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— Connecticut valstijoj audra 
padarė milijoninius nuostolius.

Birželio 8: Medardas, Ramin 
ta, Lakstė, Davėtas, Gina, Me- 
runas. i
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— Libane eina mirtinos kovos 
tarp izraelitu ir palestiniečių,

BRfTALGftfAUNA ARGEN
TINOS APKASUS ‘ .

| 1SIAEU occurito

— Praeitą sekmadienį 
neetieut valstijoje siautė 
audra, žuvo 7 žmonės.

VLIKO VALDYBOS 
POSĖDIS

RUSAI GAUS MAŽESNES 
GARANTIJAS

THpcC 
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JAV ambasadorė Jungti
nėse Tautose penktadienį veta
vo Saugumo tarybos rezoliuciją 
tuojau nutraukti karą Falkland 
salose. Pavėluotai gavo Valsty
bės sekretoriaus nurodymą tik 
susilaikvti nuo balsavimo.

sumazr, i 
parduodamų 
Neturėdami 

garantijų, 
d*d 
rekes.

atstovai

Pi*bzidei|tas Reaganas, baigęs pasitarimus Paryžiuje, 
pirmadienį pasiekė Romą jr aptarė-Str popiežiumi , 

hir la kos‘klausimus^ <

Al Labwak

Yunin f
BafabJjkkfc

Š.m. gegųžės-15 d. VLIKo pa- 
talpose įvykoVLIKo valdybcte 
posėdis, kuriame ^aptarta visa 
eilė reikalų: •

Sekantį VLIKo Seimą nutar
ta sušaukti jmetų . pabaigoje 
(lapkričio - gruodžio mėn.) Los 
Angeles mieste. Madrido konfe
rencija bus tęsiama šį rudenį ir 
VLIKas tam ruošiasi P. V. Jo
kūbaitis, VLIKo vicepirminin
kas Tarpdrganizaciniams reika
lams/ jau’ sudarė komisiją, ’ į 
kurią įeina Algirdas Kasulaitis, 
Anastazija Mackuvienė, Dalia 
Orantaitė, Algimantas Pautie- 
nius ir Jonas Virbalis. Komisi
ja jau darbuojasi, gerindama ir 
stiprindama santykius tarp lie
tuviškų organizacijų.

Dr. Jokūbas Stukas, vicepir
mininkas innformacijai anglų 
kalba, irgi jau sudarė komisiją 
savo srities darbui, j kurią įeina 
Elena Kulber, kuri reprezentuos 
VLlKą santykiuose su spaudos 
atstovais Jungtinėse Tautose; 
Antanas Skirtus, “Lietuvių Die
nų” redaktorius, ir Rūta Kaz
lauskienė, viena iš “Vyties” žur
nalo’ redaktorių. Reikalui esant, 
šios ir kitos komisijos bus dar 
plečiamos.

Valdyba pastebėjo, kad Ame
rikos Balso tadijo perduodamos 
lietuviškos programos yra kai 
kuriais atžvilgiais nepatenkina
mos ir dėl to svarstė priemones 
jiadėčiai pataisyti. ■'

Popiežius Jonas Paulius II pirmadienį visą pus 
valandį kalbėjosi su prezidentu R. Reaganu 

apie įvairius: taikos reikalus.

uf Congress
<Xjlcal Division

yra kancleris Helmut Schmidt 
ir dabartinis Vak. Vokietijos 
krašto apsaugos ministeris Hans 
Anei. To dar negana. Partijos 
didžiumos vadas parlamente 
taip pat yra Hamburge? social
demokratų vadas Herbert Weh
ner. Jie visi dar tebevaldo de
mokratinę Vak. Vokietiją, bet 

Juose rinkimuose kiek
vienas turės pasispausti, kad 
būtu išrinktas.

Izraelio premjeras pareiškė, 
kad Izraelis yra pasiryžęs su
stabdyti .įsiveržimus į Izraelio’ 

i teritoriją ir Izraelio- ūkininku 
apšaudymą iš artiTėnjos?

Be įsiveržimo j pietų Liba
ną, Izraelio karo laivai apšaudo 
Libano pakraščius. Izraelio ka
ro laivai ir aviacija puolė pales
tiniečių karo centrus nę liktai 
jūros pakraštyje, bet ir toliau 
nuo krantų.

Didžiausi susirėmimai sekma
dienį vyko Tyre uc’slo srityje. 
Izraelio kariai-apsupo miestą ir 
visas Tyre srityje buvusias pa
lestiniečių kareivines. Tuo tar
pu nežinia, ar izraelitams pa 
vyko nuginkluoti visus Tyrės 
palestiniečius, bet žinoma, kad 
izraelitai žygiuoja tolyn į šiau
rę. Izraelio karo laivai apšaudo 
Sidono uostą ir jo apylinkėse 
įsikūrusius palestiniečius.

Praeito’ ketvirtadienio vakarą 
Londono centre buvo sunkiai 
sužeistas Izraelio ambasadorius

GONDURIJA, Libanas. — Du 
šimtai Izraelio tankų ir šarvuo
tų automobilių praeitą sekma
dienį perėjo Libane/ sieną ir įsi
veržė į Libano teritorijų. Kartu 
su šarvuočiais sieną peržengė 
tūkstančiai Izraelio karių, kurie 
be jokio pasigailėjimo puola 
palestiniečių apgyventas vietas.

Jungtinių Tautų saugumo ta
ryba svarstė Izraelio karo jėgų 
įsiveržimą į Libaną, įsakydama 
sustabdyti karo' veiksmus 21 va
landų laikotarpyje, bet Izraelio 
kariuomenės vadovybė nekrei
pia jokio dėmesio į Saugumo ta- 
rvbos nutarimą. Nabatijos sri
tyje izraelitai peržengė Litani
jos upę, skyrusią Libaną nuo 
Izraelio demarkacijos linija, ir 
veržiasi tolvn.

Social deni ok ra ta i pral 3 i mė jo, 
bet vis vien jie turi galingą par
tiją. Jeigu krikščionys demokra
tai nesusitartų su kitų partijų 
atstovais, tai socialdemokratams 
tekių vėl bandyti sudaryti vy
riausybę.

Krikščionių demokrzlų spau
da jau sako, kad jiems pavyko 
Hamburge suduoti patį skau
džiausia smūgį Helmut Schmid- 
tui. Ateinančiuose rinkimuose 
bandys išmušti iš parlamento 
socialdemokratus. Visi pripa
žįsta, kad H. Sohmidlas yra ga
biausias pokarinės Vokietijos 
politikas. Brežnevas jį pakvietė 
Lšdėstyt visiems Kremliaus mar
šalams. ką Vak. Vokietija ir Eu
ropa darytų komunistinei Rni- 
jai, jeigu ji pradėtų karą/

NEKLAUSO JUNGTINIU TAUTŲ 
ĮSAKYMO, UŽĖMĖ TYRE

SUSIRŪPINĘ, KAI) IZRAELIO ĮSIVERŽIMAS NESU- 
KELTŲ NAUJO KARO ARTIMUOSE RYTUOSE

Anglijoje šiom o Argo v. Amba
sadorius buvo pašautas į galvą. 
Kulka įėjo pro pakaušį ir išėjo 
pro dešinįjį šoną. Ambasadorius 
nuvežtas į artimiausią ligoninę 
ir buvo operuotas, bet jis iki šio 
meto sąmonės neatgavo. Yra 
pagrindo manyti, kad kulka 
palietė smegenis.

Premjeras Menachem Begin 
įsakė Izraelio karo jėgoms įsi
veržti j Libaną ir naikinti ten 
kovai besirengiančius palesti
niečius. Beginąs pareiškė, kad 
Izraelis nesirengia savintis Li
bano zuiniu, bet Izraelis nori, 
kad baigtųsi palestiniečių puo
limai prieš izraelitus ne tik Li
bane, bet ir užsienyje. Kol pa
lestiniečiai apšaudys pasienyje 
gyvenančius ir dirbančius izrae
litus, lai Izraelio karo jėgos puls 
Libane esančius pal;stiniečius.

Britai suėmė visus penkis te
roristus, „kurie kėsinosi prieš 
"anibasartoriaus gyvybę. Trys su
imtieji yra Sirijos studentai, o 
kiti du yra libaniečiai. Visi pa- 
sikėsintojai e:s Į teismą ir bus 
nuteisti. Manoma, kad britai 
nustatys tikslias suimtųjų as
menybes; Manoma, kad pasikė- 
sintojai buvo palestiniečiai. Iz
raelis nesustabdys karo veiks
mų prieš palestiniečius, kol ne
bus sustabdyti įsiveržimai į Iz
raelį.

VERSALIS, Prancūzija. — 
Prezidentas Reaganas buvo la 
bai patenkintas, kad jam pavy 
ko susitarti su septyniomis pra 
monės valstybėmis 
Sovietų valdžiai 
prekių garantija 
didesnių vyriausybių į 
rusai turės mokėti 
procentus "už gautas p 

Pramonės valstybių
nenorėjo garantija mažinti, bet 
kai prezidentas prižadžjo suma
žinti mokesčius už skolinamus 
dolerius,, tai jie sutiko 
kreditan parduodamų 
garantijas.

Pramonės vals ybių 
nenorėtų apie šį susitarimą su 
prez. Reaganu kalbėti, nes jų 
vyriausybių garantijos nėra to1 
kios jau svarbias. Bet pr s riden
tas Reaganas yra įsitikinęs, kad 
valstybinių garantijų sumažini
mas gerokai sumažins Sovietų 
apetitą pirkt ikarui reikalingus 
gaminius.

LONDONAS, Anglija. — Bri
tų karo laivai, aviacija ir artile
rija. griauna argentiniečių pa
statytus apkasus ir artėja prie 
Stanley centro, — sako oficia
lus pranešimas.

Argentinos generolas Menen
dez pareiškė, kad jis duos bri
tams labai skaudžią pamoką. 
Atplaukę į pietų Atlantą britai 
argentiniečių taip lengvai jie 
neišgabens.

Britai iškėlė dar 3,000 karių, 
atvežtų į Falkland salas “Queen 
Elizabeth” laivu. Britai yra pa
siruošę pulti argentiniečius ap
kasuose. Britai pataria argenti- 
niečiams 
tuo išvengdami didelio’ krauj 
praliejimo. Krikšč. demokratai turi 

43% Hamburgo balsų

Hamburgo parlamente krikš
čionys demokratai gavo tiktai 
13 a balsų, bet buvo’ sudarę rin
kiminę koaliciją su mažesnė
mis pa r t i j om is, 1 a i m ė j u s i cm is 
S L balsų. Jeigu jie laikysis los 
koalicijos ir po rinkimų, tai ga
lės sudaryti parlamento vado
vybę, nes turi 51 % paduotų 
balsu.
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BALTIJOS VALSTYBIŲ 
ATSTOVŲ PASITARIMAI

1982 m. gegužės 4 dieną New 
Yorke, Estijos Gen. Konsulate, 
buvo susirinkę pasikeisti infor
macijomis bei pasitarti veiklos 
klausimais Lietuvos atstovas dr. 
S. A. Bačkis, gcn. konsulas A. 
Simutis, Latvijos atstovas dr. 

į A. Dinbergs jr Estijos atstovas 
gen. konsulas E. Jaakson.

PRANCŪZIJA NEPRIPAŽĮSTA PABAL- 
: TUO VALSTYBIŲ ANEKSAVIMO
Prancūzų užsienio reikalų mi- Posėdyje taipogi buvo svars- 

nisteris Claude.Chęysson padarė tyla ir priimta VLIKo metinė 
svarbų pareiškimą Pabaltijo ' sąmata. Posėdyje dalyvavo VLI- 
kraštų reikalu. Praeitų melų Ko Tarybos dabartinis pirmi- 
lapkričio 18 d. senatorius Jac- ninkas Kęstutis Dirkis. 
qtiss Mossion .(Somme) raštu j 
paprašė patvirtinti, kad Prancū
zija nepripažįsta Pabaltijo vals
tybių aneksavimo.

. .Savo atsakyme Cheysson pa-1 
reiškė: “Prancūzija nepripaži-' 
nd 1940 m. SSRS-og- įvykdyto 
Latvijos, Estijos ir Lietuvos; 
valstybių, aneksavimo. Nuo to 
laiką, Prancūzija nei viešai, 
nei tylomis nepareiškė jokio; 
pripažinimo, šį nustatyųią 19/5. 
metals’, pasirašius Helsinkio 
baigminį akta, patvirtino Res
publikos prezidentas, pareikš
damas, jog “Prancūzijos pc’žiū-! Latvijos m- Lietuves atstovai ■ 
riu, (Helsinkyje) pasirašyti teks- j E. Jaakson, A. Dinbergs ir S. i 
tai neimplikuoja pripažinimo^ Bačkis buvo susirinkę Washin 
tokių padėčių, kurių ji; nebūtų I tone pasitarti 
kitaip, pripažinusi”. ■,

Užsienio < reikalų ministerio 
atsakymas išspąysdįųiask oficia
liame” žinyne,' Journal- 
1981 m. gruodžio'”T7 d.

PARYŽIUS;-; — Prezidentas 
Reaganas atvyko ;į Prancūziją 
pasitarti su prez. ^Miterandu, 
bet jis turėjo progos ilgai pasi
kalbėti su britų premjere Mar
garet Thatcher. Jiedu kalbėjosi 
posėdžių metu, ir vėliau jiedu 

I išėjo į prancūzų užsienio reika
lų ministerio sodą, kad galėtų 
pasikalbėti Falkland salų liki
mą reikalu. . . ■

Versalio pasitarimuose daly
vavo Japonijos premjeras Zen- 
ko Suzuki, Vokietijos kancleris 
Helmut Schmidt, Kanados prem 
jeras Pierre Trudeau, Italijos ir 
Belgijos premjerai. Prezidentas 
Miterandas pritarė prez. Reaga- 
,no pasiūlymams pertvarkyt san
tykius su Sovietų. Sąjunga.

Ghozir
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SOCIALDEMOKRATAI PRALAIMĖJO 
HAMBURGO SEIMO RINKIMUS

KANCLERIS H. SCHMIDT SAKĖ KALBAS RINKĖJAM^ 
BET LAIMĖJO KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI

BONA, Vak. Vokietija. — So
cialdemokratai iki šio melo val
dė Hamburgo parlamentą, bet 
praeitą sekmadienį jie pralai
mėjo rinkimus, šį kartą balsų 
daugumą nusinešė Vokietijos 
krikščionys demokratai.

Hamburgas buvo pats stip
riausias Vokietijos socialdemo
kratų centras, bet šį kartą pats ateinant- 

pasiduoti nelaisvėn, kancleris nepasitikėjo' tuo po
puliarumu. Jis važinėjo po 
Hamburgo svarbiausius centrus 
ir sakė priešrinkimines kalbas. 
Kancleris jautė, kad gali būti 
pakaitų, todėl ir vyko j kiekvie
ną partijos skyrių.

Pirmadienį paskelbti rinkimų 
daviniai sukrėtė visus socialde-' 
mokratus. Vyrauja įsitikinimas,1 
kad panašios nuotaikos gali būti 
ir kitose provincijose. Artėjan
čiuose rinkimuose socialdemo
kratai gali pralaimėti. Bus iš
tirta dabartinė socialdemokratų 
koalicija ir bus siekiama suda
ryti kitą vyriausybę.

Koalicija prarado 18% baisų

1980 metais rinkimų metu so
cialdemokratai, susidėję .su va
dinamais lasvais demokratais, 
laimėjo O6'< Hamburgo balsų. 
Hamburgas yra didelis pramo
nės centras. Socialdemokratai 
priel karą ir po karo' ten turė
davo daugiausia, balsų. Praeitą 
sekmadienį socialdemokratai ir 
laisvieji demokratai prarado 
185£ balsų. 1978 metais-social- 
mokratai gavo 69 vietas Ham
burgo parlamente, o praeitą 
sekmadienį — 53 vietas, arba 
42.8% paduotų balsų. Jie dar 
galingų b^t jau nesudard reika
lingos daugumos, nes 
demokratai nepajėgė 
5 nuoš. balsų.

Iš. Hamburgo iškilo 
socialdemokratai. Iš Hamburgo

einamaisiais rei
kalais bei artėjančios JAV 60 
metų Baltijos valstybių pripaži
nimą sukakties ‘minėjimo klau- 

ici^^simu. ’ ~
■ (Lietuvos PašiuntinyJjės 

Pranešimas) 1
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Izraelio karo jėgos užėmė Tyrę ir kitas pietų Libano 
sritis, kad išnaikintų įsiveržėlius į Izraelio pasienį.
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jei norime

tuo kentėti ir nustoti kitus kan

(Reljefas)E. Marčiulionienė

GERAS PATARIMAS

LIETUVIŲ SODYBA

ESAME TAIP JAUJi
KAIP JAUČIAMĖS

PASSBOOK 
SAVINGS...

te W1Y fe

vėžio forma 
amžiaus su- 

Kada prosta- 
, vyras turi 
70 metų.

kai. Su specialiu įtaisu chirur
gas išgramdo prostatą per šia 
pimo kanalą (urethra) 
operacija. Ji vadinasi TRANS
URETHRAL RESECTION OF 
PROSTATE.

see us for 
financing

AT OUX 10W UTtS

Pasiskaityti: Klein I. A. Isos
tatic Carcinoma. N. Engl. J 
Med. 300: 824-833, 1979.

Naujausių moks'c žinių populiarus perteikimas 
-TONAS /iDOMAVIČIUS, M. D.

tirdamas ligonį 
vėžio, gydytojas

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TTPS ON

ycx/u. RUN INTO TROUBLE1 
TREPENS A SUCOEN STOP WV-ai ff 
XXTRE FOLLOW1MG TOO ClQgFUM

DON*T CUT MM BETWEEN CARS 
THAT AJJB ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES^ e

Prostatos vėžys — 
pensininko liga

Prostatos vėžys yra dažniau 
šiai pasitaikanti 
pas virs 50 metų 
laukusius vyrus, 
tos vėžys atsiranda 
—vidurkį imant—

Naudinga žinoti, kad ne-viši 
prostatos vėžiai vienodai stipriai 
ir sparčiai vyrą žudo. Vieni jų 

negreitai plečias. 
Dažniausiai 

vėžio

kytis.
Prostatos vėžio suradimas ir 

Tvarkymas yra labai sudėtingas 
ir brangus, čia apsileidimas, tiek 
iš paciento, tiek iš gydytojo pu
sės, suteikia pacientui nepalygi
namai didesnes išlaidas, kančias 
r priešlaikinę mirtį. Nuo tokių 
negerovių apsisaugojimui, visi 
lietuviai vyrai didinkime savo 

i ir neinedicinišką elgesį 
prostatos vėžio reikalu palikime 
oesmegeuiams. Tat skaitykime 
toliau ir ryžkimės pasisavinti 
mediciniškas prostatos vėžio 
reikalu žinias ir jas įgyvendin
ti savo gyvenime, savo gydyto 
jo globoje būdami.

įJau pagyvenusi mergina pri
bėgo prie; policininko parke ir 
sušuko:

— Sulaikykit aną vyriškį. Jis 
bandė mane pabučiuoti.

Policininkas pažiūrėjo, nusi
šypsojo ir-pasakė:

— Nusiraminkit, gerbiamoji. 
Atsiras kitas vyras, kuris iš tik
ro norės pabučiuoti.

MA. Kaip sakyta, toks vėžys tu 
ri nevienodą gyvastingumą — 
įvairų biologinį charakterį. Nei 
80% vėžių prostatoje atsiranda 
užpakalinėse prostatos dalyse, 
gi tik 15% joje vėžiai atsiran
da priekinėje dalyje: netoli šla
pimo latako, išeinančio iš šia 
pimo pūslės išorėn (urethra).

Kai prostatoje prasidėjęs vė
žys ima didėli, išsilygina prus 
taros paskiras dalis dalinami j> 
ra venai (sulcus).

Prostatos vėžio 
suradimas

PROSTATOS VĖŽYS
Gilinkimės į prostatos vėžio reikalus, tada 
pradėsime šį tą veikti tokios negerovės lai
ku susekimui ir atsakančiam sutvarkymui.

( Vyrų į tvarkymąsi raginimas)
Prostata yra vyro lyties liau- rikės dirbi:, reikiamai elgtis; 

ka, kaštano dydžio’, žemiau šia- cik tada laiku galima bus su to
pinio pūslės besirandanti, ir šla-«kia negerove sėkmingiau tvar- 
pimo kanalą apsupanti. Ji turi' 
tris dalis (lobes): dvi užpakali-1 
nes ir vieną priekinę. Ji gamina 
sekretą, kuris talkina vyro sėk
lai patekti ten, kur reikia lyti
nio susinsšimo metu. Net ir da
bartinei medicinai dar nėra ži- ' 
noma visa prostatos reikšmė.

Prostatos vėžys (prostate car-; 
cinoma) atsiranda dar dėl me- į 
dicinai nežinomos priežasties.! išmintį 
Prostatos vėžys sudaro 17% vi- 
,sų pas vyrus atsirandančių vė
žių. Tas skaičius sudaro 36 pros
tatos vėžius šmtui tūkstančių 
(100.000) gyventojų. Dėl pros
tatos vėžio mirtingumas sudaro 
10% mirčių iš viso dėl visokių 
vėžių formų. Dėl prostatos vė
žio vidutiniai kasmet miršta 
20.000 vvru šiame krašte. Tik 
dviejų vietų žmogaus kūne — 
plaučių ir storosios žarnos vėžiai 
dabar dar daugiau žmonių nu
marina, negu prostatos vėžys.

1980 metais buvo numatyta 
net 60.000 naujų prostatos vė
žių susirgimų ir 21.000 mirčių 
dėl jo. Taip, maždaug, esti kas
met, taigi ir šiais metais. Mes, 
visi lietuviai vyrai, stenkimės l lėtai auga 
nepatekti į tuos susirgimų bei i už prostatos ribų 
mirimų /įėl prostatos vėžio skai- ‘ pasitaikanti _prostatoj 
čius. Vieno-noro čia nepakaks, i forma yra ADENOCARCINO

> ris i eina gydyti vetsrinariškai), 
surašoma mediciniška istorija, 

tai ; Joje galima rasti pažymėtą vie- 
’ ną kurį ar visus virš minėtus 
* negerumus  ̂— simptomus.

Gydytojas pirštinėtu pirštu 
pro išeinamąją žarną pračiuop- 
damas prostatą orientuojasi 
apie jos dydį, guzuotumą, kie
tumą, o taip pat ir apie esamų 
guzų (nodules) vietą, dydį, kon
sistenciją (vėžiški guzai esti 
kieti).

Taip tirdamas, gydytojas 
orientuojasi apie guzų (vėžio 
vaikų) išsiskleidimą (matasta- 
zavimąsi) ir ar jie —tie guzai— 
yra perėję į sėklines pūsleles, ir 
ar guzai išlygina šoninius pros
tatos griovelius (lateral sulci). 
Gydytojas apčiupinėja kirkšnies 

i sritis ir kaklo priekines dalis 
1 (virš raktikaulio): tiria, ar nėra 

zose vietose atsiradę vėžio vai
kai (metastazai). Taip pat gy
dytojas ištiria pilvo sritį, iš
barškina stuburą susekimui 

į skausmingų vietų, jei ten jau 
( būtų vėžio vaikai atsiradę. Me
diciniškai trejopai tiriamos ko
jos: žiūrima, ar jos nesutinu
sios, ar raumenys yra stiprūs ir 
ar abiejose kojose sausgyslių 

yra vienodi — simet-

Prostatos vėžys gali būti 
nejaučiamas arba labai 

varginantis
Prostatos vėžys gali būti pa

ciento iš viso nejaučiamas 
(asymptomatic), arba jis gali 
eiti su šlapinimosi negerumais: 
sunkumu šlapintis (hesitancy), 
ašėjimu nusišlapinus (drib- 
bling), sumažėjimu šlapimo 
srovės, ir retais atvejais — po 
p a s i š I a pinimo, pasirodymu 
kraujo.

Kai vėžys iš pi^ostatos kitur 
nukeliauja, gali gautis dar ir ki
tokie negerumah 1> apsinuodi
jimas šlapalais kranjuje (ure
mia), atsirandantis dėl vėžiško 
užkimšimo' šlapimo takų, išei
nančių iš inkstAį šlapimo pūs- 
lėn; 2) kaulų skausmai, kai vė
žio vaikai sau kauluose vietą su
siranda; 3) prostatos vėžio vai
kams (metaslažams) užspaudus 
nugaros smegenų dalį, gaunasi 
žemutinių kūno dalių netvarka: 
silpnumas judesiuose, skausmai 
kojose, šlapinimosi sunkumai 
I) kojų patinimas atsiranda la
la, kai venos vėžio vaikų esti 
ižspaudžiamos; 5) padidėja 
imfinės liaukos, net ir tos, ku- 
ios yra priekyje kaklo, virš 

raktikaulio.
Taigi, suradęs guzus virš rak- 

ikauEb (kaklo srityje), žinok, 
kad vėžio vaikai jau pasklido 
po visą kūną. -Žinoma, ir tada 
gydys es, bet pasėkos bus nepa- 
yginamai menkesnės, už laiku 

tvarkantis, pas gydytoją tikri
nantis laiku apturėtas pasėkas. 
To nė vienas pensininkas nepa- 
nirskime 
mai 
me 
stovio 
la lipti vyrui ant kaklo.

Gydytojo darbas tikrinant 
prostatos Vėžio ligonį

Apklausiant ?išmintingą ligonį 
(iš kitokio žmoniškos medici
niškos istorijos nė nelauk: tokį urethra)

Daug kartų girdėjo'nie pa
stalių, jog mes esame taip jau
ni, kaip jaučiamės, nepaisant j 
tai, ką rodo mūsų metrikai.

Nors tame posakyje yra daug 
tiesos, tačiau panašaus galvoji
mo dar nepakanka.

Jaunesnes nuotaikas ir gyvu
mą mumyse palaiko taipgi visa 
eilė kitų ypatybių, kaip tai: 
linksmumas, bendravimas su 
žmonėmis, nuolatinis užsiėmi
mas, smagesni prisiminimai iš 
praeities, nuoširdumas ir pan.

Tos gerosios mūsų charakte
rio' ypatybės ne tik gaivina mus 

: vidiniai, bet jos atsispindi mū
sų veide, judėjimuose ir visa
me gyvenime.

Kas perdaug aimanuoja, nu
siskundžia, supyksta dėl menk
niekio, tai bereikalingai gadina 
savo nervus ir greičiau pasen
dina pats save.

Iš kitos gi pusės, kas su šyp
sena reaguoja į nepalankius at
siliepimus arba net į įžeidimus, 
tas pats save apsaugo nuo dau
gelio nesmagumų.

Taigi, jei norime- ilgiau išlai
kyti jaunesifib amžiaus ypaty
bes, saugokime sveikatą, pri
žiūrėkime savo fdietą, 
6 kas svarbiauši^/L^-riSikime 
linksmesnėje nuotaikoje (geres
niame ūpe) ir dažniau nusi
šypsokime. M. š.

refleksai 
riški.

Toliau 
oros^alos 
siunčia ligonį laboratdrijon/ iš
tyrimui pilno kraujo vaizdo 
(Complete Blood Count, trum
piau — CBC), šlapimo tyrimui, 
berniškam kraujo tyrimui — 

’ lizinui chemikalų ištyrimui, 
kraujyje kreatinino kiekio nu- 
tatymui. Tas parodo inkstų 

veiklos pakauks m urną ar trū
kumą,

Ištirtamas kraujuje taip va
dinamas chemikalas rūgščioj) 
fosfatazė (acid phosphatase). 
Ji kraujuje pagausėja tada, kai 

būkime pakanka- vėžys perauga prostatos kap- 
išmintmgi; kad nesileistu- ’ šulę.

iki minėto prostatos vėžio* Dar tyrimui ne galas. Gydy- 
kada vėžio vaikai prade-Į tojui svarbu atlikti specialiu 

prietaisu šlapimo pūslės apžiū
rėjimą iš vidaus (“cystoscopija” 
teks tyrimas vadinasi). Tada 
nuodugniai apžiūrima šlapimo 
pūslė ir prostatos apgaubtoji 
šlapimo latako dalis (prdstatic
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(nugny- srityje. Gana mums senoviškai 
biamas) gabalėlis prostatos (pa- tvarkylis su visomis proetato^ 
daroma biopsija) mikroskopi- negerovėmis, įskaitant ir vėžiš- 
niam tyriįnui. Tas nugnybimas kus joje reikalus, 
atliekamas arba per išeinamo- liautis patys dėl &vd apsileidi 
sius žarnos sienelę su specialiu i_ _— 
įtaisu, arba pro šakumą (peri- į kinę. Daugiau tuo reikalu kih 
neum) pasiekiama prostata to-J kartą, 
kiam jos gabalėlio nugnybimui 
— biopsijai.

Ir dar ne galas prostatos ty
rimų, susekimui joje vėžio. Spe-j 
ciabą medžiagą j veną šulei- • 
dus, X-Rays peršviečiami inks- į 
tai, iš jų išeiną šlapimo takai 
(ureteriai) bei šlapimo pūslė. 
Mat, ta suleista medžiaga išsi
skiria iš kraujo pro inkstus su 
šlapimu. Ji pripildo šlapimo ta
kus ir X-Ray nuotraukoje paro-1 
do tuos takus ir jų stovį. Tasf 
tyrimas vadinasi: seniau PYEr 
LOGRAMA, o' dabar ENCRE> 
TORY UROGRAM, šis tyrimas 
gali nurodyti šlapimo takų (ure~ 
terių) užsikimšimą bei jų į šo
nus nustūmimą dėl vėžiškai pa^ 
didėjusių limfinių liaukų. Pros
tatos padidėjimas irgi matomas 
tokioje X-Ray nuo traukoje 
(prostate hypertrophy).

Daroma ir taip vadinama 
KUB nuotrauka, tai inkstų, šla
pimo pūslės ureterių nuotrauka 
Ji gali parūdyti stubure ir kryž
kaulyje esamus vėžio vaikus 
(metastazus).

Krūtinės X-Ray nuotrauka ir
gi turi būti padaryta. Dabar da
romas specialus kaulų tyrimas 
(bone scan), kuris parodo kaU' 
tuose nenormalumus. Tada da
romos tuose kauluose esamų 
nenormalumų X-Ray nuotrau
kos ir išaiškinama, ar tose kam 
lų vietose nėra vėžio vaikų 
(metastazų).

Išvajįa^. Matom, kaip sudėtin
gi tyrimai atliktini tvarkant 
prostatos vėžį ankstyvoje sta* 
dijoje. Vėlyvoje prostatos vėžio 
stadijoje jokie tyrimai nereika
lingi, nes toks vėžys rodo pats 
save labai ryškiai šlapinimosi 
sutrikimais, kauluose sukeltais 
vėžio' skausmais... Todėl visi 
pensininkai meskime iš savo 
galvų visas mediciniškas senie
nas ir prirenkime savas asme- 
menybes pasiduoti dabartiniu 
medicinos pajėgumu -prostatos 
vėžiui tvarkyti — ankstyvoje 
stadijoje jo ten susekimui. Tai 
būtiniausia mūsų elgstna šioje

Iš prostatos vėžys gali nueiti 
į gretimus organus: sėklinius 
maišelius, šlapimo pūslę ir į ne
toliese esamus raumenis.

Paprastai, prostatos vėžys su 
randamas, gydytojui nuodug 
niai pacientą apžiūrint, kartu ii } 
prostatą pre išeinamą žarną 
piršunėtu pirštu tiriant. Tuo at
veju ant gydytojo piršto gMc 
turi būti akis, taip sakant.

Dabar rimtas klausimas kiek
vienam mūsų pensininkui: Ah 
ESI NESENIAI GYDYTOJO 
APŽIŪRĖTAS, Į S K A 1 TANI 
PROSTATOS APŽICRĖJLMĄ 
MINĖTU BŪDU? Jei ne, lai 
mesk viską ir kuo skubiausiai 
kelkis ir eik pas gydytoją to
kiam apžiūrėjimui — prostatos Į 
ištyrimui. 1

Būtinai neatidėliodamas, kaip Į 
čia patarta, pasielk: tada bus j 
mažiau išlaidų, ašarų ir kančių. 
Dargi, gali tolimesnis gyveni
mas labai/priklausyti nuo tokio 
ipžiūrejimd. Ne laikas bus su j 
prostatos vėžiu tvarkytis, kai 
perkūnas trenks, kai vėžio vai
sai atsikraustys į kaulus bei 
prie kaklo užlips. Tada, žino
ma, eisi pas gydytoją, bet pase | 
kos tokio ėjimo bus didžiai skir- j 
tingos nuo laiku pas gydytoją J 
ip si lankius. Kiekvienas tikrin- ■ 
minės savas prostatas pas gydy
toją mažiausiai kartą metuose. 
Taip, ir nė per plauką kitaip.

Žinoma, dar ir kitaip suseka-1 
mas prostatos vėžys: chirurgiš-
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Praeitą mėnesį pasaulio! psįi tininkai daro meškos patarna- 
baltiečių komitetas kuriame vmią bendram lietuviškam rei- 
lįetuvius ^tstovauja VLIKas, pa- kalu!. Pirmučiausia, tenka būti 
s'sakė ^ries dirbtinio naujo sąmoningiems savo pačių tarpe, 
veiksnio, Pabaltiečių laisvės ly- kad galėtumėm tekiais pasiro- = 
gos, samdyk vkšų reikalų fir ^dyti pas kitataučius. Tad tokia 
r,io$ (The Hannaford Co.) vesti1 nesąmoninga veikla Draugas ir
laisvės kovą ir, ieškoti paramos 
JAV valdžioje. ■

Iš tikrųjų, šis. pabathočių ko
mitetas netiesiogiai pasisakė ir 
prieš Pabaltiečių laisvės lygos 
Įsteig:mą. Viena, jau veikia ps- 
balliečių kemitelas, sudarvĮąs iį. 
centrinių pabaltiečių organizą-Į 
oijų. Antra, pabaltiečių komite
tas ir jį sudarančios organiza
cijos visuomet veikia savo var
du ir betarpiškai, tokiu būdu 
išlaikant visišką savarankišku
mą ir nesudarant galimybės 
įvairiam įtakojimui iš šalies. 
Trečia, pabaltiečių centrinės 
organizacijos, kuriose telpa įvai
rios politinės grupės, nėilą pasi
rengusios užleisti savo vietos vi
sokiems ad hoc komitetams, kas 
sunaikintų pabaltiečių centrinių 
organizacijų sunkiai išsikovotą 
statusą kaip tautinio masto (a la 
VLIKas) ir tarptautinio masto 
(a la pasaulio pabaltiečių komi
tetas Washingtone) organizaci
jos, galinčios kalbėti savo tautos, 
ąr tautų vardu įvairių kraštų 
Valdžiose ir tąrptąųtiniuoše fo
rumuose.

Patriotiški lietuviški laikraš
čiai, kaip Naujienos ir- Dirva, 
pranešė šiuo reikalu Eltos pa
reiškimą, o marijonų Draugas' 
jį iškarpė, tuo ^aęiu .metu pa
leisdamas virtinę propagandi
nių straipsnių apie Hannafordo 
kompanijos akciją' .Pabaltijo 
valstybių byloje. Tos visos pro
pagandos pagrindinė, mintis yra 
tokia: pabaltiečių centrinės or
ganizacijos iki šiol nieko neat
liko, o tik Peter D. Hannaford 
atrado raktą į Lietuvos Laisvi- 
nimoįturinį ir--fdrįną. Pratnato
mas ir didysis laimėjimas «—

frontininkai neturi teisės kal
bėti lietuvių 
ir steigti net

daugumos vardu 
ad hoc komitetus/

patriotiška spaudaLiet aviška 
natūrališkai išreiškia mūsų tau-1 
lines aspiracijas. Jos pusią- ’ 
piuose paskleista lietuviška min
tis pasiekia ir kitataučių sąmo-' 
nss. Svetimtaučiai nebūtinai su-' 
tiks su lietuviška mintimi, ta-1 
čiau jie žino kuri yra lietuviška ! 
mintis ir kuri tokia nėra. Lie- ‘ 
tuvių patriotinėje spaudoje lie- . 
tuvis neturi kaukių. Mūsų poli-! 
tiniai veiksniai aiškiai ir nedvi
prasmiškai pasisako lietuviškais ■ 
reikalais tokioje spaudoje, ši 1 
spauda auklėja mųsū jaunimą. !

Šiandien mūsų draugai JAV i 
valdžioje ir Kongrese pilnai ži
no ir supranta mūsų tautines 
aspiracijas. Tetenka tik paskai
tyti JAV Kongreso narių kalbas ] 
Vasario 16 dienos proga. Vė- • 
liau mūsų patriotinė spauda j 
skelbia tas kalbas savo pusią-; 
piuose ir tokiu būdu susidaro’ t 
betarpiškas ryšys tarp JAV val-Į^ 
džios ir JAV lietuvių.

Atrodo, kad Peter D. Hanna
ford nėra nuoširdus pabaltiečių 
draugas; nes neatsistotų kažkur 
viduryje tarp lietuvių ir JAV 
valdžios. Jei jis būtų nuoširdus 
mūsų draugas, tuomet jis atsi-.j 
stotų kur nors šalia to ryšio ir; 
savanoriškai miims pagelbėtų, j 
Pavergtuosius ir nuskriaustuo-;

. sius remia altruistai idealistai, 
o ne brangininkai advokatai.

Už pinigus nenupirksime sau 
■gerbs.valios. Vienas iš pirmųjų 
detentės rėmėjų buvo New York ■ 
Times laikraštis. Kai pabaltie- • 
čiai demonstravo prie Jungtinių |

Koks jis mielas (bronzė)Dagvs

Kinijos negalima perdaug mylėti
PEKINAS, Kinija — Praeitą 

penkiadienį studentę ir mokyto- Ji šigongą, kurio tėvas buvo įta- 
p Lisa Wchscr buvo išsiųsta kingas komuniste ir aukštas 
iš Kinijos už tai, kad minėtą ’ valstybės tarnautojas. Policija 
kraštą perdaug mylėjo, praneša 
žurnalistas Christopher Wren, 
kuris turėjo progos 
su išvažiuojančia 29 
dente.

Ji būtų galėjusi ir 
veli Kinijoje, kur gyvena užsie- 
n‘ecia\ j igu nebūtų įsimylėjusiu 
savo studento Ji šigongo. Vien bą ’ pažiūrėti. ‘Neiba Kinijoje

yra valstybinė paslaptis. Je gu 
į “niibą” pažiūri aklas užsienio 
t:s, tai nėra joks nusikaltimas. 
Dauguma užsieniečių Kinijoje

išsikalbėli 
metų stu-

toliau gy-

kalėjime. Visi josios draugai . 
buvo apklausinėjami, o josios , 

Ji padarė klaidą, kad pamilo ‘ kambarys buvo policijos už
antspauduotas. 1

Nežiūrint j areštą ir kaltini- 1 
mus, Lisa Wichser tikisi dar 1 
grįžti j Kiniją. Ji pataria vi- .* 
sięms skaityti Pearl Buck kny- 
gas ap^e Kiniją, jei kas nori tą 
kraštą pažinti. O ji pati vyks pas 
tėvus į Indianą, ir bandys atsi
gauti ir sustiprėti.

Reporteris

pradėjo sekti, kokia moteris ga 
Įėjo pamilti įtakingo tarnauto
jo g-by sūnų.

Tyrinėj inas nustatė, kad ji 
pradėjo rūpintis “neiba”. “Nei
ba” jai buvo labai reikalingas 
disertacijai apie Kiniją rašyti, 
o jc^s užsienietis negalėjo į “nei-

1 spauda šiandein tapo ir marijo- gieins pabaltieciams to neuž- 
1 nu dienraštis Draugas. Patriotai, tenka. Mas rašysime į N\ 1 laiš- 
* turėtų siųsti ir jo redaktoriams kus šiuo reikalu. Tačiau rcika- 
| laiškus, nuvokiant klaidas ir ne-
1 tikslumus. Galų gale Jonas Šo- spaudai, 
; liūnas nebefantazuoja Drauge. 

4: * #
Praeitą šeštadienį New Yor- 

ko Lincolno Centre įvyko Al
fredo Kalninso pirmos latvių 

j tautinės operos amerikinė prem- 
ijera. Opera Banuta buvo sukur
kta 1920 metais. NYT muzikos 
kritikas John Rockwell tržpra- 
eitą sekmadienį šį tą pafesė apie 
Banutą ir primine, jog Latvija 

į turėjo neaiškią politinę ateitį 
Į kol ji įsiliejo į Sovietų Sąjungą. 
(Matomai, NYT kritikas yra 

J’Simpatingas operos pastatymui,
Pabaltijo/valstybių-, dienosi mi- kautų ir paėmė'NYTimes’Faik--bet nėra simPatin«as Latvijos

redaktoriai visvien labai šykš-

lingi laiškai ir
kuri

vietoj pavergtos Lietuvos.
Juozas Nendr/ūnas

de! graliai nuaugusio studento^ 
įtakingo Kinijos komunisto sū
naus/ gal būtų ir neliepę išva
žiuoti, jeigu nebūtų norėjus' 
perdaug apie Kiniją žinoti. Pa
sirodo, kad studentė L. Wichser 
yra baigusi Denver un’versite- 
tą, st 
gvvenima ir 
rėš laipsnį už darbą apie šian
dieninę Kiniją.

Kiniją pažinti ji ryžosi ne vien 
š knygų, bet ir iš gyvenimo pa
čioje Kinijoje. Ji susižavėjo Ki
nija dar Amerikoje. Vos sulau
kusi 13 metų, ryžosi pramokti 
kiniškai. Ji mokėsi kalbėli, skai
tyti ir rašyti. Nuo 13 iki 29 me
tų, ji galėjo pusėtiną pažangą 

j padaryti. O kai prieš du metu 
ji nuvyko į Pekiną, tai savo ži- 

< nias ji dar daugiau papildė.
_ ___ * Studentė Lisa gavo mokyto- 

tai lietuviškai f darbą anglų kalbos mokyk- 
rašo dabartinė ioje’ ir studiJavo kiniškai kinie

čių kalbos kursuose. Ji buvo ge
ra anglų kalbos mokytoja, nes 
galėjo studentams nesupranta
mus dalykus kiniškai išaiškinti.

Dr. J. Balys klaidin
gai samprotauja

Stebiuosi “Naujienų” pakant-
yra akli. Jie gali ziureu j nei-; rumu ir aespausaimniu ur. j, . 
bąM ir nieko nematyti. Tokie už- Balio rašinėlio, jam užvardinus 
sienieč ai nepavojingi. Jie gali . Pastabos dėl p. M. Gelžinio sam

protavimų. Žiūr. “N.” gegu
žės 27 d. * i

Už tą rašinį Balys turėjo ap
mokėti, nes tenai tėra jo pasi
gyrimai, reiškia — asmen ški • 
daiktai. ’ ",

Keisčiausia, J.B. nori įrodinė
ti, kad nesvarbu, esą, jokie duo
menys ar esama padėtis, nes že
mės duodamos ne dėl to/ kad 
jos priklauso, o todėl, kad di
džiosioms valstybėms patinka.

Panašias giesmeles girdime 
iš Maskvos. Net Pekinas taip 
rūškanai nepurkštauja.

Todėl dr. B? nesvarbu etno
grafiniai ir lietuviški įrodinėji- . 
niai. Sekanti jo “tautosaka” ar 
tik nebus: kas ką turi, tegul 
turi.... ;

B. T. SakeviČius

l.jucja š ų d'enų Kinijos i žiūrėti į “neibą”, bet jie nieko 
neri gauti dakta-1 nesupras ir "valstybinės paslap-

gali
pa-

yra

nėjimas viešu įstatymu.
Draugo redaktoriams, 

nėra žinoma, kad pabaltiečių 
centrinės organizacijos per 42 
metus apjungė savo kilmės 
žmones kovai dėl savo kraštų 
laisvės. Taip pat jiems yra ne
žinom a, Įkad toj e ypačioj e Giri ea
ger j e buvo parengtas Pavergtų 
tautų savaitės minėjimo projjek- 
tąš, tapęs JAV viešu. įstatymu. 
Q prie- to įstatynjo: parengimo 
daug ■ prfsidęjo?ALT'eis riįgan'ręti 
sekretorius teisių, .daktaras,’'Pir, 
jus Grigaitis. Aišku, jog Visa įtai 
yra žinoma Draugo redakto
riams, bet jie tyčia iškreipia 
tiesą, būk tai savo grupės nau
dai. Iš tikrųjų, Draugas ir fron- 
—i s,■

raštyje puslapinį skelbimą, tai n e p r i klausomybei. Sąmonįn

GOOSE GREEN NELAISVĖN jos anglų kalbos klasės būdavo 
PAĖMĖ 1,200 pilnos.

SAN CARLOS, Falkland sala.
— Britų kariuomenės vadovybė, 
užėmusi Goose Green aerodro
mo sritį, nelaisvėn paėmė'1,200 
Argentinos karių, paskirtų ginJ 
ti Goose Green aerodromą ir 
ginklų sandėlius. Ten britų ka
riai rado net napalmo bombas. Į rodytas stovyklas. Ten sužeis- i

600 britų'- karių1, remiamų tiesiems buvo suteikta pirmoji te 
tankų, apsupo Argentinos ka- pagalba, duotas maistas, o ve
rtus Goose Green aerodromo liau išvežti į San Carlos.

čiai atsiliepė apie gausias de
monstracijas. Galime kiekvieną 
sekmadienį paimti tame laik
raštyje pirmame puslapyje dvi’ 
eilutes ir sumokėti 250 dolerių. 
Metarns tai būtų tik 13,000 dol; 
— mažiau negu marijonai išlei
džią,. reklamuodami savo gimT- 
r.aziją tame laikraštyje. Bet ką 
mes . tūbini pasieksime?. Savo 
veikla /mes-' turime įrodyti kitaip 
^aįvpjąntiems savo idėjų tęisim 
gumą .ir pranašumą. Tad tokiu 
būdu telieka skiepyti tautinį są
moningumą savo patriotiškoje 
spaudoje, o į kitą spaudą rašyti’ 
laiškus.? Gaila, kad tokia kita

V-r. yA.y-

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos'lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

lies” nepatirs.

Bet jeigu į “neibą” pasižiūri 
kinietiškai suprantantis užsie
nietis, tai jau didelis nusikalti
mas, jis gali būti baudžiamas 
už valstybinių paslapčių sužino
jimą. O jeigu kuris užsienietis 
tokį “neibą” pasiimtų, lai 
būti apkaltintas valstybinių 
slapčių pavogimu.

Kas yra tas “neiba”? Tai
komunistų partijos pranešimas 
apie dabartinį Kinijos ūkininkų 
gyvenimą. Komunistų partijos 
vado'vybė gauna “neibą" iš visų 
žemės ūkio vietovių. Kada tie 
“neiba” sueina j partijos centrą, 
jie surūšiuojami ir paskelbiami 
viešai, tai tada “neiba” tampa 
oficialiu dokumentu. Visi gali 

, jį skaityti ir komentuoti, nes tai 
1 yra oficialus Kinijos vyriausy
bės pranešimas apie dabartinį

srityje ir paprašė pasiduoti. Ar- žemės ūkį ir- žmonių gyvenimą, 
gentinos karo vadas Įsakė ka- Bet tas . oficialus, pranešimas 
riams nešaudyti ir pasiduoti skiriasi nuo “neiba” . Oficialia- 
nelaisvėn. Kada Argentinos ka-me pranešime atsispindi visa 
riai padėjo savo ginklus, britai _ tai, ką komunistiniai pareigūnai 
nurodė jiems.eilėmis vykti į nu-_ nori paskelbti.

Studentė Lisa ne tiktai skai- 
“neiba”, bet juos įtraukė į 

savo' disertaciją. Už tai ji buvo 
suimta, apkaltinta slaptų valsty
bės dokumentų skaitymu.

Mokytoja Lisa Wichser ket
virtadienį buvo paleista, kad 
Vyktų tiesiai į JAV' ambasadą. 
Ten ji buvo džiaugsmingai su
tikta. Ji atsisakė, daryti bet ko
kius pareiškimus, nes Kiniją ir.

. kiniečius ji labai myli ir nenori, 
kad bet koks josios žodis pa- 
kenktų buvusiems josios moki
niams ar pažįstamiems, kurių 
per 2 metus ji apsčiai surado.

i Josids mylimas Ji šigong sėdi

S Gyvenime jau taip yra, jJg 
kuo dažniau pagalvojau! ir apie 
kitų gerovę, o ne vien tik apie 
savo, tuo daugiau patinam lai
mingesnių valandų.O A

S Blogieji stengiasi paslėp
ti savo ydas, o gerieji — jas 
pažinti ir pasitaisyti. ■
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I1LANTINAS >

. L'
50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,

TeL 476-
1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

Kaina 325. Kieti ririeliaL Paltas |2.

JAY DRUGS VAISTINE
1759 W. 71«t St, Chicago, HL

8 BtnsnNGAI OFILDOXI RBCETAI • PANKU MAT KAJk. 
DUMTNAI • KOSMETIKOS EEKMENY8

Atdara Šiokiadieniais nno

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 kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuotu

________ ■ ■ ' i

f LTTERATCRA,’ lietuvių literatūros,: meno ir moksle 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrią, Vincą 

! Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot, 
l J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V» 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ii 
M. K. Čiurlionio, M. šūeikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir JL Varne 
kūrybos poveikslais. 365 push knyga kainuoja tik. 33.

9 DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tąij» 
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 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 32.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly. 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa* 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta, skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodam* tik už 32. 4

įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės b 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardHų pavadinimai fr jų vertiniai J vokiečių kalbą Laba! 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 36,

'• KĄ LAUMĖS E1MH rašytojo? Petronėlės Orintaltės *tri« 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir. 
maišiais bolševiku okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik 33. •« ą

• J U L LŪS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik m 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe. 
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju ui Žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja

'• SATYRINIS NOV fcbRS, M. ZoeČenko kūryba, 7. Valaf&e 
vertima*. 206 pat knygoje yra 40 aąmojtagų novelių. Kaina H

Knygos gaunamo* Naujiena**, I7W So. Habted St, Chicago 
ll. V066K. Jjseakanf KSaJ^oim^

Jum
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Pasitaisęs Brežnevas mulkina jaunimą
Leonidas Brežnevas jau tiek sustiprėjo, kad šių metų 

gegužės 18 d. Maskvoje, didžiojoje susirinkimų salėje, 
pasakė komunistų partijos jaunimo suvažiavimui pagrin
dinę kalbą. Kada Brežnevas pasirašė prez. Reaganui pa
ruoštą laišką, kuriame, sutinka padėti pagrindan prez. 
Reagano pasiūlymą atominių raketų skaičiui mažinti, tai 
Brežnevas tikėjosi tartis ir kitais abiejų valstybių rei
kalais.

Iš paskelbtos fotografijos ir paskelbtos Brežnevo kal- 
.bos matosi, kad Brežnevas jau gali ne tiktai jaunimui pa
sakyti kalbą, bet jis jau ir planuoja vadovauti ne tik so
vietiniam jaunimui, bet ir visai Sovietų Sąjungai. Brež
nevas vadovaujasi pagrindinėmis Lenino mintimis ir 
Stalino vartotomis priemonėmis.

Pačioje jaunimui1 sakytos kalbos pradžioje Brežne
vas pasakė:

x “Šiais metais tarybinė liaudis iškilmingai pažy
mi Didžiojo Spalio 65-ąsias metines ir Tarybų Socia
listinių Respublikų Sąjungos Įkūrimo- 60-metĮ. Tai 
buvo šlovingi, nors kartais labai sunkūs dešimtme
čiai. Mes patyrėme sunkumų ir nepriteklių, mokėmės 
paskubomis, Įveikdami klaidas, pasiekėme laimėjimų, 
stulbinusių pasauli. Dvidešimt milijonų gyvybių pa
aukojo mūsų liaudis mūšyje su fašistiniu agresoriu
mi, kad apgimtų tai, kas sukurta, ir išsaugotų teisę 
siekti savo idealų.”

(Tiesa, 1982 m. gegužės 19 d., 1 pusi.)

Klaidos — Klaipėdos istorija 
betikslinant

Nežinau kieno tai “atradi
mas”, kad “nėra to blogo, kuris 
neišeitų Į gearą”. Bent dalinai 
su tuo reikia sutikti, nes ir pa-

’ys savo gyvenime ne kartą esa- 
re p?tyrę to “atradimo” pras- 
'ingumą. Taip ir šiuo atveju, 
ai r-ano klaipėdiškis “idol” 

"laitvnas GELŽINIS diskutuoja 
'U tūlu ■■J.&.”, (spėju kad tai j

Latvijoje ir Estijoje, pasidavė nelaisvėn. Iš belaisvių gen. 
Vlasovas sudarė kelias divizijas ir buvo pasiruošęs pulti 
Sovietų karo jėgas ir kviesti juos kovon prieš įsiveržėlius.

Stalinas buvo apstulbęs. Nežinojo, ką bedaryti ir ką 
pasakyti. Vokiečiai paėmė visą Pabaltijį, Lenkiją, Gu
diją, Ukrainą, pasiekė Odesą ir veržėsi prie Kaukazo. 
Rusai pajėgė stabilizuoti frontą, kai gavo ginklų iš 
Amerikos.

Gen. D. Eisenhowerio sūnus John S. D. Eisenhower 
parašė “Antrojo Pasaulinio Karo istoriją”. Knygos Auto
rius buvo JAV karo jėgų kapitonas, vėliau pasiekęs pul
kininko laipsnį. Jojo tėvas, buvęs JAV prezidentas, karo 
metu vedė užrašus apie pasikalbėjimus su svarbesniais 
žmonėmis. Dabar sūnus tų užrašų didelę dalį naudojo 
šiai knygai.

Brežnevas kalba apie “išsaugoti teisę siekti savo idea
lų”. Kaip Sovietų Sąjungos valdovai siekė savo idealų, 
naujai išėjusioje knygoje yra toks gen. D. Eisenhowerio 
pacituotas sakinys:

“Stalinas visai nesirūpino gyventojų likimu, ku
rių jau buvo milijonai jo paties valdomame krašte. 
Jis vienoj konferencijoj pasakė čiurčiliui, kad karas 
buvo smulki problema, palyginus ją su 1930 metais 
pravesta kolektyvizacija, kainavusia milijonus gyvy
bių. Jis visuomet'kombinuodavo rusų karo siekimus 
su pokario tikslais”. (Chicago Tribune, 1982 m. bir
želio 6 d., 3-čia dalis, 13 psl.) ' < '

Lietuvių Tautinėse kapinėse pastatytas paminklas Tautinių kapinių steigėjams,. Pa
veiksle matome paminklo apdengimo iš ikmes ir kerpamą.juosta. (Foto Al Vaitis)

Stalinui labiausiai rūpėjo išsilaikyti valdžioje. Jam 
rūpėjo Rusijos ūkininkus padaryti krašto vergais, kad. 
galėtų išsivežti javus iš geriausių ūkių ir maitinti karo, 
iėgas. Jam mažai terūpėjo karo metu žuvusieji rusų ka
riai. Svarbu, kad komunistai būtų valdžios priešakyje.

Stalinas nesivaržė jokiomis priemonėmis, kad tik ga
lėtų būti valdžios priešakyje. Jis žudė ne tiktai caro ar
mijos generolus, padėjusius jam valdyti rusų karo jėgas 
:r čekistus, bet jis žudė ir komunistus. Berija planavo 
tokiu pačiu būdu valdyti kraštą, bet jam nepavyko. Poli
tinis biuras, negalėdamas Įsakyti, Įpareigojo Michailą 
Suslovą kirsti pirmą smūgi. Suslovas rėžė portfelyje esa
mu kietu daiktu Į galvą, kad kiti galėtų jį pribaigei. Be
riją spardė Brežnevas ir kiti nariai. Tai buvo “teisė 
siekti savo idealų”. s 1 ’

Panašiai Brežnevas ir Chruščiovą nusodino. Jis at
statė Chruščiovą telefonu, o kai grižo Į Maskvą, tai aero
drome kariai jam pasakė, kur jis privalo važiuoti. Jis 
patyrė, kad labai jau sauvaliavo, be nutarimo prižadėjo 
paskolas Naseriui, neatsiklausęs komunistų partijos sek
retoriato. Brežnevas tos klaidos nedaro. Jis klauso Juri
jaus Andropovo.

Brežnevas verčia lenkų generolus primesti krašto gy-

Kad karo metu buvo išgriauta viskas, ką komunistai 
buvo sukūrę, visiems buvo aišku.

O ką jie buvo sukūrę? Didžiausias jų kūrinys buvo 
“raudonoji armija”, kurios svarbiausias tikslas buvo sau
goti ir ginti sovietinę valdžią. Sovietų karo jėgos nepa- • 
jėgė sustabdyti vokiečių jokiame fronte. Jie buvo pasi-: 
žadėjo ginti nuo vokiečių, bet vokiečių karo jėgos, pra- ventojams susikompromitavusius kemunistus. Brežnevas 
laužusios Sovietų pasieni, laisvai žygiavo Į Rytus.

Rusams pavyko sustabdyti vokiečių karo jėgas tik
tai Minsko balose. Jeigu ne balos, tai vokiečiai būtų žy- grobusios grupės naudai išnaudoja rusus, lietuvius,' gu-

Lietuvoje,dus, ukrainiečius ir kitas pavergtas tautas.

lėktuvais ir tankais primeta Sovietų valią Afganistanui. 
Brežnevas, kaip Stalinas ir Leninas, ir toliau valdžią pa-

giavę toliau, nes visos karo jėgos; buvusios

JUOZAS ŠVAISTAS

• PETRAS ŠIRVOKAS
NUOTYKIŲ NUOTYKIAI ŽEMĖJE, 

PRAGARE IR DANGUJE

V1SAI NETIKĖTAI PATEKO 
Į PRAGARĄ

Gripas tris dienas rengėsi tai kelionei. Atsi
dėjęs medžiojo Įvairius žvėrelius, paukščius. Ge
rokai pasistiprinęs, užsisodino Petrą ant s v vo 
kupros ir suplakė galingais sparnais. Pakilo aukš
tai aukštai, viršum debesų pilkųjų, kad neužkliū
tų didžiųjų kalnų ir medžių išbėginių.

Lėkė, lėkė gripas ir pailso. Nusilejdęs ant 
vieno kalnelio pasakė:

— Daugiau nebegaliu. Vėl man reikės trijų 
dienų pasiruošti.

Petras apsižvalgė, apsižiūrėjo ir nustebo: čia 
pat buvo matomas savasai miestelis. Nudžiugęs 
padėkojo jis gripui:

— Dabar jau aš kaip ir tėviškėj! Toliau viską 
pasieksiu pėsčiomis. Keliauk sau atgal, gerasai 
paukšti ! Tu man tiek padarei, kad neužtenka žo
džių atsidėkoti.

■*tsisveikinęs su gripu, drožė bažnyčios tie- 
rarfit’. rridine bažnytėlė, bet tokia sava, jau
ki Mėgdavo A viduvasariu karštais sekmadie
nis:'? pasilik, i C mtoriuje. Daug žmonių čia pat 

ūksmingu liepų vėsumoj. Vos

matomi jų žiedai, bet koks oras, kas per kvepė
jimas aplinkui 1 Rodos, medus, šienas ir dirvonų 
gėlės sutartinai skleidžia savo kvapus

Dūzgia, darbuojasi pilkosios bitelės. Tūks
tančiai čia jų, tiesiog lipte aplipę liepų žiedai. 
Lengvas ramumas, šventa tyla gaivina sielą. 
Toks tykumas, kad net toliau suklupusių aiškiai 
girdėti pamaldūs dūsavimai, gilesnis atsikvepi* 

.mas. Toje tyloje su jaukiu bičių dūzgimu, su mė- 
jgiamais medaus ir vaško kvapais vaizdžiai ryš
kėja pats bažnyčios vidus. Pirmiausia žvakės, 
gelsvom kaip drugelių spanieliai plazdančiom 

'liepsnelėm. Toliau, paauksuoti altoriai ir — Die
vas. Bet ir čia tas pats Dievas. Pro gyvą liepų 

(vainiką, kur bažnyčios stogas su bokšteis, žvel- 
! gia žydras saulės glamonėjamas dangus. Kyltt j 
i tolimuosius skliautus ne tik žvilksniai, bet ir sie
la. Nejučiomis veržiasi malda — laisva, nuoširdi.

Gyvi tebėra pasilikę tie vaizdai ir tokios ne
apsakomai malonios valandėlės. Skuba dahdi* 
I Petras džiugiai prisiminti, is naujo pagyventi, 
įneš iš visų reiškinių mato, kad šiandien sekmk- 
■ dienis. Priėjo šventorių ir lauktos ramumos ne
gavo patirti.

Pašventoreje, ties didžiosiomis bažnyčios du
rimis, grūdosi minia žmonių. Visi neramūs, bai
mės sukrėsti. Petras prasiskverbia į pat vidurį. 
Jį lengvai praleidžia, lyg tai būtų svarbiausias, 
visų laukiamas asmuo. Tuojau pamato jis švie
žiai įgriuvusią duobę, be galo ir dugno, čia pat 
stovi kunigas. Į duobę suleista ilga, iš keliasde-

100% su tuo M. Gelžinio pareiš
kimu sutinku. Apie tai, gal tik 
kiek kitokioje formoje esu tose 
pat ‘'Naujienose*’ aukščiau pasi
sakęs, protestodamafe, kad' tokia 
istorinį faktą klaidinanti nuo
trauka įdėta net Lietuviškoje 
Enciklopedijoje, nes tikrovė yra 
šitokia: Vyr. Mažosios Lietuvos 
Gelbėjamo Komitetą, pąškelbūšĮ 
savo> manifestą Šilutėje T923 m. 
sausio mėn. 9 d, sudarė: MAR
TYNAS' JANKUS —' pirminin-

• kast? 'JURGIS STRĖKYS 1-
• inaąj yicfė-pirmimnką^,, .ĮJURtįS 
s LĖBARTAS r-c^-ras vitse'pffrni-

Komitetas susidėjo iš septynių 
narių: 1. Martyno Jankaus, pir
mininko, 2. Viliaus Šaulinškio, 
sakretoriaūs, 3. Jono Vanagaičio, 
viče-pirmininko, 4. Jurgio Lė- 
barto, vicepirmininko, 5. Juozo 
Pronskaūs, informacijos tiekėjo, 
.6. Alekšandro Marcinkevičiaus- 
Mantauto, Šaulių Sąjungos ats
tovo ir 7. Jurgio Brūvėlaičio, 
reikalų vedėjo”- O Viešpatie, 
kokia nelemto klaida įsibriovė 
šiartie M. Gelžinio teiginyje 
apie Vyr. Maž.. Lietuvos Gelbė
jimo Komiteto; sudėtį.' ; ■ ’jf

Tiesioginiai nenoriu Įsiterpti j
M. ilelžinio ir dr. J. Balio dto?'fminkau;.VIIjIUS šAULINSKIS 
kūsi'iis Vyr. Mažosio Lietuvos! — 'sekretorius, JuRGIS RRU- 
Gelbėjimo Komiteto sudėties VEI^MTIS — I 
reikalu, bet matydamas, ? kad 
abu daro kai kurių /klaidų, ati
taisydami . istorinius netikslu
mus, drįstu pakartoji Savo pasta
bas tiro, reikalu,. neš jau daug: 
metų atgal, dėl to ‘‘Gelbėjimo 
Komiteto payeikšlo” ėsti rašęs;
“Naujienose”, kd$ tai nieko, daų*. 
giau, kaip istorijos: klaštojiniaS; 
arba bent maždaug taip. EsU dė
kingos M. Gelžiniui, kaip ir Vi
sada, nežiūrint ką jis rašo ir

• klausimais (politiniais, at litera
tūriniais) mūsų spaudoje,. kad 
jis. diskusijose su J.B. šį vaizdą, nariai buvo artimi komiteto ben- 
prikėle iš klaidingos istorijos 
puslapių, tik gaila, kad tatne' 
pats padarė naują klaidą, ištari-

dr. J. Balio inicialai ir teatleis 
jis man^ jei neįspėjau) paskel
busiu “Naujienose” savo patik
slinimą apie Mažosios Lietuvos 
Gelbėjimo Komiteto (vyriausio
jo) paskelbtų 1923 m. sausio 9 d. 
manifesto ir sausion 19 d. dekla
racijos Šilutėje kalbą, kuri skir
tinga: manifesto kalbą, parašyta 
lietuvininkų tarme, gi deklara
cija — literatūrine kalba. Ne
tiek ja** labai domina mane lie
tuviškos ' kalbos < grynumas ma
nifesto ar deklaracijos tekste, 

.kiek tai, ką M; Gelžinįs yra pas
tebėjęs apię ’ Mažosios Lier 
tūyos Gelbėjimo komiteto <£pa- 

Areikslą”, apie kurį š.m. gegužės ’ 
15-17 d.d; ’“Naujienų”; Nr. - 93 
taip rašo: “Esu J. B. tikrai dė
kingas, kad jis palietė aną gar
sųjį “Gelbėjimo . komiteto pa
veikslą”. kuris jau 60 metų klai
dina (mano pabr. V.B.) skaity
tojus Jr žiūrėtojus* Jame atvaiz
duoti lietuviai amerikiečiai DA
RIUS ir IVAŠKEVIČIUS nie
kada nebuvo to komiteto na
riais. Ivaškevičius atvežęs iš 
Amerikos stambią dolerių sumą, 
paleidusią veikti visą sukilimo 
aparatūrą, buvo labai gerbiamas komentuoja Mažosios Lietuvos 
ir komiteto gerbingas svečias, j klausimais (politiniais at litėra- 
Tad, norėdami parodyti ameri
kiečiams "dėkingumą ir pagarbą, 
komitetas, su jais forografavosi 
ir vieną gerai pavykusį paveiks
lą pradėjo rodyti viešumai, nes 
kiekvienas lietuvis tuomet no- į joje ją betaisydamas. O tikroji 
rė'o matyti amerikiečius”. To- to “paveikslo” tiesa yra tokia: 
liau: “Be to, paveiksle nėra1 jau 60 metų, pagal M. Gelžhiį, 
penkto klaipėdiečio — Jurgio Vyr. Mažosios Lietuvos 0eft>e- 
Brūvelaičio, Gelbėjimo Komite-i jimo Komiteto; sŪrengUsio- ir 
to reikalų vedėjo, sukilimo svar- ’ praVediisio Klaipėdos šukiiimą 
biausio organizatoriaus”. Toliau 1923 metais, nuotrauka klaidina 
M. Gelžinis sako: “Gelbėjimo < skaitytojus ir žiūrėtojus. Visu

- komitetojiiarys ir; 
reikalų vederąs. Nesuprantu ir 
šiandien — kas ir. kaip galėjo 
Vyr. . Mažosios "Lietuvos Gelbė
jimo?7 Komiteto- vardu . padaryti 
nuotrauką, . išlęidžiąnt Jurgį

TĮ, susodinant tik; tr^rttikruo- 
sius komiteto narius: W Šaulin’

pridedant niekada to komiteto 
nariais nebuvusius:. Joną Vanar 
gditį^, Juozą Pronskų^ Alėkšan- 
drą _ Mafeifikivičių ir amerikie-

- A. iV'aškevičių ir Stepo-cUls

drą<ferbiai, ypačiai Jonas VA- 
NAGAmŠ. kuris net su ginklu 
rankoje nulėmė BAJORO (toji'- 
Mykolo Kalmanto) .pasisekimą 
priveikiant kapituliuoti prancū
zų prefektūrą. Niekur spaudoje 
nesu užtikęs, kiek daugiau pasa
kant ?apie tai, ką ir kokiū būdu 
nūvOlkė sukilimė kiti trys: Da
rius, Ivaškevičius Įr Pronskus?

(Bus daugiau)

šimt gabalų suraišiota virvė. Arčiau stovintieji 
apstulbę ir nebežiną, kas daryti. Su palengvėji
mu pasitinka jie dabar Petrą, tarytum tkrąją iš
eitį surasiantį, ir aiškina jam:

— Tu supranti, tas Vaclovas Bandurskis, vi
sų apylinkės pabaisa, sumanė šiandien ne tik į 
bažnyčią užvažiuoti, bet ir išpažintį atlikti. Jau 
tiek, matyt,. prisikrovė nedorybių, kad pats ne- 
beapsikėntė. Alė koks gyvenimas, tokia, turbūt, 
ir išpažintis buvo. Vos išėjo iš bažnyčios, per- 

į Žengė šventoriaus vartus — atsivėrė kiaurai že- 
jmė ir prarijo jį.
Į — Tu supranti, pati žemė nubaudė: nebeno- 
(rėjo, kad ją mindžiotų. Ačiū Dievui, vienu krau
geriu mažiau!

| — Dabar mes norėtumėm užlyginti tą kiau-
(rymę, tik nežinom, kiek žemių reikės. Matuojam 
’ sU Virve ir nesame tikri, ar ji pasiekė dugną, ar 
kur nors už pakraščio užkliuvus rangosi.

Petris pasiklaupė, pagalvojo ir sakb:
— Gef&i, as galiu leistis ir ištirti tą kiaury

mę. Tik, jeigu man blogai atsitiktų, tuojau trau
kit į viršų, kai tik pakrutinsu virvę!

Leido, leido, suleido visas virves ir jos lais
vos pasidarė Tada pririšo galą už medžio ir lau
kė, kas čia bus toliau. Nieko nesulaukę ištraukė 
virves, bet Petro nebebuvo. Visi labai gailėjosi’ ir 
išsiskirstė, nes vėlyvds vakaras-lipo jau ant kul
nų. Kitą rytą susirinkę žmonės jokių žymių ne
berado nei tos duobės, nei kiaurymės.

Petras, nusileidęs gilumon, visai pamiršo ir

žemę if ten pasilikusius žmones. Jo nustebimas 
neapsakomas buvo. Jis atsidūrė pačiam pragare. 
Stovėjo ir stebėjosi: “Tiek vargau, taip toli ieš
kojau, o.pragaro esama čia pat!”

Nė vienas velnias neatkreipė dėmesio į nau
ją atėjūną. Visi jie be galo buvo užsiėmę Ban- 
durskį betvarkydami. Kepino, čirškino jį, svai
dė ant šakių, kaip šiaudų kūlį, vienas kitam per- 
mesdami. Petras greit čiupo asvo smuiką, pamik
lino pirštus ir kad rėš aplinkinį, šoka, trankosi 
velniai ir visas pragaras siautulių eina. Ra
miai sėdėjęs LiudperiSj prie labai drūto ąžuo
linio stuobrio su storiausia grandine prirakintas, 
taip pagavo dūkdamas spardytis ir tą grandinę 
tarškinti; kad rodos, jog visi požemiai į viršų Iš
lėks,

Dūksta, draskosi Marte Irttamdfa kaip 
liūtas narve: ’

— Žmogau, nustok! Pasigailėk! Sakyk grei
čiau: kas tu toks esi ir ko nori?

Petras nuleido smuiką ir žengė plačiu praga
ro taku stačiai prie Lhiciperto. Visi velniai su 
baime pasoksta nuo tako , ir smunka susitraukę 
į užkabamus. , - .
* * ' 1 X .f i --

— Didysis pragaro valdove! GalingiiUsias iš 
visų velnių, pąUnsk Xą> juodąją paną, kurią, tavo 
velniai apsėdo' ir nekaltai kahkinAL’ ■'*, i-'''” '

(Bus daugiau) \ ‘ /

Tuesday, June 8, 1982
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NUGIRSTAS VILNIUJE

ALEKSAS AMBROSE

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DD.S. — DANTŲ GYDYTOJAS

4600 W. 103rd Street

TEL. 233-8553 
Service 855-4506, Page 06058

uk. Paul v. Daugis 
4rDTfQ4A> tK CHIRURGAI 

KUsuMot 
direktorių?

i. tuu, IU
BALANDOS: J—8 darbo dienoj 

£M antra ieitadienj 8—3 nd. 
lOM 40-2/2/ 542-171$

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kama $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 & Halsted SK, Chicago, 1L 60608**

ŠARKA — PRANAŠAUTOJA

Šarka yra linksmas paukštis. 
Žmonės seniau manydavo, jog ji 
išpranašauja svečius.

Reikai tik pažiūrėti, kaip ji 
tupi ant tvoros. Jei jos galva yra 
atsukta į triobą, tai atvažiuoja 
laukiami svečiai; jei uodega-tai 
sustos paprasti svečiai, kurių 
-pasitikimu! nereikia specialiai 
ruoštis.

Vienas čikagietis turistas, bū
damas Vilniuje, išgirdo tokį pa
sikalbėjimą:

— Pasakyk man, kas atsitiktų 
su Sacharos tyrlaukiais, jei juos 
užgrobtų Sovietai?

— Štai kas: pirmaisiais metais 
išdžiūtų paskutiniai vandens šal
tiniai, antrais metais pranyktų I 
visi gyvūnai ir palmės, o trečiais. 
— jau nebebūtų ir smėlio.

Valandos pagal susitarimą VALPARAISO UNIVERSITETAS

OPTOMETR1STAS

2618 W. 71st St TeL 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius

- ir “contact lenses”.

g Daugiau malonumo yra my
lėti, negu būti mylimam.

@ Sūnaus namai ne visada tė-. prakalbomis, 
vą šildo.

Dr, LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST 63rd STREET

Valandos: antrad. 1—6 popiet

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

PERKRAUSTYMAI
JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

Aikštės automobiliams pastatyti

«
Crab Salad Served In Melon Boats

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪSradijo seimos valandos

WS4 80. flAJLSTED STREET TeL fArKa 7-11Į1

BUTKUS - VASALUS
T«L: OLympic Z-1M2

Tel: LAfAyett* 1-3471

Ofise telefonas: 776-2889,
Re&dracite Wet: 441-5541

AJMULANSO 
PATARNAVIMAI

t

rURIMĖ 

KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Vedėja —. Aldona Diukut
Ttltf.: 778-1543

Direktorių

šeštadieniais ir sekmalieniaif 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš musę studijos 
Marquette Parka.

1T0JŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai;

Prostatos, inkstų ir ilapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33718 

Tel. (813) 321-420$

(LACKAWJCi)
^42L WEST bBUk SlKfaJS’l /-JL21R
1IC23 SOUTHWEST HIGHWax, fnot Hlh., ill. *74-4411

f

į

1

PETRAS BIELIŪNAS

Chkatfo, R, Hl Tuesday, .Tune 8, 1982

3/4
2

cup mayonnaise 
teaspoon curry powder 
teaspoon sugar 
teaspoon lemon juice 1 
honeydew melon 
Salad greens

Melon Salads
1/3
1/2
1/4
. 1

1

R ADU O PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo progra- 
mt Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
9TLYN, 1360 banga AM, veikia sek
madieniais nuo 8 iki 8:30 vaL ryte, 
perduodama vėliausių pasaulinių 
Elnių santraukų. Be to. komenta-
mi, muzika, dainos, ir Magdutės I 
Pasaką, šią program! Stepo I 
ims ir Valentina Minkai. Biznio I 
reikalais kreipts į Baltic Florists — I 
gSių tad dovanų krautuvę. 592, E. I 
Broadwef, S* Mtaet. 92127.1 
Telefonas 268-G489. Ten pat gau-11 
narnos “Naujienos”, didelis pasi- I > 
rinkimas lietuviškų knygų ir lie- 11 

tuvišku dovanų.

Leidimai — Pilna apdraudė 
2EMA KAINA 

Priimam Master Clurgf 
ir VISA Korteles.

R. ŠERĖNAS. Tai. 925-8063

Apdraustas perkriustymar 
iš iv airi y atstumy.

ANTANAS VILIMAS
TeL 374-1882 arba J7M9H

JOANAI PAUTIENYTEI

mirus.
JŪRATĘ ir EDMUNDĄ JAŠIŪNUS liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame.

MARIJA ir JUSTINAS PALUBINSKAI

UMir

With melons abundant now at locil markets, an exciting 
kmcheoa idea is Curried Crab Melon Salad. Family or guests 
Will enjoy (he Hfcht, yet satisfying combination of delicious 
Alaska King crab and juicy sweet honeydew melon.

Succnlent Alaska King crab is sliced and tossed with crisp 
vegetables and a curry-seasoned mayonnaise dressing. The 
salad is served on peeled and quartered melon “boats” on 
individual lettuee-Mned salad plates.

Alaska King crab meat is stowy white in color with bright 
red striations. Fully cooked, with tendons and cartilage 
removed, the meat is ready to be enjoyed in a favorite recipe 
after defrosting. In-shell packs of whole Alaska King crab legs 
and split legs are also available.

Curried Crab
package (6 to 8 oz.) 

frozen Alaska King' 
crab meat, thawed 

cup diced celery 
tablespoons chopped 

green onion
Drain and slice crab. Combine with celery and green onion. 

Blend mayowaise, curry powder, sugar and lemon juice; 
tots with dwb mixture. Chill. Cut melon into quarters length
wise; remove seeds and rind. Place melon quarters on salad 
plates lined with green*. Spoon crab salad onto melon. Makeg 
< urnaauv ~ _ J

048 S<x CALIFORNIA AVE.

(Tęsinys)

Valparaisieciai lietuviai stu
dentai aktingai dalyvavo lietu
viškoje veikloje: rengė kon- j 

Į eertus, ’ vaidinimus, važinėjo su 
, platino knygas, 

j bendradarbiavo spaudoje ir lie
tuvių visuomenėje įgijo gerą 
vardą, todėl Literatūros drau-* 
gija iš Lietuvių Susivienijimo 

į Amerikoje gavo aukų 1908 m 
šimtą dolerių, 1909 m. — du 
šimtu, 1912 -m. — 25 dolerių 
Be draugijų aukų, studentijai 
buvo parenkama aukų ir iš pri
vačių asmenų. Valparaisieciai 
lietuviai studentai, dažnai iš 
Chicagcs, pasikviesdavo paskaP 
tininkų — kun. Pr. Bučį, B. 
Balutį, KL Jurgelionį bei kon
certuoti M- Petrauską.

1907 m. Valparaiso universi
teto lietuviai išspausdino hek
tografuotą laikraštį Jaunimo 
Sapnus. Jo sumanytoju ir pir* 
muoju redaktorium buvo Jonas 
Sutkus, pinigais parėmė Lite
ratūrinė draugija. Universitete 
jis rūpinosi re tiek studijomis, 
-kiek lietuvybės reikalais- Be 
ikurto studentu laikraščio, jis 

dar įsteigė studentų vaidintojų 
ratelį. Ratelis paruošė vaidinti 
Br. Vargšo Paskutinę Bangą. 
Veikalas buvo vaidintas Chica- 
goj Meldažio salėj. Jonas Sut
kus neilgai tebuvo Valparaiso 
universitete. Persikėlė Chika- 
gon. čia jam! Antanas Olszews- 
kis, bankinirtkas ir Lietuvos lei
dėjas, buvo pavedęs keletą dar
bų atlikti. Vienas tokių darbų 
buvo paruošimas didelio kny
gų katalogo, o kitas — tai Cer- 
vanteso Don Kichoto vertimai 
Pavesto darbo tik nedidelę da
lį teatliko. Ankstyva mirtis nu
traukė jo literatūrinę ir visuo
meninę veiklą^

1910 m. pradžioje valparaisie
ciai studentai susisiekė su Lie
tuvos studentija, kai Lietuvoje 
buvo išspausdintas moksleivijos 
žumals Aušrinė. Apie Aušrinės 
pasirodymą Literatūrinės drau
gijos susirinkime pranešė Pra
nas Gudas, kuris pasiūlė Auš
rinę paremti pinigais bei rašy
ti Aušrinei straipsnių apie 
Amerikos lietuvių studentiją 
apskritai ir ypatingai apie, val- 
paraisiecius- Apie Valparaiso lie
tuvių studentų veiklą straips
nis buvo parašytas, perskaity
tas dr-jos susirinkime, o vėliau 
išspausdintas Aušrinėje.

Beveik visi” stoję į Valparai
so universitetą neturėjo bran- 
do< atestato. Daugumas jų dėl 
anglų kalbos menko mokėjimo 

turėjo lankyli paruošiamąjį | 
anglų k. kursą. 1911 m. jau su* J 
sidaxė apie porą dešimtmečių 
lietuvių, kurie baigė tam tik
rus kursus ir gavo diplomus, 
Atsirado baigusių “Classi c”, 
“Scientific*', komercijos ir mu
zikos kursus.

Baigusių tais metais “Classic'* 
kursą ir gavusių A. B, laipsnį 
figūruoja šie lietuviai: Pranas 
Gudas, kurs Amerikon atvyko 
1906 pabaigoj, b Valparaisan at
vyko sekančių metų pradžioje. 
Statys šafranauskas (vėliau So
pranas), kuris baigęs dentisteri- 
ją apsigyveno Waterbury, Conn. 
Juozas C. Wolon (Valavičius) 
buvo jauniausias baigusių tą 
kursą. Jis A.B. laipsnį gavo eida
mas J8-tus metus. Buvo gimęs 
Nanticoke, Pa., 1893 m.

Tarpe baigusių “Scientific” 
kursą ir gavusių B.S. laipsnį 
yra: Agota Karnauskaitė, gimu
si Waterbury, Conn., 1892. Juo
zas Kinčius, atvykęs iš Wilkes- 
Barre, Pa. Stasys Naikelis, at
vykęs iš Stamford, Conn. Baigęs 
mediciną, apsigyveno Chicagoj. I 
Dcmininkas B. Pratapas, atvy* I 
kęs iš Chicagos. Baigęs agrono- | 
mijos mokslus apie du metus | 
tarnavo Amerikos Agrikultūros J 
Dept, paskui buvo išvykęs Lie- į. 
tuvon, bet, ten neprigijęs, sugrį
žęs Chicagon, vertėsi “real estą* 
te” bizniu. Pranas Šivickis, vė
liau Chicagos universitete bai-. 
gęs gamtos mokslų skyrių ir ga
vęs Ph. D. laipsnį, sugrįžo Lie
tuvon. Pranas Juškaitis, kurs 
vėliau, baigęs kunigų seminariją 
ir įšventintas į kunigus, klebo
navo Cambridg'e, Mass. Metraš
tyje, be to, sužymėti kandidatai 
į 1912 metų bakalauro laipsnį/ 
Jų tarpe buvo šie lietuviai: Ce
cilija D. Brenzaitė, pusbroliai 
Albertas ir Mykolas Strikoliai

Petras Zalatoris.
A. L. KATALIKŲ 

MOKSLEIVIŲ 
SUSIVIENIJIMAS

1912 m. rugpiūčio 23 dieną 
įvyko pirmas Amerikos lietuvių 
moksleiviu suvažiavimas Chica- 
goje, Šv. Jurgio parapijos šve-1 
tairiėje. Suvažiaviman atvyko iš?- 
daugelio lietuvių kolo^jų mok-j m 
sleivių. P. Lapelis paaiškino su-’| 
važiavimo reikalą ir tikslą ir išJ, 
rinko prezidiumą — K. Vasiliau
ską, A. Baltutį, A. Petraitį bei 
St. Vaičiūną. Pat pradžioje iški- į 
lo ginčas dėl steigiamos mokslei-1 
vių organizacijos vardo. Buvo 
siūloma steigiama moksleivių 
organizaciją vadinti Amerikos 
Lietuvių Moksleivių Susivieni
jimu, bet daugumas suvažiavu-į 
siu nubalsavo Amerikos Lietu
vių Katalikų Moksleivių Susi
vienijimo vardą, tai keliolika 
moksleivių apleido suvažiavimą
- SL Biežis, P. Zalatoris, Povi-,6 

las Šimkus, Pwilas Žilvytis, S. j 
Naikelis ir kiti. (Bus daugiau) (

ir

Funeral Home and Cremation Service

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA LAIDO J LM O ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

TĖVAS m SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St | 
Chicago, IL 60608 1

24 Hour Service

' J
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MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

■I

I

g.
-

KABIAI

2633 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

ML KA'-'TU,

tOOCX « SM
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Nieko stebėtino, kad prieš 
linkimus Bendruomenės propa
gandos tarnyba išvystė didelę 
priešrinkiminę akciją. Tik gai
la, kad dažnai kuo nors remian
tis, nepasakoma visos tiesos.

Vieną straipsnį, tuo pačiu 
tikslu, Drauge, davė žurnalistas 
J urgis Janušai lis. Teisindam z s 
Bendruomenės balsavimus paš- 
tu, jis rašo: “...Juk ir ameri
kiečių rinkimuose įvairiais a> 

; vėjais pilietis gali balsuoti pas- 
r 4u, net bei kur rinkimų 

būdamas..

LAIŠKAI REDAKCIJAI

metu

Tai tiisa, amerikiečiai 
; suoja ir paštu. Bet jei
* amerikiečius, tai reikia parašyti 
’ v'są tiesa, kada ir kaip ameri

kiečiai balsuoja paš ų ir kada
- jo balsas užskaitomas. Ameri- 
*-kiečiai turi balsuotojų sąrašus 

ir, jei jis vra registruotas bal- 
-suotojas, tai jo balsas užskaito

mas. O Bendruomenės rinki
muose bet kas gali paimti iš te- ‘ 
lefcho knygos pavardę, arba net

* fiktyvią sugalvoti, ir ne tik už 
jį vieną, bet ir už visą šeimą, 
viename voke prisiųsti balsus 
Kas žino, kokia jo šeima? To
kie klausimai 
jos nevargina.

\vimus, mielas 
čiai pasodintų
ją ir jų organizatorius už grotų,

Lietuvių Bendruomenės bal
suotojai juk gyvena vos keli 
blokai nuo rinkimų būstinės. 
Kam prireikė dviejų savaičių 
-balsavimams. Ne tik amerikie
čiams, kur balsuoja milijonai, 
užtenka vienos dienos, bet ir 
Bendruomenės rinkimai, kol 
nebuvo reikalo suktybėms, pra
eidavo per vieną savaitgalį. Bet 
kada vadovai pasišovė prisiųsti 
balsus, pagal gautus iš bendruo- 
meninnio laikraščio redakcijos, 
tai tada prireikė antrojo savait
galio.

O kaip gudriai “demokratiš
kai” sugalvota, į antrąjį savait- 
galį pratęsti rinkimus! Po pirt

bal
iumi

... . , I mė. Dar gerokai prieš rinkimus
mo savaitgalio patikrinama k eki . , » i, . 1 i ‘ b_vc Blouin, Kad Kamanastrūksta pagal numatvtą p aną , . . ,, , \ bus pirimnir.kas.balsų. Aktyvistai, vardan pastų 
balsuotojų, paruošia atitinkamą 
k’ckį vokų ir atiduoda rinkimų 
komisijos nariams (bet kada, 

t be! kurią dieną, pagal instruk
cijas). šie, niekam nenusikals-

, drmi”, pagal instrukcijas, visus 
vokus sukiša į urną. Labai pa
togu ir net pigu. Jei visi balsai 
bū!ų paštu prisiųsti, tai kiek 
kairnuolų? Tūkstančiui balsų 
pašto išlaidos — 200 dol. Mato
mu, kaip viskas tiksliai vyriau
sios rinkinių komisijos pra-

Chicagos Lietuvių 
Taryba paminės 
birželio ivvkius

rinkimų komis> 
l’ž tokius baisa- 
Jurgi, amerikie- 
rinkimu komisi-

Kur matyta, kad rinkimų ko
misijos nariams ar pašaliečiams 
būtų leidžiama surinkti balsa
vimo korteles, o vėliau atnešti 
i rinkiminę būstinę? O L.B. ins
trukcijoje balsuotc'jui s’ūloma 
3udėii kiek norima balsų į voką 
ir įteikti bet kada ir kuriam rin
kimų komisijos nariui. Tai, 
tikrųjų, “demokratiškiausi” rin
kimai. Pralenkėte ir savo moky
tojus. O pats puikiai žinai, Jur
gi, kad asmuo, kuris atneštų į 
urną keletą balsavimo lapelių, 
būtų vietoj areštuotas. ►

Matomai, vyriausia rinkimų 
komisija bijojo, kad kas nors 
nepareikalaulų valdžios patik
rinti, kiek ir kas balsavo paštu. 
Prisiųsdami voką, komisija įdė
jo ir kortelę. Instrukcijoj pasa
kyta, kad jei asmuo balsuos 
paštu, tai kad pasirašytų tą kor
telę, pažymėdamas, kad balsavo 
“asmeniškai”. Įsakmiai parašy
ta: “...Balsuojant paštu nepa
miršti pasirašyti ant pridėto 
pareiškimo”. Jau iš anksto nu
matyta sukčiavimo’ procedūra. 
Taip bus išvengta ir balsuotojų 
asmeniškai ir paštu santykis 
1:100. /

Rašyta, kad tų frontininkų 
labai mažai tekandidatuoja. Ir 
čia ta pati logika. Ir okupantai 
mažai stato partiečių, o daugiau 
nepartinių atstovu. G tie nepar-

Chicagos Lietuvių Tarybas 
baisiųjų bhžejo trėmimų minė
jimas vyks šia tvarka:

Sekmadienį, birželio 13 d.,
10 vai. vėliavų pakėlimas Mar
quette Parko parapijos aikštėje.

16:h0 vai. pamaldos švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioje. šv. Miš as atnašauja ( 
ir pamokslą sako klebonas kun. 
Antanas Zakm auskas. Gieda pa-j 
rapijos chm as. '

10 vai. pamaldos Liet. Liūte-‘ 
runų Tėviškės parapijos bažry- j

l Pamaldas laiko kunigas 
Ansas Trakis.

Tuoj po pamaldų, Š. M. Ma
rijos Gimimo parapijos salėje 
vyks akademija. Kalbėtojai: 
generalinė konsule J. Daužvar- 
dienė ir kun. dr. Juozas Pruns- ’išvyką į p. Anelės Kojakienės 
kis. Vėliau seks meninė dalis, j rezidenciją (Lake Villa), ten,

Lietuvių visuomenė ir organi- kur ir praeityje turėta — prie 
zacijos kviečiamos gausiai da-1 ežsrų.
lyvauti. Organizacijos vėliavų Norintieji dalyvauti išvykoje 
pakėlime ir pamaldose dalyvau-’ registruojasi pas p. Rože, tel. 
ja

in-1 ė.'oje 
iš Ansa

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

KeramikaA. Petrauskaitė

Memat žemi — Perdevlmui 
t UAL t STATI FOR SALI

, _ — Pardrri«ei
[ RIAL ISTAT1 FOR tALf

BUTŲ NUOMAVIMAS 
.« NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB KEMA1S NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSB1OKEJIMA1S.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Ji 5 X

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAVSKAS, Prezidentai

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

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

OX

JAU ATSPAUSDINTA
, J. KLAUSEIKIO KNYGA
E

! BRONIO RAILOS

; NUSIBASTYMAI
102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos.

Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.
KNYGĄ IŠLEIDO CMCAGOS LIETUVIŲ 

LITERATŪROS DRAUGIJA.

f

Nutarta, laike vasaros atosto- Savings bendrovės paltapose, 
gų, turėti birželio 16 d. klubo 6201 S. Western Ave. Visos na

rės kviečiamos dalyvauti.
Valdyba

registruojasi pas p. Rožę, tel. 
927-8660, ir pas Skeivį — tel.su savo vėliavomis.

Chicagos Lietuvių Taryba 778-6536, vakarais.
Po susirinkimo buvo gausios 

vaišės ir malonūs pašnekesiai.
J. Skeivys, koresp.Žemaičių klubo 

susirinkimas
Gegužės mėn. 19 d. žemaičiai 

turėjo pusmetini susirinkimą1 
p. Anelės svetainėje. Kaip ir pa-. 
prastuose savo susirinkimuose, 
taip ir šįkart buvo svarstoma 
bėgamieji klubo?reikalai“ Be to, 
nutarta, .’jog klubas turėtų va-I 
saros atostogas birželio, liepos 
ir rugpjūčio mėnesiais. Pirmas 
po' atostogų susirinkimas bus. 
rugsėjo mėn. 15 dieną.

WISE m

TIESOS KELIAS
Jėzus sakė kalbėdamas:. “Aš 

■■ esu pasaulio šviesa. Kas seka 
■ mane, niekad nebevaikščios 

’ tamsoje, bet turės gyvenimo 
šviesą’’. (Jono 8:12).

Išgirsite šią įdo’mią radijo 
programą šiandien 8:45 vai. vak. 
banga 1450 AM per “Lietuvos 

.Aidus”.
i Sekmadienį 9 vai. ryto baiil 
[ga 1490 AM pasiklausykite “Ge
rosios Naujienos Lietuviams” 
per Sophie" Barčus radiją.

Parašykite mums, pareika
laudami knygelės “Mirtie, kur 
tavo geluonis?” • Mūsų adresas: 
Lithuanian Minįsfcriės,- P.O. ■ Box. 
321, Oak Lawn, IR. 60154.

— SLA 134-tos Moterų kuopos 
susirinkimas įvyks: šeštadienį, ■a • - . - - A _ •*■ •

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

0
¥g Mr. K. Januta,
| 2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

Change the oil and * 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Bom Losert

-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- -----------------------

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršelių knyga

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA — SI 7. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

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

Bu. ..... . i — . —--- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ -

Miko ŠileUdo 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 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autcrių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

Tuo reikalu jums gali dauf 
padėti teisininko Prano ŠUL( 
paruoštą, — teisėjo Alphons< 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos 
išleista knyga su legališkomi 
formomis-.

Knyga su formomis gauns 
ma Naujienų administracijoj

birželio 12 d., 12 vai., Chicago paltą.'

.^PASĘI^-NURODYMUI

Daktaras pasakoja poliejos at
stovui; ,

— Ištyriau pacientą, kuris ser
ga bronchitu :ir patariau jam būti 
šiltoje- aplinkoje.-

— Na,' ir;kas Atsitiko? 
klausė pareigūnas.

— Išeidamas iš ofiso, pacien
tas pasiėmė- mano šiltą žieminį

A FUN NEW KOOL-AID ®RECIPE ‘ 
^2 teaspoon Kool-Aid-Brand 2 tablespoons sugar 

Unsweetened Soft Drink ' ' cup water 
Mix, any flavor s/Ą cup milk

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

frodemoAiof General Foods Corporation.

• ------------------------------------------------------------------ -------------------------------------- ———S

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI ! 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy- - 

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atilminimus.
Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 pa£ liečia 1905 

metą įvykius,' Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas, ir 
susirūpinimą'— |8.00

Dr. A. J. Gussėn — DANTYS, ją priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais . ;_ L___________84.00

Minkštais viršeliais, tik 83.00
Dr. A. J. Gnasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_ 82.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

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

NAUJIENOS, Į
17X9 Sa. HALSTED ST, CHICAGO, IL IMM

2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
$39,500. Savininkas duoda paskolą.
2 po 4-ris, medinis, įrengtas skiepas. 
72-ros ir Campbell. $39,000.
6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga
ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie. *
2 sklypai arti vandens.
Hot Springs Village.

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

ELEKTROSĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos mieste laidinį. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Are. 
Tel. 927-3559 •

rtFLP WANTED
Darbininkių reiki*

FEMALE •

l^«K«SS=S=S ’ 

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automdbHiG 

Liability apdraudimas pensinio 
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 5 
4M5 So. ASHLAND AVI.

" TeL 523-8775 . <

REIKALINGA MOTERIS KOMPA- 
_____  _ j amžiaus • moteriai 
nuo birželio vidurio — 3 mėnesiams. 
Kambarys, maistas ir atlyginimas..
Gyventi Michigane, prie ežeruko, • 

netoli South Haven. .■
TeL: 448-3298 d

-NIONĖ vyresnio

REPAIRS — IN GENERAL 
įvairūs Taisymai

TUCKPO1NT1NG
GLASS BLOCK WINDOWS
CAULKING-WATERPROOFttiG

Call'BRENNAN
448-0092 cr 424-6904

PERSONAL
Asmenų Ieško

READER & ADVISER
CARD READING

- . i

Advice on all problems of life.
If you need help or. are worried, • 
she will advise you on. all life’s- 
affairs — love, marriage, health; 
and happiness. Will also tell you* 

how to succeed in life.

MISS JENA

2746 W. 47th St, Chicago 
254-5969

HOME CARE
NEEDED FOR HOME CARE PA
TIENTS IN AREA. MUST SPEAK 
LITHUANIAN & ENGLISH. HOME 

CARE EXPERIENCE.

CALL:

“Nurse Call” 
296-0113

• Prisipažinti klaidą pada
rius ir prašyti kitų atleidimo, 
tai nereiškia save pažeminti, 
priešingai — tai iškelia mus ki
tų ir savo pačių akyse.

e Rūpestis budina žmogų.

DCKTf set Mis 
world on fire

Dengiame ir taisome visu rū
siu stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA j 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Pardavimas tr Taisymas 
2644 W«*t «9th Straet 
Tai. REpubllc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NE D AS, 4059 Archer Avanse, 
Chicago, I1L 60832. Tek YA 7-59M

t Notary, Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tek 154-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra • 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Aeent f
320^4 W. W* M 
Iymk Farfc' UI. 
40642, - 424-M54

Ian* dr.a -Somsas

AM. » TJTB.-T 1.171 m

GINTARAS P. CEFtNAl
Darbo valandos: nuo B vaL

Iki d vaL vak. šeštadieni nrw
9 vaL ryto iki 12 vai <L 

Ir p<g&l auiitarime.
ToL 776-5162 art* 77M1I1

U4» Weit 63rd StrM
Hl- »062t

• — Naujino®, Chicago, 8, JU. Tuesday, June 8, 1982




