnesį 
spustelėjęs šaltis gerokai pakan
do citrininius vaisius. Labiau
siai nukentėjo citrinos, apelsinai 
ir graipfrutai.

Praeitą savaitę paspaudęs šal
tis palietė visus Floridos citrini
nius vaisius. Užtenka, kad tem
peratūra nukristų kriHs laips
nius, kad tuo būtų pažeisti citri
ninių vaisių žiedai.

Kai šaltis paspaudžia, tai tu
rėtų nukentėti ir gėlės, bet jos 
nėra tokio's jautrios, kaip citri
ninių vaisių žiedai. Gėlės, rodos, 
sušąla, bet šaltis žiedų nepaga
dina. Gėlės išauga labai gražios,

vietos gyventojai ir ūkininkai. 
Vietomis jie keliavo net po 39 
mylių, kad pasiektų balsavimo 
vietas. Rinkimai skaitomi sėk
mingi. Įsibrovėliai apardė rinki
mus tik 25% vietovių. Visur ki- 

Visuose miesteliuose balsavę tur balsavo. *_

Prancūzai nepaleis 
teroristų S kalėjimo

, Prancūzų vyriausybė yra pasi
ryžusi nepaleisti iš kalėjimo su-j 
imtųjų. Prancūzija neveda jokių 
pasitarimų su teroristais ir (ne
sirengia tų pasitarimų vesti su 
išgarsėjusiu Carlos. Prancūzai 
bijojo, kad Carlos nesikėsintų 
prieš prezidento gysybę. Pats 
Miterandas nenori vesti jokių 
pasitarimų su Carlos.

Prezidentas gali nenorėti tar
tis, bet Carlos gali pagrobti 
prezidentą, d ką tada prancūzai | 
darys? Jie turės eiti į derybhsj 
su teroristu Carlos. Prancūzai’ 
yra pasiryžę neiti į derybas sir 

Ijokiais teroristais, kad ir labai) 
išgarsėjusiais. Jie atmetė visus 
teroristo Carlos reikalavimus.

• ••••• f • • •
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VLADAS PŪTVIS

Ramusis ežerėlis

Vladas Pūtvis

Skrandžio uždegimas

them ta 
eocoGraj 
•ignup j

Ttorx ‘YfrEpukdėm” jį į Prūsus, 
tet TššišSūgojom. įzoliavę jį 
rrtfc Vysko Fr nedavę nieko, kaS

Naujausių moks’c žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

Senais laikais Lietuvoje mer
gaitės, apviltos meilėje bei šiaip

galėtų būti įrodymu.
Vis dėlto kelias nuo to pan

dane tiek “trefnas”, kad turė
jom pranešti draugams apie jo 
likvidavimą.

Be to, jis jau buvo atlikęs ir 
daugiau nebereikalingas.

“Requiescat in pace1/’
2) PUTVIO AMŽININKĘ

ATSIMINIMAI

Change the oH <ind 
JlRers ev&ry 3,000*to 
6,000 Wiles td avėta 
fcrtfIHo 'ffBselfrSs.
uonlKe a 6orh Loseė

(Tęsinys)
1906 metais/ man išėjus iš ka

lėjimo ir užėjus reakcijai bei 
persekiojimams mūsų kelias dar 
truputį patarnavo, vežant į už
sieni bėgančius revoliucinin-

futara, too.
And that's where U-S- 

Bonds eeme in. BCT 
rough your bank. Or 
ee your husband t» 
for the Payroll Sew- 

_ _ n where he works.
That^ay, while you’re 

meeting the day-to-day ex
penses, you’H still be bvildw’f 
a more secure future for your 
family.

UK Savings Bonds. Faro 
tbė woman who really know! 

“a good bargain.
F. VmrU pay Ą< W* m KAf *

zrutwny d 5 year* tb* Aral vee/L
F-rxG are replaced f ta< OoiMB <▼ ibil 
U'hrw cm he e^had at F**'
Kajwk. Wteraat i« wM ta at» te ar

tris nuošimčius. ; ■ 
kurios rūšies svafg 
gleivine sirgdina. 
mas. paraudimas, 
skrandžio gleivinės virsta į ma-’ 
žas žaizdeles (erosions). Jos gali 
kraujuoti. Nesiliaunant' skririi 
džio gleivinės jau<yn£įa^<įi 
žaiždcinis išvirsti^ ' ■

Kai skrandžio gleivinės jau
dintajam ar jaudintojai esti pra
šalinami, aštrus skrandžio užde-’ 
girnas, paprastai, bągiasi po 
dviejų parų. Nė sakyti nereikia, 
kad privalu prašalinti uždegimą 
sukeliančią medžiagą. Ar tai 
bus vaistai, alkoholis, maistas ar 
keletas jo rūšių — visi tie daly 
kai neturi būti-dedami į skrandį.

Aštraus skrandžio gleivinės 
uždegimo atveju nereikia jokios

lake^sZy 
. stock / 
Hu^menca.

ne

visi pacientai. yra pamėgę 
TvairiSūsTų vaistų yartojhną, Ji>- 
kiu būdu jis neapleis gydytojo, 
negavęs iš jo recepto bet ko
kiems, kad ir jam visai nereika- 
tingiems vaistams. Jis tariasi

Vaizdas apie Pūtvio Lietu
vos atradimą darosi pilnesnis ir 
ryškesnis prie jo prisiminimų 
prijungus kai kurių jo amži
ninkų prisiminimų ištraukas. 
Čia parinkau ištraukas iš triuų 
.asmenų, kurie pirmą kartą su
sipažino su Vladu .Pfltfeu dar 
XIX-ojo šimtm^Wipabąigaįe.

PROF. AUGUSTINAS JANU- 
. / LAITIS RAŠO:

Gabenti žmones į užsienį tek
davo kartais ir anksčiau, nes 
svarbesniems žmonėms neetsar- 
§u buvo keliauti su “ameriko
nais”. Savo traktu teko patar
nauti ir vienam kitam rusui. Du 
kartu laimingai juo išplaukė 
Vincas Mickevičius Kapsukas, 
P. Višinskio “sakalų” mokyklos 
laikinas, nevykęs mokinys ir t. 
t. Šeštaisiais įlietais rudenį teko 
nuplukdyti visa latvių būrelį, 
kuris bėgo nuo mirties iš Ry
gos. Rekomendavo man juos 
Dovidas Krevinas, be galo inte
ligentiškas ir simpatiškas lat
vis, kurį buvau pažinęs Kauno 
kalėjime.

Galą mūsų “paštui” padarė 
vienas lietuvis provokatorius. 
Buvo taip: atvyko iš Žagarės sū. 
gera rekomendacija Vienas jau
nas lietuvis, neva pabėgęs iš ka- 
lėjino. Reikėjo jį nubagenti į už 
sienį. Paskui pasirodė, kad jis 
iš tiesų buvęs veikėjas revoliu- 
cininkas, bet kalėjime, žandarų 
suviliotas ir baidytas, apsiėmė, 
būti jų agentu- Žandarai palei
do jį iš kalėjimo, vaidindami pa
bėgimą, ir davė jam uždavinį iL

Vnūsta kelią ir surinkti pa- 
Sinkamai įrodymų. Draugai, 
nežinodami jo parsidavimo,leng-, 
vai davė gerą tyjfthąjį raštą žr 
atšhsmfė pės mus. Mums jo pa-

POSt^fiD 

,P*ODUCĮS ČO

GASTRITAS (gastritis) yra 
aštrus ar chroniškas uždegimas 
skrandžio gleivinės. Ta gleivinė 
iškloja visą skraifdžio vidų. Iji- 
bai dažnai toji gleivinė sunega
luoja staiga, stipriai ir tik trum
pam laikui. Toji gleivinė yra 
švelni. Aštrūs dalykai ją stipriai 
sujaudina. Nė vienas suaugęs ir 
save gerbti pajėgiąs asmuo ne- 
vynioja akmens į cigarečių (la
bai ploną) popierių. Jis toks bū
damas neskaudina švelnios, jaut
rios skrandžio gleivinės aštriais 
dalykais. Priešingai besielgiant 
su skrandžio gleivine, .apturimas 
jos sujaudinimas, suerzinimas, 
uždegimas.

Skrandžio gleivinės 
su jau dint o jai

bepfk. A’^lurėj jhas gydytojo 
pacientui nėra ta?p jau svarbus: 
kūd mažiau (yrįfby gydytojas 
daro, tuo jiacicntas labiau pa
tenkintas esti. Jam svarbu gauti 
receptą. Jis vaKf^knkd VI saga 
točui Toks nusiteikimas vais-

valandos. Kitas j specialios dietos prisilaikyti. 
— i \ėra (jayg1įų> kad kažkokia die

ta tuo reikalu padėtu. Dažnai 
pykinimas ir vėmimas sulaiko

Aštrų, stiprų skrandžio' gleivi
nes sujaudinimą sukelia šie svar
biausi aštuoni jai nepriimtini 
dalykai: 1. ALKOHOLIS (vy
rias, alus, degtinė); 2. VAISTAI 
"(aspirinas, anacinas, motrin. 
btrferin, coricidiLU -x4aryon?.eirfpi- 
tor, indociri‘z...) ;:karšti val
giai; 4. aštrūs patiekalai; 5. įsi
jautrinimą, alergiją sukeliantie- 
ji valgiai (dažniausiai pienas, 
kiaušiniai, žuvis...); 6. bakferi- 
jcfe; 7. bakterijų nuodai {toksi
nai) — .maistu apsinuodijimas: 
K virusai, aštrų uždegimą su
keliautieji- (stomach flu).

' ' Skrandžio uždegimo 
reiškiniai

Asmenybes ugdymas — nuo 
figų apsisaugojimas

“Tai buvo Šiauliuose pirm 33 
metų. Buvau ištremtas rusų vy
riausybės iš universiteto, tai 
prieš savo norą ten apsibuvau; 
gyvenau iš mokytojavimo, at
liekamu laiku dirbau gimnazis
tų tarpe, reikėjo juose sužadinti 
lietuvybe-: ieškot' žmonių so
džiuje, kurie skaitytų raštus, vi
siems jų parūpinti... Vieną syki, 
nesant man namie, apsilankė 
pas mane bute jaunas žmogus, 
kuris pasakęs, jog noris su ma
nim susipažinti, esąs dvarinin
kas, pasakė pavardę (Putv’ns- 
kis), kur apsistojęs-.

Grįžus namo reikė u p?gal- 
voti: ar eiti ar ne; ar doras žmo
gus, ko jis gali noiėti lietuvių 
tarpe, juk iš jų nieko gero ne
girdėjau.

(Bus daugiau)

jūroje plaukiat 
su maiste taikinga
sis elgsis priguimciai: jis neper- 
sivalgys. Jis sugedusio maisto 
vengs. Jis, toks būdamas, pildys 
gyfiytajo nurodymus. Pirmiau
sia, toks mes nesveikus įpročius, 
o tada priiminės vafctus. Taip 
tik elgiantis esti galimas ne tik 
skrandžio uždegimo sutvarky
mas, bet ir kitų ligų išvengimas 
bei nuo jų pagijimas.

k
Išvada: Kenkiančių medžiagų 

vengimas yra skrandžio tiek 
aštraus, tiek chroniško uždegimo 
gydymas. Jei vaistų būtinai pa
geidaujama, tai MYLANTA TIK 
Ui TEIMTINA — po valgomą 
šaukštą pagalvius ir einant gul
ti. Jokių kitų be gydytojo pata- 

1 rimo vaistu neturėtų vartoti visi 
mūsiškiai. Ypač per televiziją 

į skelbiamus visus vaistus meskit 
į šiukšlių dėžę, j d jUos nUsipir-

N'YBįi žnfoftf ffe’rtfkra
tinio gyvėflftftč d’bėY
taip plačiai ifn-kkfikuojiffnų irtn- 
kyklose (n^ ir vienuolio veda
mose). O pakvaSrusiSm — jo
kios pamoku rfepadės. & tafnps 
dar dideswn nn<^kalt^n toje 
srityje. * t

Panašiai ®lWd-
gau sveikatos srityse. .Asmenybe, 
susitv'arkę^ žmo'gus Išvengs nuo-’ 
dų jvairian^Tktrte pavidale. T6- 
kiam nereikės rfel svSTgintis. nei 
:iikaJu<fee skęsti, nei narkotikų

Čia ir prieiname žmogui vie
ną svarbiausi dalyką, jo asmeny
bės, jo Aš ugdymą. Brangiau
sias žmoguje gėris yra jo žmo
niškai išugdyta asmenybė, jo Aš 
(EGO). Gab būti aplink naktis, 
mėnulis nešviesti ir žvaigždžių 
nesimatyti ,bet tokioje tamsoje 
ant žemės šviečia žmogus, tapęs 
^Tiiog'ūTiYi šatb viduje, savoje as
menybėje.

Gyvulys tampa savd rūšies 
tvariniu be jc&io awrtiybfcs 
specialaus ugdymo. Jis vystosi 
į savos rūšfcš tVartrį ftatifraMai. 
Jam, sakysWt, ėdurtt-
uon” nerėŠA. da
lyko' ir zrffdfra&kWi SWdgtri. fki

nelaimės ištik 10's
(acttie corrosive gastritis). Lū
pos, gerkle, stemplė būdavo iš
deginama. ATskas priklausyda
vo, kiek pajėgdavo nelaimingoji 
išgerti. Kankindavosi labai..To
kioms ligoninėje būėa'vd derėda
ma gėrh atyva su škaūšfšą ra-

•S.CONČE^TRATEb 
DEODOfflZEfc

■V is so effective
that

2 DROPS DEODORIZE
' ’ A SX3NK!

SKRANDŽIO UŽDEGIMAS
(GASTRITIS)

Tvarkykimės su savu AŠ, su sava ASME
NYBĖ. Kelkimės sveikaton VELYKIŠKAI: 
tik tada atneš mums naudą žinios apie 
skrandžio uždegimą — gastritą.

(Velykiškai mediciniškas ri^inimas) 
kelti įvairius negerumus. Svar
biausi jų pasitaiko šie: nevalga 
(apetito sto’ka), bendras negeru- 

’flfiliK Inialaike), viduriuoše pil 
nufhd jaSšffias, pykinimas, gal
vos skausmas, kvaitimas, verti
mas į šoną ir vėmimas.

Jei uždegimą sukėlusi prie
žastis esti prašalinama, laimiu 
.*ai aštrus skrandžio uždegimas 
baigiasi. Mat, skrandžio gleivi
nės paviršutinis sluoksnis (mu- 
cou§ membrane) atsistato kas 
trisdešimt šešios ' 
reikalas gaunasi, jei aštrų skran
džio uždegimą sukėlusi priežas
tis neprašalinalna, d toliau

su 1 nuo valgymo. Vaistų taip pat ne
reikia dažniausiais atvejais. Vė
mimui sulaikyti

mažus

Jis nori gauti tSSSreciū ir toliau 
įritanri. Gydytojas tokiu atveju Į 
Vten riatttetfeuš m^m^mas li
goniui padėti, nusikalsta gydy
tojo profesijai. Juk visi žinom, 
kad reikia ligos priežastį šalinti,/ 
tada ir be vaistų ligonis bus 
sveikas.

kitiems taip elgtis 
Bent priti arXjanv a 
kas visi mes K ix.m 3 
^veikesniam elgesiui: i're'g 
mui nuodingų dalykų skr.naxi i 
ir ne vaitoji m iri va.sr.ų Le 
tojo patarimo. įJafebr t.ckv v 
laikykime tefeflrijoje va.s 14
skelbimus (kad ir mandriau. įai 
perstatomus) kaip slieką ant 
kabliuko žuviai. Tai tik pelną- 
gaudžių apgaudinėjimas naivių, 
nesiorientuojaneių, savo AŠ dar 
nesuaugusių į tikrus žmonės, as
menų. Gana mums ioiiau būti 
žuvimis, čirškanti rims penia- 
gaudžio keptuvėje. Išmintingam 
to užteks. O kitokį — tik dūri)- 
kasys sutvarkys.

Pasiskaityti: IjaMerxe Gal
lon: Save Your Stofnadi. tXoXvn 
Puilishers, Inc.

skrandis erzinamas, sakysim 
degtine. Skrandžio gleivinė -ne
pakelia daugiau alkoholio kaip j mimui sulaikyti geriausiai yra 

Stipresni bet {čiulpti mažus lęftb ga&alSrfe. 
ąlai skrandžio! Pirmą dieną naudinga bus gėrfe 
Tada uždegi-1 vandenį su trupučiu* ysSg'ėnfiė- 

patinimas j sioš drūtos. Čia tiirka triūsta 
tmdcHKuų patarnnaį: femuriėįję, 
'aviečiū, Šaftm^čių, ireį5os žiridį' 
arbata. Pieikia gulėti — su ma- O
žianjnaisto’ nenusilps taip greit 

, ligonis. Nustojus, .vemti, pama
žu pradėti valgyti ryžių skystą 
sriuba, sausainius su minėtomis 1 . * /

•arbatomis (cracker^ — macai), 
į. Tuos , valgius pakeliant, prieina- 
į'ma prie bulylų, monų košių, 

pradžioje su vandeniu, po to su 
pienu bei trupučiu sviesto.

Nusiplikinimas su šarmais 
bei rūgštimis

gerdavo actą tų atžvilgiu yra labai galingas. 
Ir štai <lėl ko.

Visų pinna reikia, prašalinti 
skrandžio gleivinės uždegimą 
sukėlusią pYifežaslį. O tokiam 
prašairnimui reikia didelių pa- 
Žlan^ų. alkoholiu daž
nai Mcran'dĮ mirkydamas žmogus 
šfiSifankra skrandžio negerumų.

iRn- the woman
at the heart ot 

her femilv’s finances.

-žalzčfeš sefelfe-, jos rahrta šii- 
gyja. Tada darosi sunku ryti' 
dėl susiaurėjusios stemplės. Pri
sieina stemplę gužuoti — pra
plėsti. Dabar rinkoje yra labai 
patogūs bužavimui guminiai, 
sunkūs bužai. ■ * . - j ' V - ’ - • ■

Aštraus apsinuodiju 10 atveju, 
■ar tai rūgštimis,, ar šarmais, rei
kia kuo greičiaušiaL vežti ligo
ninėn. Ten jau gydytojo’ reika
las. Namuose dari ligoniui esant 
nereikia jį vėmdjrii. Tik pieno 
galima duoti gerti. Ne gydytoją 
į namus šaukti, bef artimiausion 
ligoninėn taip apsinuodijusį rei
kia gabenti.

Chroniškas gastritas

Visai kitas reikalas ėsti, tu
rint chronišką skrandžio gleivi
nės suerzinimą. Tas gali atsilik
ti huolat vartojant skrandžio 
gleivinę jaudinančius vaistus, 
nesiliaujant girtavus, sergant 
cukralige, piktybine .mažakraū- 
jyste, gūžio liaukai bei kitoms' 
liaukoms riegaluojant. .

Nusiskundimai chronišką art
ritą turint, esti jiasašūs į pa
prastą nevirškiniiiią: nepatogu 
mas pavalgius, 'mažas pykini
mas, deginimas p^širdyjė, ties: 
duobute. Visada reikia tartis su 
gArdytojū, turint fniYfėtus nege
rumus. Niekada riere(kia vartoti, 
bet kokių vaistų pirm nenusta
čius tikros ligos. . - , -

Nėra specialausygydymo chro-, 
niško gastrito. Rėilįa salint visas, 
priežastis, sukeliančias astrų 
gastritą. TurimastFigas irgi rei
kia atsakančiai tSferkytį, Leng 4 
vas maistas (blaifti dief^ ūepa- 
d<da turint chronišką gffstritą. 
Pats pacientas sužfiio n$o kokio 
maisto jam negeriau pasidarė. 
Jis tokio maistd turi vengti. 
Kiekvienihi paciėŠtfii vis kitoks 
maistas gali būti nepakeliamas. 
Wcš. vSištai /tik, *ka^ ki- 
rrėins Iluritaa. .1

Tas . pats ’ir • Su visais kitais 
žmogaus nesveikais įpročiais1 
Valgyje bei gėrime.-Įpratęs į ne
sveiką valgį, į tokį pat gėrimą! 
bei gyvenimą, žmogus nenori 
keisti savo gyveninio ir pradėti 
sveiku keliu toliau per gyveni
mą keliauti. O gydytojas nenori 
nustoti kliento — jis ima patai
kauti jam. Taip žmogaus vargau 
ir nėsibai^a.

Viena zriiona labai skundžiasi 
dėl savo vyro. Jis sergąs vidu
riais, bet neatsisakąs stikliuko. 
Eina pas gydytoją, tas jam pa-; 
taria negirtauti. Jis meta tą gy
dytoją ir einas pas kitą. Taip jis 
‘šapina” gydytojus tol, kol su-* 
rmda tokįr kuris jam nieko dėl: 
girtavimo nesako. Tada jis ima 
vableūes, o taip pat ir stikliuką 
po stikliuko — fr sėdi toje pa
čioje baloje, kaip ir anksčiau 
kad sėdėjo’. Tokių mūsiškių yra 
ne vienas.

you iithroo*^. pets
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DETROITO NAUJIENOS

TRAKŲ MIESTELIO CENTRAS

Vladas Rasčiauskas

MEET THE CHALLENGE!

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ 
IR POLITINĖ VEIKLA ■

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

Antanas Sukauskas. 
DLOC aukų vajaus 
vadovas

alnsšava kkbonas

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

Smilga neperdegė—ir vėl ki 
taip kalba.

e LIETUVHKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaUnxk« 
Romiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės h 
Labguvos apskričių duomenimis. ’Aprašymai įdomūs kiekvienam 
BetuviuL Leidinys flluetruotaa nuotranTomll, 'pabaigoje duodama 
vittfvar'džių pavadinimai Ir jų vertiniai į voHė&j kalbą. Laba!

Lietuvių pirmenybės bus . iš
vestos iš pabaltiečių varžybų.

Dalyvių registracija iki š. m 
gegužės 22 d., šiuo adresu: Mr 
Paul Reinsalu, 391 Ruth Ave. 
Willowdale, Ont. MŽM 2J1. Tele, 
fonas 416/224-0497.

kas pasakytų jums tiesą: “Viena 
ėdri karvė apėda visą kaijncnę’V 

Taigi, būtų tiek naudos, kaipi 
iš to karvelio, kurį vanagas nu
nešė: nei mėsos, nei-plunksnų.

(Pabaįga)

nos Aires. Skridimas buvo labai' sakiau, ** ■*.* - B * * *" ' C'ramus ne tik man, bet ir kitiems 
pirmos klasės keliautojams. .

Mūsų lėktuvas pasiekė Buenos 
Aires antrą valandą po pietų. 
Diena palaikė graži ir. didysis 
lėktuvas labai gražiai ■ nutūpė. 
Niekam Nepranešiau, jog skren
du j Argentiną, tai niekas manęs 
nelaukė, neatėjo pasitikti.,.

Muitinėje niekas nieko,'netik
rino. Manęs tiktai paklausė, kaip 
ilgai aš- rengiuosi pabūti Argen
tinoje. Pasakiau, o po to nie
ko daugiau nęklausinėj o. ' ' .

Žinojau, kad Argentinoj man 
bits reikalingi vietos pinigai, ku
riu- neturėjau.. Tame pačiame 
aerodrome užėjau į pinigarps 
keisti agentūrą ir pasakiau, kad 
man reikalingi pinigai. Pada
viau du šimtu dolerių ir pasa
kiau, kad man reikalingi Ar
gentinos pesai. Mandagus tamau- 
tdjas tuojau pasisiūlė patarnauti.

$200 jis-nustūmė j šalį

rią parnešė Algirdas Vaitiekai- 
tis. Kas ant stalų išdėstyta, sun.

KailMm, ClHAėJto

Kaip anksčiau minėjau,-mes, 
vykdydami savo kultūrinę ar po
litinę veiklą, turime atsižvelgti 
į mūsų aukotojų mažėjimą ir jų 
ne per turtingiausią kišenę. 
Kam bus iš to nauda, jeigu mes 
gimdysime vis naujus politinius 
veiksnius, prisisamdysime Han
naford bendrovių mūsų politi
nei veiklai. Mes nepajėgsime jų 
veiklos finansuoti ir jie jokio 
naudingo darbo neatliks.

Dėl Hannaford bendrovės 
samdymo mūsų politinei veik
lai, kiekvienas Lietuvos, ūkinin-

Po iškilmingo minėjimo buvo- 
kavutė ir vaišės, kurias paruošė 
ir apmokėjo Vilniaus K. S-ga.

Istorinės ‘Rytų Lietuva” kny-! 
gos pristatymas-sutikimas pavy
ko labai g.rai;- publikos dalyva
vo apie 150.

tai ji sugrįžo prie savo kėdės 
ir tarė:

— Kai nuskrisi į Buenos Aires, 
tai tenai žmonėms galėtum tą 
patį pasakyti, ką aš Tau ir ki
tiems žmonėms pripasakojau...

Ką ji žmonėmš pripasakojo, 
tai aš neklausiau, - bet toks jos 
užsispyrimas- savo idėjas pri
mesti kitiems keleiviams buvo 
gana įžūlus. Ji buvo gera agita- 
torka, o man agitacija niekad 
nepaliko ir niekad nekreipiau 
j tai didelio dėmesio. Bet jai tas 
reikalas labai rūpėjo. Atsisvei
kino ji jau labai šiltai, tikėda
ma, kad maisto siuntiniai į Len
kiją plauks šimtais.

Rio de žaneiro’ mieste lėktu
vas nusileido, paėmė degalų ir

atskaitė du milijonus ir 200 tūks
tančių pesų. Man buvo kaip ir 
nejauku, kad aš, iš pirmos dienos j 
Argentinoj tapau milijonieriumi. ■

Prie tos pačios/ įstaigos atsi-' 
rado ir daugiau amerikiečių. į 
Keitėme dolerius ir šnekučiavo-1 
mės. Aš pasakiau, kad važiuoju 
į šeraton viešbutį.

Atsirado dar du keleiviai, ku
rie tams pačiame viešbutyje 
buvo apsistoję. Visi trys nutarė
me kartu važiuoti. Kiti keleiviai 
nekeitė pinigų, nes manė, kad 
kitose vietose doleriai gali būti 
dar brangesni. :

Iš aerodromo taksį vairavo vi
dutinio amžiaus patyręs vežikas. 
Tai buvo vidutinio' amžiaus ar- 
gentinietis ir žinojo savo amatą, 
šoferis pirmiausia apklausinėjo 
visus keleivius, kad žinotų, ko
kius keleįvįusr jam teks vežti.

— Habla espanol? — jis pir
miausia manęs paklausė.

— Sį, senor, — jam tuojau at-
Cdmo no?

Jam- pasakiau, kad Buenos Ai
res jniestė esu buvęs kelis kar
tus’ ir miestą pažįstu. Kiti san- 
keleiviai niažai jam tepasakojo, 
bet aš tai. pasakiau daug dalykų. 
Jis, rriatjtį. nutarė mano žinias 
tuojau-' išbandyti.

Iš aerodromo į šeraton vieš
butį kelias labai tiesus. Įvažia
vusi -į didįjį’kelią turi važiuoti 
tiesiai,- tuo tarpu apsukrus šofe
ris, pravažiavęs kelis blokus, pa
suko :iš -tiesaus -kelio.

f ’ Be reikalo', išsukai iš plen- 
ito,—aš jam tuojau pastebėjau.

Į Šeraton viešbutį artimiau
sias kelias yrą tiesus. Kai pra
dėsi sukinėti-' tai'šeratono nepa
sieksi,;— aš jam pasakiau.

Jis tuojau suprato, kad miestą 
pažįstu ir kad daug pesų iš at
važiavusių svetimtaučių jis ne
galės padaryti.'

— Tu mus vežini į Lanus, bet 
ir man ne į šeratdn viešbutį, — jam

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

Į501 W. 69th St, Chicago, m. 60629 ♦ TeL 925-273?

DETROITO AUKOS AMERI
KOS LIETUVIŲ TARYBAI ;

Aukos ALTos darbams pa
remti Detroite gausėja. Aukoto
jai žino, kad Ameikos Lietuvių 
Tarybos dėka mes čia, Ameri
koje, turtingiausi ame ir d=mo- 
kratiškiausiamė pasaulio krašte 
įsikūrėme, todėl jr remia ALTą. 
Aukotojai žino, kad ALTa berei
kalingai nemėto sunkiai uždirb
tų pinigų. Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Centras nekviečia iš 
tolimiausių lietuvių kolonijų į 
eilinę vakaronę kalbėtojų, kad 
pradėtų aukų vajaus darbus, o’ 
apsieina savomis jėgomis.

DLOC dėkingas detroitiečiams 
už gausias aukas, kurių jau su
rinkta virš 5.000 dolerių. Taip 
pat pranešame, kad aukotojų 
sarašai dar neuždaryti.

CALLOUSES?
Medįralftf Disks5Work f 
to remove callouses, ‘ f 
wWe.'cushiofjipg^ads 1
protect; frčrn?painful7 J
shoe frttSionL ’ I

Manau, kad nėra tikslu ruošti 
atskirai jaunimui Vasario 16-os 
minėjimus nud suaugusioji!, 
kaip kad dabar vykdoma (skau
tai, ateitininkai, moksleiviai at
skirai). Seniau šios organizaci
jos dalyvavo iškilmingame Va
sario 16-os minėjime kartu su 
visais ir su savo organizacijų 
vėliavomis. Kažin, ar toks atsky
rimas jaunimo nuo suaugusiųjų 
neprisideda prie mūsų dabarti
nio liūdnojo vaizdo: minėjimuo
se. susirinkimu(>s3, koncertuose 
ir net bažnyčioje (nes jaunimas 
turi atskiras pamaldas) daly
vauja vien senoji gvardija. Ar 
nebūtų geriau,. kaip kad daro 
latviai, ar gerbiamo kun. A. Tra
kto vadovaujama parapija. Ten 

(jaunimas .ir senimas renkasi 
į kartu, chore gieda, ar dainuoja 
; kartu. Tri sveikintinas reiškinys.

Ponia Pozewalska manęs pa
klausė ir nuėjo kitiems, keleiA 
viams, skrendantiems' į Rio de 
Žaneiro, išdėstyti savo ,mintis 
apie dabartinę Lenkiją ir lem 
kams būtinai reikalingus'maisto, 
siuntinius, o aš: turėjau gerą 
progą ramiai pasnausti.

.Kiek visokių dalykų ji mari 
pripasakojo’, tai aš gerai ^nesu
pratau ir neturėjau kantrybės 
atidžiai josios klausyti. Jai buvo 
labai aišku, ko ji norėjo, bet aš 
nesupratau, kas jai labiausiai rū
pėjo. Ji, manęs padrąsinta ir 
šampano paraginta, tuojau atsi
stojo, žengė kelis žingsnius nuą 
savo’ sėdynės ir pradėjo pasakoti 
apie lenkišką solidarumą fr 
apie lenkams būtinai reikalingus 
maisto siuntinius. Lenkų yra vi
soje Amerikoje, jie turi koją 
įkėlę į biznį, tai ji norėjo, kad 
Rio de Žaneiro lenkai siųstų- 
Lenkijos darbininkams maisto 
siuntinius. /C .

Aš turėjau progos pasilsėti, o’ 
kai lėktuvas jau pradėjo leistis,

LTJEKATORA,- lieturiij literatūroj meno ir <mokslc 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vince 
Krėvta, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankod, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis Ii 
M. K. Čiurlionio, M Lileikio, V. Kašubos, A. Rflkitdės Ir A.' Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pust knyga kainuoja tik f3.

© DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetts, rašytojos Ir tau
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 durimenimii 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja >2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly- 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sauess 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už F2. -<

Meilus.
Toje pačioje salėje buvo išsta

tyta Vilniaus krašto literatūros 
ir kovu padarinių parodėlė, ku-

mfnimai ir mintys apie asmenis it vietas neprik. Lietuvoje Ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik S3.

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras. 
tas Ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio Jalinską knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir po#, 
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisea. 
Knyga yra (fidello formato, 265 puslapių, kainuoja fG,

pasakiau. •/
šoferis suprato,-.kad Argenti

nos sostinę aš pažįstu ir kad jis 
negalės mūsų vežioti . po prie
miesčius. Aš jam dar pastebė
jau, kad jis turi grįžti iš. išsukto 
kelio ir važiuoti juo1 į-miesto 
centra. ■

Ši pastaba jam nepatiko, bet 
Argentinos šo'feriams” kartais 
reikia pasakyti, kur. jie privalo 
važiuoti. Argentinos ■ šoferiai pa
sinaudoja keleivių nežinojimu.

■ Geriau, kai žinai, kur, važiuoji.
Nėtvii.kiis ;pasiekėni';Shėraton 

viešbutį.' '..'Turėjom' sumokėti 
169.000-pesų. 1
<; —-Jeigu .MiciaiL njękonęsakęs,' 
Iri būtume.turėję ^sumo^^ti 4vj- 
gubąi dėū^iati; fariaū; savtf 
bendrakeleiviams.. / ’.

' •: X; - r: ' IBų^^arigiaųj ■, ' ?

1982 metų Š. Amerikos 
pabaltiečių ir lietuvių , 
plaukimo pirmenybės
19X2 m. Š. Amerikos pabaltie

čių ir lietuvių plaukimo pirme
nybės įvyks š.jn. gegužės 19'd., 
Glendon College, 2275 Bayview 
Ave. (kampas Bayview -ir Law
rence), Toronto, Ont. Pradžia 
9 vai. ryto. Registracija nuo 
X vai...ryto'. Vykdo Toronto Es
tu SK Kalev. ; •

*■ , f L - ' ‘

Varžybos vykdomos šiose kla
sėse: Vyrų ir moterų (15 m. ir 
vyresnių), jaunių ir margaičių 
B (13-11 m.), C (11-12 m.) ir D 
(10 m. ir jaunesnių).

Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių, latvių ir estų plauki
kams.. . .

JAY DRUGS VAISTINE 
t759 W. 71rt St, Chicago, ŪL 

a imSTINGAI OPILDGin BXCKPTAI • FANNIZ MAT SAfe 
DUMYNAI • KOSMETIKOS BXIKMENT8 

Atdara šiokiadieniais nno /

(Tęsinys)

KARTU, AR ATSKIRI 
MINĖJIMAI?

i PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

Iškilmingas knygos pristaly 
mas prasidėjo pamaldomis š'v 
Antano pąrapijos
kovo įnėn. 21 d. Pamaldas už 
Vilniaus krašlo lietuvius laisvė* 
kovotojus
kun. Alfonsas Balionas ir pasa
kė tai dienai pritaikintą pamoks
lą. Pamaldose oryanimeijost 
švyturio Jūrų šauliai, St. But
kaus šauliai, Ramovėnai ir Da
riaus-Girėno klubas dalyvavo su 
vėliavomis..

Pamaldų metu naujas gies
mes giedojo Šv. Antano" parapi
jos mišrus choras, vadovauja
mas muziko St. Sližio. Solo par
tiją ir dueto atliko — Birutė Ja
nuškienė ir St.ąŠiifys: Atsiklau
pęs prieš altorių,:Išklausyki Lie
tuvos,' Šventas ir . garbė Tam 
(giesmės St. Sližio) 'ir daugiau 
gražiai nuskambėjusių giesmių.

Iškilmingą akademiją atidarė 
Kultūros klubo pirm. Antanas 
Musteikis ir sudarė prezidiumą, 
pakviesdamas į jį šiuos asmenis: 
Vilniaus Krašto S-gos vicepirm. 
Bronių Saplį, iš Toronto, kun. 
Alfonsą Baboną, Kostą ėesnulį, 
iš Toronto, Organizacijų Centro 
atstovą teis. Slasi šimoliūna, 
LB organizacijos pirm. Vytautą 
Kulkų, Kultūros klubo pirm. 
Antaną Musteikį, šv. Antano pa
rapijos choro vadovą Stasį Sližį 
ir -Vilniaus Krašto S-gos -pirmi
ninką -Albertą Misiūną. Garbės 
svečiams tautinius ženklelius 
prisegė Lidija Mingelienė.

Invokaciją atkalbėjo kun. A. 
B'abonas. Atsistojimu pagerbti 
žuvusieji Vilniaus krašto kovo
tojai. ?'

I Steponui Varankai susirgus ir 
neatvykus, knygą “Rytų Lietu
va” pristatė Bronius Saplys, iš 
Toronto. Savo kalboje jis primi
nė, kad dabartiniu metu Vil
niaus krašte- nėra ., spaudos lais
vės, laisvai melstis taip pat 
draudžiamą, ypač,pavergtos Lie
tuvos valdžios pareigūnams. Kol 
kas Lietuvos sienos su lenkais 
taip pat dar galutinai nenusta
tytos.
; Po prelegento kondensuotos ir 
neilgos kalbos, iš juostelės “Ry
tų Lietuva” knygos redaktorius, 
istorikas, dr.^Algirdas Budreckis 
papildė knygos pristatymą. Jis 
savo kalboje priminė, kad “Ry
tų Lietuva” knygą reikia išteisti 
anglų kalba, tik, deja, tam rei
kalui trūksta lėšų; reikalinga 
visuomenės paramos. Jau suras
tas ir vertėjas — Eduardas

ARGENTINOJE RADAU SENUS
• SAVO PAŽĮSTAMUS 

Rašo Vladas Rasčiauskas

šventovėje ku aprašyti; geriau tai pačiam 
pamatyti. Salėje ant frontinės 
sienos buvo įrašas: Paremkite 
Rytų Lietuvą. Užrašo apačioje 

JLietuvds valdovo Gedimino gal
va, Vilniaus pilis ir legendinis 
geležinis vilkas. Plakatą maniš
kai padarė Mykolas Abarius.

Kųygai “Rytų Lietuva” į ang
lų kalbą išversti, Detroito Kul
tūros klubas Vilniaus Krašto 
Sąjungai įteikė 500 dol. čekį.

Užbaigai sugiedotas Lietuvos 
himnas.

i , SIUNTINIAI Į LIETUVA
v MAISTAS Ė EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St, Chicago, IIL 60629 TeL 925-2787

Programa apima visus štilius. 
Šuolių.į vandenį nebus;1 Klasifi
kacija nustatoma -pagal dalyvio 
amžių varžybų-'dieną.

Lietuvių plaukikų koordinavi
mu rūpinasi šALFASS-gos Plau
kime/ komitetas, kurio vadovas 
yra: Antanas Grigaras, 31403 
Anita Dr., Warren, ,MI. 48093. 
Tel. 313/268-0585. ' '

Smulkios informacijos-praneš
ta . visiems sporto vienetams. 
Klubams' nepriklausą plaukikai 
gali kreiptis į P. Reinsalu, A. 
Grigąrą arba į bęt kurį sporto 
klubą.: V ;

ŠALFASS-gos C. Valdyba
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Laimėjo Milkovaitis ir jo dvasios Vadas
Praeitą šeštadienį, kovo 28 d. vakarą Chicagos Šaulių 

Namuose įvyko metinė JAV ir Kanados šaulių Sąjungos 
atstovų konferencija.

Susirinkime buvo svarstomi kėli gana irzlūs, klausi
mai, kėlę nerimą šaulių tarpe nuo praeitų rtiėtų pabaigbš, 
bet ’e pasibaigė visišku Karoliams Milkovaičio laimėjimu. 
Už Mi’kovaičib užimtą politinę liniją buvo paduota 114 
balsų. o prieš pasisakė 90. Skirtumą sudarė tiktai 24 
balsai bet jie davė pirmenybę Milkovaičio užimtai pozi- 
-r°i Teki pat balsų skaičių gavo ir jėzuitas Borevičius. 

'hu’”3 Šaulių Sąjungos dvasios vadūs ir paskutiniais me- 
titiš 'būvės artimiausias Milkovaičio^ patarė jas.’

Vėliau balsavusių/škąičiūš“ gerokai sumažėjo, bet 
“■■-ižd5urT vienoda piro porcija abiejose pusėse. Mažesnis 
hi?’’-' Milkovaičio šalininkų skaičius, bet beveik tokiu pa- 
citį skaičiumi šumažėjo ir K. Milkovaičio priešininkų
skaičius.

Ilgiausią kalbą pasakė buvęs pirmininkas K. Milko
vaitis. Jis nurodė, kad didžiausia kliūtimi jam buvęs Ma
rijonas šnapštys, Šaulių Sąjungos Garbės teismo pirmi- 
ni'rtkaš. Jiš buvęs labai pasipiktinęs Naujienomis, tiek 
daug rašiusiomis apie šaulių ’ Sąjungą; Milkovaitis ati
darė kelis Naujienų numerius ir rodęs atstovams vietas, 
kuriose buvo rašoma neteisybė. Suvažiavusiems Milko
vaitis nenurodė, bet jis žadėjo netolimoje ateityje nuro
dyti Nau'iehbŠe paskelbtas netikslias žinias.

Naujienose buvo daug gerų informacinių straipsnių 
apie Šaulių Sąjungą, ’bet patys naudingiausieji buvo elekt
ros inž. Pumpučio darbai.

Garbės teismo pirmininkas Marijonas šnapštys taip 
pat turėjo progos, nors ir trumpai, informuoti konferen
ciją apie jo vestus darbus ir jam sukeltas kliūtis, bet 
trims metam- buvo išrinkta nauja-Milkovaičip vadovau
jama v^klvba Jeivu Milkovaitis, vietoj jėzuito Borevi- 
čiavs. M'ų nesirinkęs kitą šaulį dvasios vado pareigoms, 
tai galima buvo laukti kovingų nuotaikų atlyžimo, bet 
Milkovaitis ramybės nenorėjo.

Dr. Vaidievutis Mantautas, pastebėjęs kaip skaičiuo
jami balsai, pasiūlė sudaryti komisiją balsams skaičiuoti,

bet niekam neatėjo Į galvą mintis pritarti tokiam pasiū
lymui. Apdairus pirmininkas, nepastebėjęs jokio pritari
mo, tęsė balsų skaičiavimą taip, kaip jis buvo vedamas 
iki to meto, būtent: vienos pusės. Toks skaičiavimas vie
nai pusėi galėjo būti labai praktiškas. Tai parodo, kad 
jis buvo labai naudingas tiktai vienai pusei, tikrą pralai
mėjimą pakeitusiiį laimėjimu.

Pirmininkas Milkovaitis, įsikvietęs į darbą jėzuitą 
Borevičių, norėjo pravesti statuto pakaitas, bet nepajėgė. 
Statutui pakeisti reikėjo dviejų trečdalių balsų, bet tokio 
didelio balso skaičiaus veikianti komisija negalėjo štiaa- 
ryti. Ji žinojo, kad tokio didelio balsų skaičiaus ji nesu
rinks, tai ji ir nerihko. Tai reiškia, kad LšSf įstatai lieka 
nepakeisti. Galioja tie patys įstatai, kurie galiojo iki 
šio meto.

Reikia turėti galvoje, kad buvo pasiūlyta panaikinti 
Šaulių Sąjūngbs įgžrfiėš teisinus. Toš pakajtoš btivd Sp- 
tartos ir oficialiai pasiūlyta jas pravesti.

Šaulių Sąjungos garbėš tėisnriš vilkė hėprik’ausb'- 
moje Lietuvoje. Jiš veikė hub pirmųjtį Šaulių Sąjūn^oš 
įsteigimo metų. Šaulių Sąjungos garbės teismo nariais 
buvo patys įtakingiausi lietuviai šauliai, garbingi politi
kai ir visuomenės veikėjai. Jų vardai minimi Lietuvos 
šaulių Sąjūngbš istorijoje, nuostatai paškėlbti VynlHlŠ^- 
beš Žiniose. Apie tai buvo parašyta PuiripuciO štralpš- 
nyje, paskelbtame Naūjįęriose.

LŠST yri tiiręjųsi 'didoką skaičių garbes teišmb na
rių, tęt tokio Šaulių Sąjungos garbės teismo nario ir pir
mininko, tokio šaulio ir teisininko, kokiu yra buvęs teisi
ninkas Marijonas šnapštys, Lietuvos Šaulių Sąjunga nie
kad iki šio nieto nėra turėjusi:

feisininkd ŠnapŠčio LŠST garbes teisme nėra. Vie
nuolika balsų laimėjo Milkovaitis, bet teisininko šnapš- 

.čib nustatytos teismo taisyklės, paskelbti sprendimai, 
Įštalyinų interpretacija ir paskelbti dėsniai tol šauliams 
bus žinomi, kol gyvuos LŠST. . Tuo tarpu' teisininko 
šnapščib tėišmdnėra, bet jČ įvesta teisinė tvarka bus tol 
gyva, kol Šaulių Sąjungos priešakyje stovės žmonės, tu
rintieji nuovoką apie pagrindines žmogaus teises ir bet 
kokią lietuvišką organizuotą veiklą.; Teisininko šnąpščio 
nesuprato tie, kurie apie teisės pagriiidūs neturi jokios 
nuovokos ir = nesupranta aį>ie organizūdt'ą vfšūohiehihį 
veikimą. , o

Susiviėnijiihas Lietuvių Amerikoje artėja prie šjhb 
to nietų sukakties vien tik todėl, kad savo pagrindah 
buvo padėjęs pagrindinius visuomeninio gyvenimo veik
los dėsnius ir tų dėsnių labai griežtai laikėsi: SLA turi 
pinigų, turi skyrius ir paliks liėtūriairiš pavyždingai 
ttaf^hha rišubmlhinė organizacija. LŠST turės išgyven
ti tuos yišūbmehimo darbo denius, kuriuos is^veho kitos 
lietuviškos organizacijos. Protingesnieji greičiau ant 
tvirtų kojų atsistos, p lėčiau susigaūdantieji užtruks kiek 
ilgėliau; jei nenorės būti nušluoti..

Linkime sėkmės ir tolerahcijoš!

j. ktžMickiš

SU RAŠYTOJAIS IR MECENATAIS
Nežinau, ar Lietuvos sunki is- raičo “Saulutei”, kartii padėda- 

torija, ar vargana vaikystė, ar -ros Jurbarko gimi-i.-ztjcš moks- 
troškimas daugiau sužinoti su- j le’viu snaudai. įVairni draugijų 
rišo iridriė šu lietuvių literatūra ( leidiniams. Kiekvienas riaifjaš 
— knygomis ir laikrasčteis. I žn^ralėlid nūmenš bakili

-V i - -v --vr - 11 šv¥hrė, ypatingaVaikas būdamas siunčiau savo . -....... ... l,. gaiva:litera tūpimus mėginimus St. Ti-. ' , 4
jūnaičio “žvaigždutei”, A. Gi^l- f SPlUD® LAŪkŪbŠ^

Si K. i «* v *

Iš kairės sėdi: Chicagos Lieliivių Sjiauctos -Kliifib p rmiriirikas Antanas Pieškys,, LŠST 
Garbės teišrifo pirmininkas Marijonas Šnapslyš, Špibdos klubo ižo. Antanas Marma; 

stovi Valerijonas Pocius ir Barys Sebastijonas;

Studijuodamas teologiją, pa-i jos klebono 
dėjaut “Šaltinėlio” redaktoriui! 
kun. L. Pdyiloniui, taisjrdam'a? 
atsiųstus ėiieraščiuš.

Baigęs teblogijdš studijas ir 
priidėjęs štiidijddti Kittho ūni- 
versitbte Ėfeatūrą; būv&u fa- 
kviėstas^ redaguoti if^blaičių 
“žvaigždutę”. Mano darbo pla
ne buvo — parengti jauną 
bėn<irątfahūrų. ka8t^( ĮtraųkiSnit 
gal&Šįįiūs (taikus į rašytoju

Renfiau ' šuėigas, hėt 
s^^i^feuš ir džtaugĮadisii jau- 
riųįų ūzsdėgimii. r Man mielai

i jos klebono — įkvėpto kultūri- 
I ninkb, Ire'fuvižbs Vfeiklo'š pUo- 

šfeiėlbjp, didelio qiaudos rėmėjo 
prfel. Pr. M. Juro, apiė kurį 
prof. Juožas Eretas parengė so
lidžią monografiją.

Prel. Pr. M. Juras . atsiuntė 
saujelę dolerių ir laišką: “Šv. 
Kazimiero, dieną pasiekė- mane 
Tamstų išleistas ŽIBINTAS. Ži
nant, kiek rūpesčio ir darbo rei
kia įdėti, kad išleisti pasaulin 
ŽIBINTĄ, sveikinimo žodis per 
silpnas. Nespėjau perskaityti- 
Bevartant _ puslapius, . mintys, 
kaip jūros, bangos, plaukė viena 
po kitos...

“Mistinio ; Kristaus Kūno na-

nė) ir karštai linkėdamas, viso

eiqnRarce, KJ. rsazmmas; j. na- rįams belieka džiaugtis-* dėkoti 
manauskas, :J. Būga,’ Pr. Gaida-; - - - - ' •
mavičius ir kiti.

Vokietijoje, stingant lietuviš
kų knygų ir vadovėlių, redaga-

. vau “Žibinto” žurnalą. Spaus
tuvės darbininkai dirbo ūž mais
to dėžutes ar rūkalus.

• Atkeliavus į Angliją; bėsiku- 
riant’ mūsų žmonėms įvairiose 
ekonominių bei kultūrinio gyve- 
nimo srityje, atgaivinau “Žibin
tą”, . pavadindamas jį “lietuvių 
katelikų. religinės kultūros” .žur
nalu: Kai Faktino leidėjo; besi
rūpinančio leidinio išlaidomis; 
nebuvo, reikėjo žiūrėti; kaip su
siradus leidinio mecenatų. Buvę 
vienintelis kelias — nusiųsti 
naują “Žibinto” numerį ir para
ginti užsiprenumeruoti.. (Angli
joje 50 pensų, jAv ir Kanadoje 
— 2 dol; metams)..

PRĖLATO PR. JURO 
PAGALBA

Daug .vargo nebuvo tuo pa
prastu būdu įtikinti lAWrence 
(JAV) 'šv. Pranciškaus parapi-

Dievui ir palinkėti Redaktoriui 
bei.leidėjams ištvermės.

. “Kad šioji Katalikų Bažynčio- 
je pražydusi gėlėlė nenuvystų, 
nenudžiūtų' fr nebūtų nepaisyto- 
jų sumindžiota, kiekvieno Kris- 
tauš Vynuogyno darbininko yra 
šventa pareiga atkreipti į ją dė
mesį. ..” (1955 m. kovo men. 
4 d.).

Deja, tokių talkininkų atsira
do vos vienas kitas, — ir žurna
lo leidimą su gailesčiu širdyje 
reikėjo sustabdyti-

“GERBIĄS IR MYLIS 
M. VAITKUS”

Tais pačiais metais kan. 
Vaitkus,
“Marija mums kalba’’, 
džiai padėkojo

M- 
gavęs mano knygą 

nuošir-
■ pridurdamas: 

“Sveikinu, kad sumanei ir at
likti tą gražų darbą! Švenč. Die
vo Motina karališkai atlygins,

mylįs K. M. Vaitkus.’’
Trys išmintingi bičiuliai: prel. 

Pr. Juras, kurio niekad nebu
vau susitikęs, kan. M. Vaitkus 
— poetas, vertėjas, memuarinių 
knygų, autorius, in ..-kunigas 
dr. Pranas Gaidamavičius, kuris 
man talkininkavo^ redaguojant 
“žvaigždutę” tt. kuriam talki
ninkauju, jam redaguojant Ka
nados “Tėviškės žiburius”. a

NORIME-SUSIŠNEKĖTI.
; ■? - S * ’ - ■ - / • * ■ ■ -

Kai jiš (kun. Pr. Gaidamavi-- 
Čiuš) parašė šaunią “Nemaraus 
mirtingojo” monogrąfįją;' a^iė 
švento, atminimo ark^Tętžf. Ma- 

■tulionį; ų-eįkėjo šį- gražų darbą 
' paminėti. “Europos dietųvyje-V °* 
kartu viešai pasisakyti, jog 1943 
metais -gyvendamas 1 Merkinėje 
nebuvau be pareigų. ; .

Kun. dr. Pr.- .Gaidamavičius, 
ilgai nelaukdamas ir parodyda
mas dėmesį atburgūsiąi; -ilgai, 
rašė šių .mefaį- pradžioje:; uIš 
spaudos matyti, kad jau esi at
sigavęs bei sustiprėjęs; Vienas 
tokių ženklų —“Nemaraus mir
tingojo” recenzija. Esu dėkingas 
už ją,-juoba, kad ji iš viso buvo 
pirmoji Mari skirti- monografi
jas egzemplioriai dar nepasiekė 
Toronto, tad nė savo draugams 
negalėjau dedikuoti; Iš laiškų 
matau, kad amerikiečiai jau se
niai yra gavę.

“Skaičiau su dėmesiu ir Pa
ties pastabas. Kiekvienas mato 
ir daro savaip. Žinoma, būtą 
galima ir kitaip, Bet ar būtų ge
riau? Tai subjektyvus dalykas.

kad Ją taip dailiai pagerbei... O Apie Paties buvimą Merkinėje 
taip pat buvo parašyta iš 'Lietu- 

meis už mane (nes^ manau, jog vos gautoje medžiagoje. Kadan- 
rtebetoli mano pakaitine kelio- (Nukelta į penktą puslapį)

dabar, prašydamas; kad mfelštu-

VORKUTOS SUKILIMO 
ORGANIZATORIUS

(Tęsinys) -
Vyriausybė Maskvoje vis dėjosi nežinanti 

kokiais metodais dirba jos parankiniai. Bet visa 
tai matė H. ir nutarė trūks pliš atkreipti Mask- 

. vos dėmesį į šį mirties lagerį. Skundai, laiškai 
nepadėjo — jų paprasčiausiai nopraleisdavo, 
tada H. nutarė — reikia sustabdyti šachtas; nu
traukti gamybai anglies tiekimą — gal tada 
Maskva atkreips į juos dėmesį. ;

Ir taip 1953 m. liepos mėn. H. suorganizavo 
didžiulio rnaštb protestą. Jam pavyko Įtikinti 
žmūrife ii* šu^abdyti tišą šachtą Nr.7, kurioje 8ir- 
bb 5,5 tūjksL žmonių. Visi jie sugebėjo išsilaiky
ti +aip, kad lagerio administracija neturėjo prb- 
teksto panaudoti ugnį. Tik šachtdjk Nf. kuri 
negaVb H. hufddymų kkip laikytis Įfrotesto me
tu, žuvo apie 200 žmonių.

Šachta Nr. 7 sugebėjo išsilaikyti 10 parų ir 
sulaukė atstovų iš Maskvos.

Bet pati sukilimo pradžia buvo sunki. Kai H. 
apif savo sumaymą, kad reiktų sustabdyti Šach
tas, pasakė ten sėdinčiam lenkų pūlkihinkhi Fe- 
'i’*nn Kinsarskiui, šis tik palihgavu galva ir pa- 

’manomu, o jei it pavyktų; tai tik krku- 
’. h. nepi įtarė ir ukrainiečių alamanas 

UrH.” H. nenusiminė. Jis ėjd $ėr ba- 
ški’.o ii agitavo žmones, kad blogiau už

suki
L

' - v

esamas sąlygas nebus. Jam pavyko — nors H. bu
vo gana jaunas organizatorius (26 m.), bet juo 
patikėjo. Ir vieną 1953 m. rytą 6, vai. pagal trimi
to garsus neišėjo į darbą statybinis būrys, 6 
apie 7 vai. ryto neišėjo ir 7 šachtoš aW|nakašiai. 
Pradžia buvo gera. Dabai* §vaPbiatili^ Būto išiii- 
kyti rimtį, tvarką, kad tft ri&htn if- 1 
tarimų. 0 tuos, kurie kėlė paniką-,.^Fovo^aVd mtll- 

i tynęs, uždarė j specialų barakĮ. Noi*s ftikilj būtb 
■tik vienetai, jie galėjo viską stigadmtr Svarbiau
sia nepasinaudoti pr6vBfetėi|bms7 kad iatretld Va
dovybė neturėtų preteksto panaudoti jėgą ir gink
lus. 0 juk nuo pat protesto pradžios visą Jų teri; 
torįj4 apsupo kulkosvaidžių žiedu. Ir jie tarsi 
jaukūs laukė kokio nors sąmyšio lagerio vfdhjė.

Iš tikrųjų lageryje protesto mėtų būVO tbkiS 
pątyždinga tvąrka, geležinė drtiusnie, teką te 
vienas prižiūrėtojas per visą lagerio įyVlv^Ao 
laikotarpį nebuvo matęs, čia H. labai padėjo jo 
Hhrū|ras Achmeddė Krtmzevaš.

Kai H. pavyko Įvykdyti kžto štinHhtmllį; 
prie jo priėjo Kondėrškiš ir tarė: “JiUbtidlfš! 
Nesitikėjau. Bet jMfti tai) pHFėifcš kdkilj pata
rimą. kreipkis, vfeid |)Sdėšū”.‘ D ukHUHMis I>4- 
vihdo, kuris atsisakė padėti H., širkydįlfflasi kid 
fiČnbrįs pirma laiko mirti, suruošė tikrą spektak
lį. Kdi Henrikas kažką aiškino savd Barako 
Vėhtojams, staiga pro duris įvirto Levandp .su 
savo svita. Užantyje kažką nešėsi. SmatkiM ro- 
kaliodamas priėjo prie Henriko, atidžiai nuŽ^Bl- 
gė jį nuo kojų iki galvos, apčiupinėjo jo skarma- 

lūs ir palingavęs galva tarė: “Į ką Tu panašus? 
Tu juk mūsų batiuška — atamanas, o atrodai 
kaip vaikėzas”;; Ir, žeinai nusilenkęs, padavė H. 
didžitilį ryšiilj. H. kritiškai žiūrėjb į Le: 
Vai) jų, Bėt ryšlilib ntiirlė. Tada Levando pats iš- 
vyHftkįd kyšulį Adelle aht narų. Ten buvo pla-

■ *'a ~ ržbdbhos kelnės, naujūt nau- 
sii kažkokiais dirželiais, ūkbąi- 
if juodi auliniai batai. Ir Visa 
pikiai pažiūrėjo į Levahdo, ir

baidyklę norit iš manęs padaryti. Manidi žmo
nės patikėjo, o tu' kokias komedijas kreti. Kad 
akyse nematyčiau tų skudurų. H. nepa^lvojo, 
kad tokiu griežtu atsakymu įžeis Levandų, nes 
p&tš jautėsi Įžeistas. L., nesitikėjęs tokio jšpuo- 

visus skudurus ir, taręs; “TU d&r 
pūšf|Mlėii bu visa svita išdardėjo pro dufift Ap
sirengęs tais rūbais, kuriuos siūlė H., kėfSjyda- 
iMs šb kokiu Šimto ukrainieti Bū
riu kėlti B&hiką; pf^vokuoti molynes, 

kruvinas susir4ftdmas 
sh JigėriO ViHBrybe; Bbt H: Jraugų dėka td bu- 
tb jfrėhtU;

būvb tokia juokinga situaciją. H. su 
draugais Kniazev^ rumunų Urviku^ Igdatjavu 
<ipėj$ VtsbŠ pbštus, užėjo į valgyklą. Kąip tik 
buvo pietų metas, čia H. virėjui paaiškirld, kad 
riši turi valgyti iš vieno katilo. Mat anksčiau 
būvu atskilai vbHfdmas maistas lagerio kali
niams ir visokiems brigadininkams, meistrams. 

Jam taip bekalbant, priėjo du virėjai su padėk
lais, prikrautais pačio geriausio Maisto ir pa
dėjo priešais H. Henrikas paklausė; “Ką, ar ko
kio generolo ladkiam atvažiuojant?” Virėjai pa
aiškino, kad tai jėhi, ir maloniai paprašė H. ir 
jo draugus Valgyti. H. ir vėl užsiplieskė: “Ką jūs 
galvojat, kad nuo tos minutės, kai sustojo šach
tos, mano skrandis pasidarė kitoks?” Greitai 
Visą šit^; fšvėP§kit Į bendrą klHlą, b ftllri it Ša
lia stovintiems, draugams padiidkit to, ką val
go visi”. Po tokių ir panašių įvykių H. dar la
biau ėmė g^rBil. ŽhVdnėmš patiko foks H. pa- 
prašttmftrš. Jis mokėjo pkiblti pkfė kiekvieno 
žmogauš, jarrt paaiškinti d; rėikdlŪi eShūi, ir pa
dėti. Už tai žmonės kaip vienas stojo už Henri
ką. Trečią protesto, dieną link barako, kur gy- 
Vfefib ir diffco tl., kaliniai pamatė bėgančius 5 
kareii-fuš if prffibiWji. iWph, BtfvĮ Bgfb- 
ke su H., patarė jam bėgti, bet juk toliau kito 
barako nehuBėgsi, pahlanė H; DhBab viskas pri
klausys nuo jo bendražygių. .Kareiviai su prižifi- 
rėtojū greitai įvirto prd mirfš. Prižiūrėtojas, mb- 
juodintaš ahtradkiS^ šadk^ kut esąs tas 
kūnas. Henrikas ramiai atsistojo ir laukė pri
einant nbkviėstų svečių. Sutrikdytas šalto el
gesio, prfMretdjas pasakė, kad H. ar^įuojamdš 
ir priešinais ešū beprasmiška. Kai H. nuo ąso
tėlių” skyrė pora žingsnių, būrakė pasigirdo šiit-

(Bus daugiau) ' •
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LAIDOTUVIŲ DTREKTOROK. VILIAUS

VAKARŲ VfijAl

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ F^PLYOIApinigus
tokiu adresu GORDON FUNERAL HOME

1729 South Halsted Street, Chicago

SUSIRINKIMŲ
———

DAIMID

GėlėsPetrikonis

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

14 METŲ MIRTIES SUKAKTIS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

nta,

TeL: LAf*yeU» 1*3571

aMCULANSO 
►atarnavimaš

gydytojas ir chirurgas. 
SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3907 Wwt 103 rd Stirti 

Valandos pagal susitarimą.

Uetavię.

nrektoriij

. ŪKIME
KOPLYČIAS
SO S E MIESTv

OALYSR

“Lietuvos Aklai’
Kkzt aRAHJtWkYTt

Pre®t»mo» v«di(a

SU RAŠYTOJAIS IR 
MECENATAIS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Kasdien ano ptnnadtenlč M penk
tadienio 8:30 vai. vakaro- 

Viso* laidos U WCEV stotim.

Chicago, Illinois 60621 
Tekt 778*5874

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

— Lenkijos televizijos prane
šėjams leista dėvėti civilinius 
drabužius.

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILK 60650 

TeL: 652-5245

MOVING
Apdriustai pdrkraustymar 

fi iviiriY atstumiu
ANTANAS VILIMAS

Tai 37MB12 arba 37«994

Brighton Parko Lietuviu Motery 
klubo narį y susirinkimas Įvyks ket
virtadienį, balandžio 1 U., 1 vai. p_.p., 
Aneies saieje, 4ovu So. Taiman z\ve. 
Nares Kviečiamos atsuanayti, nes yia 
daug svarbių reiKaių apkarti; uupg. 
prašomos sugrązmu Bunco KnygeicS.

E. Stru^gys

Vedėja —. Aldona Daukus 
Telef4 771-1543

sutikti su filosofijos 
kai kuriais spėlioji-

DR. C. K. BOBELIS 
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVĖ. 

St Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

VINCENTA PETRUSONIS 
Vasiliauskaitė

Šeštadieniais ir sekmalieniaif 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūšy studijos 
Marquette Parke.

UilJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

t petentnirs. Fu., 12:30 v*l. p.p. 
ii WTIS WtfeA lito Ak banga.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Dr. Jonas F. Mažeika
DD.S. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street 
Oak Lawn, ill 

Oil. tel 423-8380 
Valandos pagal susitarimą

PERKRAUSTYMAI -

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. t E KENA S. TeL 925-80*3

ui. UUVNAS SELBUTlb
INKSTŲ, rUSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGU* 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrai. 1—4 popiet, 
ketvirtai. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, ’

Rešdenciler teleLt 448-5545 ' į

'Gyveno 902 \V. 38th Pi., buv. tavernos savininkė

Mirė 1968 m. kovė iHėn. 30 dieną, stda'tiktlši 76 ifretg 

avižiaus. Gimusi LfėtuvdpĖ, Raseinių aps.<, Viduklės par.

Amerikoje išgyveno 55 dietas.

Reikia 
daktaro 
mais —

būtų galima ir kitaip, bet ar 
būtų geriau?

parašyta iš Lietuvės...
netiksiumų turbūt bus ir dau

giau. ..
Monografija pasitarnaus Kan

kinio Ark. Teofiliaus asmens iš
kėlimui, kai labai reikia tautinio 
kovingumo: “Senelis vyskupas 
buvo nusistatęs: jeigu jo daiktai 
būtų išmesti į gatvę, paėmus kė
dę ir lazdelę sėdėti gatvėje... 
Apie tai sužinojo vielos gyven- 
tojai. Vienas valdininkų viešai 
pasakė: “Jei vyskupas taip pada
rytų, tai pasiimčiau Senelį už 
rankos ir nusiyesčiau gyventi 
pas save”.

Kovingasis nebūtinai antausius 
skaldo: jis sklaido logiškus ar
gumentus. 1982. III.8.

Paloto nuliūdę: sesuo IFeĮ- l 
en I’rancik, sesers veikai! 
— Eehverd su žfnona SėSl- 
dy, TteyYnctofl su ftftohal 
Gerty, Ldūis su žmdria Jo-

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Nuliūdę:
S^ūo ir kiti giminės su šeimomis.

Juice
off with water. Refrigerate for 24 hours.

• Mdanwhile, prepare the basting sauce. Combine the 
crushed pineapple and its liquid, the wine, lemon juice, garlic, 
soy sauce, molasses or sugar, oil and pepper, in a saucepan. 
Bring to a boil and simmer for 10 minutes.

• When ready to grin, place the ribs 6 to 8 inches above a 
medium hot fire, and cook, turning frequently, for 30 minutes.

• During the last 15 minutes of cooking, baste often with 
fi>e pineapple sauce, saving some of it to serve with the ribs.

• Remove ribs to a warm platter, cut into individual riba, 
and serve.

A Consumer Service from the CYAN AMID Agricultural 
OhnBoa*

UK. JtKANK PLECKAS 
..OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI

Kl» W. 71st St. TeL 737-5149 

iiKnna Uus. Pntaiko wmuj 

iz “couua leases”.

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

Telef. 476-2345

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

Ok PAUL V. DARGUS 
•YDYTOJAė IR CHIRURGAS 

Ww>-uw*ivr Cvmmvmry <p*I»m 
44rMct»riu*

.m *. mmmub rc. wottcbtifu, iu 
7ALANDO& 3 - e darbo ilynnm., 

£m uur< ietCMtteci 5—1 tW. 
reLt 5AZ-Z/1/ Ma-tTR'

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

% cup tetfibn jufe*
2 cloves garlic, minced
2 tablespodhs toy sauce
1 Wbl&pbcftTdctaaes or

brown sugar
2 tablespoons vegetable

ofl
% teaspoon pepper

GEORGE F. RUDAHNAS
3319 So. L1TUANICA AVR

kol, sušlubavus gerokai sveika
tai, pasitraukė 5š šių pareigų, 
gaudamas dvi pencijas: vieną 
iš Social Security o kitą iš Či
kagos vyskupijos.

Būdami’ taukūs, įsigijo neto
li šios bažnyčios dviejų aukšti 
mūrinį namą su pastogėj at£ 
Skiru buteliu <4r dar daugiau 
buvo sutaupę- grynais pinigais. 
Ir taip jie džiaugėsi, kaip jie 
patys sakydavo “nuosavu ma- 
jontku”. *

Velionio Juozo vienas iš di
džiausių troškinių buvo sulauk
ti Lietuvos fan^vės, o kitas 
šavb dukraitė? Ritutės moksld 
baigimo. Tad džiaugėsi ką nors 
gero sužinojęs apie Lietuvą bei 
lietuvių tautą/ Dėl to mėgo 
skaitytį lietuvių spaudą, kol 
galėjo, ypač niėgo skaityti visų 
lietuvių dienraštį “Naujienas”, 
kurios, jo manymu, pateikia ti
kriausias žinias, nieko neslėp- 
damos, apie Lietuvos okupan
tą. Jas skubėjo pirkti netoli
moj lietuvių krautuvėj atski
rais numeriais.

Tačiau jau toks žmogaus li
kimas, jog visus, vienus anks
čiau, kitus vėliau, aplanko li
gos ar pan., ypač aplanko vi
sokį negalavimai senatvėje, kas 
priverčia žmones apleisti šią že-

Prikląusė Ainsr. Legiono■ 
įjoslui 271

Visi a,a. Vincenfok Pėt-B 
rušonis girtitnes. drangai it® 
pažįstami nuoširdžiai kvfe-Į| 
ciami trz velionę pasnnelšti® 
ir gražiai ją iranieti.

Juozas Budrionis buvo gi
męs prieš 97 metus pasiturin
čio ūkininko gausioje šeimoje,. 
gražioj Utenos apylinkėj, šiau
rės rytų Lietuvoj. Kadangi 
šios apylinkės klimatas jaukus 
ir sveikas, tai ir a-a. Juozas iš
augo tvirtos sveikatos, kas jam 
padėjo sulaukti ilgo amžiaus, 
iš tos pačios apylinkės pasirin
ko jis ir gyvenimo draugę 
Pranutę Bankauskaitę, su ku
ria išgyveno laimingai daugelį 
metų.

jaudami darbštūs ir sumanūs, 
susidarė pakankamai gerą gy
venimą Lietuvoj. Bet iškilus 
pasauimio karo gaisrui, kuris 
palietė smarkiai ir Liėtuvą, o 
j o pasėkoj įvykusios svetimų
jų žiaurios okupacijos priver
tė ir J. Budrionį su savo žmo-’ 
na Pranciška ir vienturčiu sū
numi Vytautu palikti šuvo Tė
vų Brangią Žemę ir atsidurti 
uiemtyje nežinomam likimui 
Vakarų Vokietijoj, o po 5 me
tų per platų ir audringą At
lantą pasiekti Kolumbo šalies 
krautus — Amerikos žemę, la
bai toli nuo savo numylėtos 
Tėvynės

Kadangi buvo senyvo am
žiaus su savo Pranciška, tai ir 
šiame laisvės krašte pradžia ne
buvo lengva. Reikėjo dirbti 
bent kokį pasitaikantį, neleng
vą datba, kol pasidarė Nekal
to Prasidėjimo Bažnyčios rak
tininku. Nors šis darbas buvo 
gana lengvas, vienok reikėjo 
anksti keltis ir neretai per gi- 

Rytdiėna atsineša savo duo 1 iaūs sniego pušnis skubėti baž- 
^4 -nyčios xiuris atrakinti, jos švfe-

(Atkelta iš 4 psl.) i
gi aš anuo metu nebuvau Lietu
voje, nekilo manyje mintis, kad 
ten galėjo būti netikslumas. O 
tų netikslumų turbūt bus ir dau
giau, nes daugybėje faktų atsi
randa spragų. Visdėlto tikiuosi, 
kad ši mo’nografija, kad ir ne
visai pilna, pasitarnaus Kanki
nio Teofilio iškėlimui dabarti
niu metu, kai Velidnies kovin
gumo labai reikia. Su geros svei
katos linkėjimais — kun. Pra
nas.”

Cqū: Modera^

Šv. Pranciškaus Seserų Rėmė j y me
tinis banketas su programa įvyks ba
landžio 4 d., 3:30 vai. popiet, nekalto 
Prasidėjimo šv. Mergeles Marijos pa
rapijos saieje, 44th xr Fairfield. Ren
gimo komisija ir valdyba kviečia vi
sus dalyvauti ir paremti seseles prąn- 
ciškietes.

Rožė Didžgalvis, rast.

alKhh. < Įfci
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mišką kelionę k- išvykti amži
nybėn. Tai palietė gilios senat
vės sulaukusius Juozą ir Pran- 
ešką Budrionius, nors savo : 
brangaus sūnaus inž. Vytauto ! 
su savo žmonele, kaip jie sa
kydavo ‘"martele Alfute” buvo 
videue gerai aprūpinti.

Prieš keletą mėnesių Pran- 
išką ištiko didelis širdies nega- 
avitnas, dėl ko pateko per Ii- . 
x>nihę į prieglaudą. Gi vienas 

likęs savo bute a.a. Juozas la
ba1! pergyveno šį atsiskyrimą.

kelėtds savaičių ir jį ę®die- 
tė sunkios vidurių ligos. Teko 
atridurti Šv. Kryžiaus ligoni- J 
nėh, iš kurios jau nebegrįžo į 
sjafe mielus namelius. Vasario 
18d. vakare <1982 m.) jis am- 
“• pam poilsiui, palikdami fiu- 

ėsj'j ^xmą prancūzą, sūnų 
Vytautą, marčią Alfonsą, duk- 
aitį Ritą su savo vyru Willa- 

i iu, du brolius Ir tris seseris 
su šeimomis ir kitus gimines 
bei pažįstamus.

Jo kūnas buvo pašarvotas 
Eudeikio -Gaidos -Daimido šer
meninėj iš kur sekančios die
nos rytą, sukalbėjus maldas ir 
kiekvienam asmeniškai y atsisvei
kinus, buvo nulydėtas į išv. 
M. Marijos Nekalto prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioj įvy
ko gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą. Čia Šv. Mišias at
našavo kun. F. Kireilis su 
prel. D. Mozeriu, kuris paša-, 
kė šioms apeigoms pritaikintą 
atatinkamą pamokslą, o mūsų 
iškilioji solistė Dana Stankaity- 
tė pagiedojo keletą giesmių, 
pritariant vargonais.

Po to, dalyvaujant apie 20 
mašinų palydovų, buvo nuly
dėtas į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. Prie kapo pamadas 
tliko kun. Kireilis, kuris pa

baigoj šeimos vardu padėkojo 
visiems, kurie suteikė velioniui 
paskutinį patarnavimą ir pa
kvietė šeimos vardu šermenų 
užbaigimo pietums į puikų 
Stumps Banquet Inn, kur prie 
Mūšiai apkrautų valgių ir gė
rimo stalų buvo skaniai pasi
vaišinta. Gi skaniai pasisotinus, 
palydovai išsiskirstė savais ke- 

, liais, o sūnus inž- Vytautas su 
i savo žmona ir dukraite Ritu

te ,su jos vyru Williamu išvy
ko aplankyti savo mamytės bei 
močiutės Pranciškos pasidalini
mui įspūdžiais apie vispusiškai 
gerai pavykusias tėvelio bei se
nelio laidotuves.

Ilsėkis ramiai amžinybėj, 
nors Jūsų palaikus priglaudė 
svetima, bet svetinga žemelė.

J. V-va

PINEAPPLE SPARERIBS
Pork and fruit go well together, and the combination of 

apareribs with the sweet and sour taste of pineapple is a natural.
Before being cooked over a charcoal outdoor grill, spare

ribs should be precooked by being boiled until tender. This 
process of partial cooking is called parboiling. /

If you are unable to devote the time or the refrigerator 
space to the marination procedure in this recipe, just omit the 
ktep. Thė ribs will taste a little less of pineapple, but they’ll 
still be quite delicious.

This rather robust dish is Ideal for a barbecue party. For 
larger groups, allow 1 pound of spareribs for each person and 
increase the amount of basting sauce accordingly. Accompany 
the ribs with cold potato or macaroni salad, sliced tomatoes, 
toasted French bread, and the pineapple sauce for dipping.

Serve beer, iced tea, Sangria, chilled rose wine, or the white 
wine you used to make the sauce — a cold Chablis or Soave.

Grilled Pineapple Spareribs
of difficulty:

Time: 1 hour, pUu 1 day of
marinating

Ingredients:
pounds spareriti,

trimmed of exdew M
large can ( 4S 5k.)

pineapple juice
can (8% oz.) crushed

ptaeapfcfo, MBraihed
cup dry white wine
Parboil the spareribs in simmering water for 30 minutes. 
Place the ribs in a roasting pan and pour the pineapple 
over them. If the juice doesn’t quite cover the ribs, top

Mdanwhile, prepare the basting sauce. Combine the

BUDRIONĮ AMŽINYBĖN PALYDINT 
są uždegti, o vėlai vakare už
rakinti, prieš patikrinant, ar 
vnskas tvarkoj bažnyčioje. Ir 
taip šį darbą dirbo be atvan.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
— -....,

_ _____ -■ ■ ■■ ■ ——— ‘ - ————— — ——



MŪSŲ APLINKOJE
Pas mus vis dar girdisi ieško-turėtų tik džiaugtis ir juos kuo 

j imas kaltininkų, kas suskaldė galėdami remti. Tokias mintis 
Lietuvių Bendruomenę? O at-. skleidžia tie, kurie išeivijoje 
redo, kad ir be spėliojimų atsa- lietuviškam išlaikymui nieko 
kymas labai aiškus. Prisiminki- gero nelinki. Kitaip lietuvišką 
me tik aną Verbų sekmadienį. ’ spaudą vertino “Aušros” laikų 

Vienas vadukas atbildėjo į Ci-j 
cero ir ten suskaldė gerai vei-. 
kiantį Bendruomenės skyrių, o|
kitas tą patį sekmadienį į Mar-| ra ir 
quette Parko skyriaus LB susi-j pastangas 
rinkimą atsivedė būrį smogikų 
ir tem sukėlė triukšmą. To jo
kiais pravardžiavimas ir mulu 
niekas neužtušuos. Ta negarbin
ga dėmė .su jos iniciatoriais vi
sam laikui pasiliks Bendruome
nės prisiminimuose ir net jos 
istorijoje.

lietuviai. Jie už ją kentė net ka
lė rimuose ar Sibile.

tokiu, kurie vis deda 
kr.ip noi-s pakenkti 

VLIKui ir ALTui. Įdomu, ką jie 
laimėtų, jei šios institucijos 
jiems pasisektų sugriauti. Gal 
jie tikisi, kad jiems okupantas 
prikabins kolų lenininį blėkiga- 
li?

lių vainiką, skautai — gyvy gė- J 
lių puokštę. A. Brazis sugiedojo ’ 
“Marija, Marija” ir Tautos him- Į 
ną. Po visų iškilmių grįžome į • 
Šaulių namus vaišėms. Dalyvavo] 
virš 150 asmenų. '

Lauksime provincijoj suvažia- . 
vimo atgarsių — kiek sąlygos ; 
le:do, dirbo1, ir valdyba savo ka-. 
denciją baigė. linkime sėkmės, j

Buvo pasiūlymų sekantį šuva-, 
žiavimą šaukti kitoje vietoje.

K. Paulius I

* * *
Kas tie, kuriems visa laiką 

užkliūva partijos, ypač lietuviš
kos? Ogi tra, kurie siūlo tik vie
ną savo frontininkų partiją, pa
gal mode’j — Viena tauta, vie
na nacių partija, vienas fiureris. 
Arba viena komunistų partija, 
vienas; medaliais apsikabinėjęs 
genijų genijus. O kai tas nu
grius, tai tuoj atsistos kitas dar 
gemjiškesnis. Ir pas mus tų “ge
nialiųjų” pasekėjų netrūksta. 
Jiems ir rūpi viena partija. 

* *
Neteko girdėti, kad B. Nemic- 

kas savo veikloje būtų kuo nors 
prasikišes, kada jis buvo VLIKe. 
Kai kas, gal ir juokais, sako', kad :
jis ten buvo geras į sieną įkalti nislovas, ir seserys Juzefą, Kazi- 
vinį kepurei pasikabinti, pieštu
kus pasmailinti ir panašiai. Bet 
jo atvirkščia vilkinė veikla yp^č 
reiškiasi, jam iš VLIKo išėjus. 
Jani visada atsiranda proga 
proga kaip nors suniekinti 
VLIKą ar jam vadovaujančius: 
asmenis. Blogai ten. kur manęs 
nėra...

* * $

Yra ir tokių nuomonių, kad 
Bendruomenę reikėtų uždaryti. 
Jos atsiradimas — tai didelis ne
susipratimas. Jos didžiausias 
darbas, tai mūsų visuomenės su
skaldymas į reorgus ir fron- 
torgus.

Tylutis

— Chicagos Lietuvių Spaudos 
klubo susirinkimas įvyks balan
džio mėn. 2 d. 7 vai. vak. Lietu
vio Sodyboje, 6515 S. California 
Ave. Nariai prašomi gausiai da
lyvauti ir užsimokėti nario mo
kestį. Bus bendras pasikalbėji
mas ir diskusijos. Valdyba

MmmI. , (Urnai.
UAL ESTATt FOR SALI | UAL MSTAT1 FO» SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR urmais -NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: _ f.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

L212 W. Cermak Road Chicago, HL Tel. 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

♦ NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY.
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

PAIEŠKOJIMAI
AUŠKALNIENĖ RUPSLAU-! 

KAITĖ Ona, ir jos brolis Niko-j 
dimas, abu gyvenę Čikagoje. | v v 1

DAUJOTAS Vaclovas, Vacio-1 
vo ir Juozapos Radavičiūtės sū-r 
nūs, gimęs 1890 m. Telšių aps.,1 
Varnių valsčiuje, Godelių kaime.- 
Jo broliai: Edvardas, Jonas, Sta-i

Vietoj to, kad džiaugtumės 
dar gausia mūsų spauda, kai 
kurie dargi rašantieji, vis ple
pa, kad jiems nepatinkantieji 
laikraščiai turėtų sustoti. Tai 
vis spaudos ablavukų svaičioji
mai.

Kurie mūsų laikraščiai dar 
eina, reiškia, jie dar turi prenu
meratorių, skaitytojų ir rėmėjų. | 
Kiekvienas padorus lietuvus tuo

ni’era ir Zofija.
JONAITIS^Baltrus, apie 90 m. Į 

amžiaus, gyvenęs 4259 Congress! 
Si., Čikagoje. Svarbus apdrau- 
do’s išmokėjimo reikalas.

j JURJONAS Antanas iš Už- j 
dvario kaimo, jo žmona Rupšy-«? 
tė Juliją iš Užvenių kaimo, ir j 
jų vaikai Antanas, Bronė ir Zosė.

RUPŠLAUKIS Nikodimas, gy
venęs Čikagoje.

' męs 1924 m. Trakų apskr., Žiež
marių valse., Zikaronių kaime. 
1911 pi. buvo išvežtas į Vokie
tiją.
ZAGRAKALIENĖ Daniutė Bar

bora, Juozo duktė, gimusi 1890 
' metais Skaudvilėje. Gyveno 
j Brightc'p Park ar Gage Park 
\ apylinkėje. ;

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi: 
liepti.

LIETUVOS GENERALINIS 
KONSULATAS

6147 So. Artesian Ave.
Chicago, IL 60029
Telefonas (312) 737-8334

LIET. ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
VISUOTINIS SUVAŽIAVIMAS

PASSBOOK
SAVINGS,„ 
the best way to slarty!

Paid ai 
.speeded

Quarterly
OUR SAVINGS .
CERTIFICATES

EARN UP TO

(Atkelta iš pirmo puslapio)

Statuto pakeitimo klausimas 
į paliktas vėlesniam laikui. Nauja 

SIREIKIO Juozapo vaikai Bro- ■ valdyba tesudarys komisiją, kū
ne, Vladas, Jurgis, Stasys ir ri parengtų pakeitimus.
Juo'zas, prieš II karą gyvencl Buvo’ padaryta 30 min. pietų 
Wood St., Čikagoje. Į pertrauka. Tuo metu vaišino-

VAILOKAITIS J, • vvencs So.' saliniais, kavute.
Oaklcv Avė., fika5oje: ’ ! Sąjutig^ ptrmmmko pare-

- j goins kandidatais buvo: k. Mil-
VENCKEVIcIUS Česlovas, gi-’ kovaitis, gavęs 101 balsą, ir J. 

————— — Į Stašaitis — 79 b.
1

■ ........ .......... .  ■ ’ ■ 1 Garbės teismo nariais išrink-
j ti: pulk. J. švedas — 119 balsų, 
Įkap. B. Krištopaitis — 116, A. 
{.Balčiūnas — 71.

Kontrolės komisija: J.. Gurevi- 
.čius — 135 balsus, P. Padrai
kas — 113, A. Repšienė— 94.

see us for

AT OUR 10W RATS

Buvo pakelti keli Garbės teis
mo nariai. Rezoliucijos perduo
tos naujai valdybai.

Vėliava perduota naujam pir
mininkui K. Milkovaičiui.

Sąjungos pirmininkas patiekė 
naujos valdybos sąrašą: VI. Išga
nantis, E. Vengianskas, K. Pau- 
tienius, S. Bernatavičius, J. 
Mackonis, B. Jasaitienė, A. Kai
rys, P. Malėta, A. Paukštė, R. 
Nainys, R. Juodis, A. Budreckas, 
kun. J. Borevičius.

Pabaigai . sugiedotas tautos 
himnas.

(Trys beteisiai nariai stovėjo 
už durų. Vėliau įleistas Janula, 
bet jam neleido kalbėti.) Suva
žiavimas baigėsi 5:30.

Banketas 7 vai. Bilieto* kaina 
$10. Nebuvau. Reikia manyti, 
gerai praėjo.

Kovo 28 d. 10 vai. Brightc'n 
Parke buvo atnašautos šv. Mi
šios. Apie 100 uniformuotų šau
lių, 14 vėliavų nešini, dalyvavo 
šv. Mišiose. Kun. F. Kireilis per
skaitė parapijos pranešimus ir 
pakvietė kun. J. Borevicių atlai
kyti šv. Mišias. Kun. J. Borevi
čius pasakė ir pamc’kslą. Po Mi
šių vykome į šv. Kazimiero Lie
tuvių kapines, į R. Kalantos žu
vimo minėjimą. Dalyvius vežė 
du pasamdyti autobusai, kiti va
žiavo savo mašinomis.

. 12 vai. K. Milkovaitis pakvietė 
šaulius prie paminklo. Pagrindi
nis kalbėtojas buvo “Varpo” re
daktorius p. Kurys. Po jo kalbėjo 
A. Regis, šauliai padėjo gyvų gė-

KUR YRA DANGUS?
“Kur siela atranda ramybės 

namus? Kas sergėdams išplečia 
ant jos sparnus? Pasaulyje nėra 
čia vietos tokios, kur nuodėmės 
galios neturi ant jos. Ne, ne, tik
tai ne čia! Sielelės namai yra 
ten — danguje!” (Iš “Evange 
lijos giesmės”)

Šiandien išgirsite šią įdomią 
radijo programą 8:45 vai. vaka
re per “Lietuvos Aidus” banga 
1450 AM.

’ Sekmadienį 9 vai. ryto per| 
Sophie Barčus radi j d programą 
išgirsite “Durys į dangų”.

Parašykite mums, pareikalau
dami knygelės “Kaip atgimti iš 
naujo”. Prisiusime dovanai. Mū-

‘ sų adresas: Lituhanian Minis 
tries, P.O. Box 321, Oak Lawn, 
Ill. 60454. i 

1

Pavergtoj Lietuvoj
KAIP BUVO NUKAUTAS 

PIJUS GLOVACKAS

Mutual Federal 
Savings and Loan 

_____ —.________ ■ * ~ ■_____:____ _________ ______ •

E
AWlTHOEPAYtVieNT 
ro F|T VOUR income .

. A FUN NEW KOOL-AID' RECIPE
1/2 teaspoon Kool-Aid* Brand 2 tablespoons sugar 

Unsweetened Soft Drink cup water
Mix, any flavor 3/4 cup milk

Dissolve soft drink mix ond sugar in water in glass. Stir in milk. 
Serve at once or chill and stir before serving. Makes 1 cup 
or 1 serving.

C Genera! Foods Corporation. *
Kool-Aid. and the Smiling Pitcher Design are registered 
trademarks of General Foods Corporation.

FULL OF 
FUN MU K

SZ2 WEST CE2MAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS gm 

nonet Yfrftsla 7*7747

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus,

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 paL liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio faunas dienas ir 
susirūpinimų___________________________

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

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Guasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___

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

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

18.00

$3.00

$2.00

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yn >enkusifc, didl^usit tr turtingiAusla lietuviu tratemalinė or- 

UnLiciji, UetuvUnu ištiktdol tanuujwm jin per mefnr

SLA — atlieki kultūriniu# darbui, gelbsti tr kitiem*, kurie tuoj 
dubus dirba.

SLA —ftmokėio daugUi kaip AŠTUONIS MILUONUS doleris 
apdraudę mvo nariima

SLA — apdrau<ffijL plgtausiomia kainomis, S^A nekfto pelno, mr 
rkinf patarnauja tik aavjialpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu draugu 
Surivienijime apsidrausti iki S10.000.

e£LA — apdraucffia ir Taupomąja apdrauda — Endc’^menl 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, rekitnčiot 
aukštojo mokslo ir jxj cyvenimo pradžiai.

<La — vaikus
tLCOO

SLA — tu opu1 savo ., __________ _ __
mtelai pagelbės 1 SLA hūražytl

apdrrodfU pigia terminuota apdnoda: ui 
apdraudos romą temoka tik $3.00 metama.

vyra vUo*e lietuviu kolonijom Krdpkitėf 
apylinkės SLA kuopti veikėjui jie -Tumi

Galite krelptlą tr tLąatif i SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCI OF AM IRKLĄ

17I» 8*. HALSTED STn CHICAGO, IL RIJI
T«L (lit) Ml-mi

Partijos ideologinis žurnalas 
Komunistas (Nr. 2, 1982 nu) pa
minėjo’ Pijaus Glovacko gimta
dienį. Jam vasario 3 d. būtų su j 
kake 80 metų amžiaus, jeigu ne- j 
būtų miręs prieš 40 metų.

Nepriklausomybės laikais P 
Glovackas buvo nuteistas už ko
munistinę veiklą, bet būdamas i 
kalėjime “padarė revoliucionie
rių žeminantį žingsnį” — parašė 
prezidentui Smetonai malonės- 
.prašymą. Už tai jis buvo paša-- 

. tintas iš partijos.
į Bet tas .nesukliudė jam iškilti- 
. 1940 metais, kai bolševikai oku
pavo’ Lietuvą. Pradž’oje jis bu
vo paskirtas užs:cnio reikalu mi
nis’ eri jos nen Oraliniu sekreto- 

-'rium, o 1940 m. rugpjūčio 26 d^ 
sudarytoje sovietinėje vyriausy
bėje — liaudies komisarų tary
bos pirmininko pavaduotoju ir. 
Valstybinės plano’ komisijos pir
mininku. 1941 m. kovo 20 d. jis 
tapo kandidatu į bolševikų par 
tijos narius.

j Tad prasidėjus Vokietijos 
puolimui prieš Sov. Sąjungą 
1941 m. birželio mėn., Pijus Glo 

°“ . vackas kartu su kitais sovietu 
. pareigūnais turėjef skubiai trauk 

tis į “plačiąją tėvynę’’.
Kitas komunistas, J. Grigala

vičius, kuris taip pat bėgo iš Lie 
tuvos, dabar aprašo P. Glovacko 
paskutinę dieną: kažkur tarp 
Utends ir Zarasų sukilėliai ap
šaudė plentu važiuojančią bėg
lių koloną.

“Buvo ankstyvas rytas. Aušo. 
Driokstelėjo’ šūvis ir Glovackai 
sukniubo vietoje. Kai mūsų ma 

■ šina atvyko į įvykio vietą, kele
tas vyrų jau nešė jo kūną į ma
šiną. ..

Vėliau paaiškėjo, jog Utenos 
Zarasų plente buvo paruošta ne 
viena tokia pasala...

Po šio1 tragiško įvykio kilo vi- 
viškai suprantama maišatis. Pa
sitarę su vairuotoju, mes aplen
kėme koloną ir nuvažiavę pir- 
myn... Mašina lėkė dideliu grei
čiu. .. Nestabtelėję Zarasuose 
leidomės į Daugpilį, kur ir buvo 
palaidotas Pijus Glovackas.”

(Iš Europos Lietuvio)

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINTŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

INSURANCE NOTARY PUBLIC
Skambinti tel. 436-7878
2951 West 63rd Street

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymu knyga 

“Liucija7’ jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
. auterių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TEST.LMENTAl

-1‘ /y y ‘ J '
Tuo reikalu j turis galf daug 

jadėti teisininko Prano ŠULO 
jaruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, MSūduvosr 
šleista knyga su lėgališkomh 
onuomisz

Knyga su formomis gauna- 
na Naujienų administracijoj

Cortaid
ALL YOU NEED . . 

FOR MINOR ITCHES 
AND RASHES.

Madrido konferencija 
atidėta

Negalint susitarti dėl svarsty
tinų klausimų, Madrido konfe
rencija Europds saugumo ir 
bendradarbiavimo sutarties vyk
dymui patikrinti tapo atidėta iki 
š.m. lapkričio mėnsio. Vakaru 
valstybės norėjo Madride disku
tuoti Lenkijos karo stovio klau
simą, bet Sovietų blokas pasi
priešino, aiškindami, kad tai 
esąs Lenkijos vidaus reikalas.

—Stambus pramonininkas Ar
mand Hammer pasirašė sutartį 
su Kinijos vyiausybe pradėti di
delius darbus naujose anglies 
kasyklctse.

■^,l iiiiiliiHB linini . miuirT-

D0NT set hiS 
world on fire

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI - • 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, gr*H, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 Š. Talman Avs. 
f Tol 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJA!
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinls- 
kams. Kreiptis:

A- LAURAITIS 4 ;
4ė45 So. ASHLAND AVt. , 

TeL 523-8775

Dengiame ir taisome viso rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

A. T VER AS
Laikrodžiai ir brangenybė:

Pardavimas ir Taisymas; 
2M4 SfTM!
T«L EEpubKc 7-l»41

, ^I>I| . UI.LLI JU .wn "JĮ ■ I

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus r

t ... - ■ . ._ - ■' C j. . u. - • •,

F. MEDAS, 4059 Archer Avenue^
' Chios©, til. 60632. TjaLJYA 7-5996

. t ' ■

III |Į ----------

M. ŠIMKUS ■ .1 
, , -----; y ’ ‘

v Notary Public^ Ą
INCOME TAX SERVICE ’

4259 S. Maplewood, Tel.’254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra

šymai ir kitokie blankai.

—— .........—..... - —
Advofc&tai

GINTARAS P. ČKPtNAS
Darbo valandom: nuo ® YiL ryU 

iki 6 vai vak. SešUdienl nrę
9 vaL ryto iki 12 vaL d- 

Ir pažai «udtirimą.
TO. 776-5162 arts 776-5111

Z645 West 63rd StrM
Chletro, ID. 60629

---------- : '--i.. - -

PLUMB1KG AND HEATING 
(VandentUcb Ir lildymas)

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWER MAINTENANCE
Plumbing repairs of all kinds. 
Draiii lines tfpen or no charge. 

Free estimates.
735-6361

PIRUITa jAV taupymo bonus

<>l




