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kai šeimai ir visai Saudi Arabi
jos tautai dėl staigios ir netikė 
tos karaliaus mirties, šia proga
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Amerikos karys saugo Kongreso rūmu apylinkes, 
nesusidarytu triukšmadarių grupės tvarkai ardy
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— Miręs Saudi Arabijos kara
lius Chalid buvo nuvežtas į Me
ką, o vėliau palaidotas šeimos 
kapuos?.

Birželio 14-oji — Pabaltiečių 
Laisvės Diena

— Pirmadienį aukso’ uncija 
kainavo $320.

— Britų karo jėgo’s artėji 
prie Stanley kareivinių centro. 
Jie norėtų p:rma išvesti civili
nius gyventojus.

MM’
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Senatorius Percy pasiūlė 
Kongresui priimti birželio 

14-ąją kaip Pabaltiečių 
Laisvės Dieną.

kovas. Izraelio karo’ jėgos yra 
pasiryžusios nuginkluoti ir suim
ti visus palestiniečius, kurie 
sauvališkai veikė Libane.

Ministeris Ariel šaronas pra- 
j nešė policijos vadui, kad izrae
litai palestiniečių neskaito ka
riais ir nesirengia taikyti jiems 
nelaisvėn paimtų karių privile
gijų. Palestiniečiai nėra jokios 
valstybės kariai, kurie deda 
bombas keleiviniuose autobu
suose, šaudo į moteris bei vai
kus, naudoja kitas valstybes įsi
veržimams organizuoti, žudy
nėms sukelti. Palestiniečiai bus 
teisiami pagal Izraelio' įstaty
mus.

Iš Baabdos Izraelio tankai įsi
veržė į Rytų Beiruto priemiestį 
ir apsupo Parlamento gatvėje 
buvusį palestiniečių karo vado
vybės centrą. Tankai sustabdė 
visų sargų pasipriešinimą ir 
paskui ėmėsi suimti yįsus cent-

Keli 
šimtai palestiniečių padėjo gin
klus ir pasidavė nelaisvėn. Vie
tomis palestiniečiai atsršaudo, 
bet daugumoje jie meta ginklus 
ir iškelia rankas.

5 veiklas
mkitų palestiniečių lydimas.

Didžiausia paniką palestinie- 
■ čiams sukėlė Izraelio tankai ir 

šarvuočiai, šeštadienį užėmę Ba
abdos priemiestį, kur buvo visi 
Libano valdžios atstovai. Pasi
rodo, kad Izraelio gynybos mi
nisteris Ariel šaronas taip pat 
buvo Baagdoje.

Jis išsikvietė Libano policijos 
Įvadą irssu;juo kalbėjosi visą va
landą. Jis pranešė policijos va
dui, kad izraelitai neveda jokios 
kovos prieš sirijiečius ar Libano 
karius bei policiją. Izraelis lei
džia Sirijos karo jėgoms žygiuo
ti į Damaską, jeigu jo\ išreiš
kia noro įsivelti į vykstančias

Izraelitai užėmė visą Beirutą ir k?lią j Damaską 
Išleidžia sirijiečius, bet sulaiko visus palestiniečius
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— Vyrauja įsitikinimas, kad 
Jasir Aarafatas prieš izraelitų 
apsupimą spėjo pabėgti j 
maską. Izraelitai Beirute 
fato nesurado.
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ŽIAURIOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS 
7 . MARQUETTE PARKE

1982 ni. birželio men. .13 d, daug medžiagos, net laiškų 
10 yal. ryto. Vytauto Didžiojo .Sibiro kankiniu. Jis vienas 
rinktinėj šauliai, vadovaujami ■ 
pirm. V. Išgąnaičio ir Motery Į 
vadovės M. Dabkienės, pakėlė, 
aikštėje—valstybinę- ir tautinę, 
vėliavas. Tautinė gedulo žeųk- 
Jan pakelta pusiau stiebo. Mihė- 
jirho iškilmėse dalyvgvo: Vy: 
tauto Didžiojo šaulių rinktinės, j 
Moterų .padalinio, Gen. T.-Dau-i 
kantri kpr R. Liet. B-ries ir Vy- { 
ėių-vėliavos, iŠ viso 7. Prie R. 
LBnės vėliavos buvo, palyda — 
moterys šu tautiniais rūbais. 
Vyry ir moterų uniformuotų 
šaulių ^dalyvavo apie 60. Iš viso 
prie vėliavų pakėlimo dalyvavo 
apie-200 asmenų. Pusiau stiebo 
pak'ėjus" Lietuvos vėliavą, su
giedotas Lietuves himnas.
* *fc . ■ ' ’ ’

Vėliavomis s nešilti organiza
cijų^ nariai rikiavosi ir ėjo į 
bažnyčią. Bažnyčioje iškilmes 
pradėjo choras su giesme “Ap
saugok Aukščiausias mūsų my- 
limą-.,salį’’. Chorui vadovavo 
muzikas A. Linas' ^solo giedojo 
V.Momkus, vargonais grojo 
A. Skaisgirys.
AŠv.’ Mišias atnašavo kan. V. 
Zakarauskas ir pasakė labai 
jaiitru pamokslą apie trėmimus 
j Sibirą dįdejėjns kančioms ir 
net mirčiai.- Priminėrrnūsų tė- 
yynainiųs, mūsų jaunimą, ye- 
dančįus.atk^Įįiįą. kovą už iėšry- 
nęsir-religijorsįiaLšve. 

J/ ' v" • ’ ■
■ Sv^MĮšj'iįVauką nešė genera
linė konsule J. Daužvardienė 
ii“ "V.- Saimaška. * Nemažai ėjo 
prie įšv.' Komunijos.

Po Mišių, kadangi buvo Die
vo Kūno šventė, tai klebonas 
išstatė., Šyč. Sakramentą ir su
giedota atitinkamos giesmės.

Bažnyčioje iškilmės baigtos 
Lietuvos himnu.

Jškilntių dalyviai rinkosi į 
parapijos salę. Išstatytos vėlia
vos prie prezidiumo stalo. Gre
timai — stalelis su miniatiūri
ne lietuviška koplytėlė, vėliavė
lėmis ir gėlių puokšte.

Chicagos ALTo pirmininkas 
V. Samaška gražiu įvadiniu žo
džiu pradėjo Žiauriojo birželio 
minėjimą .ir sveikino gausiai 
susirinkusius dalyvius. Po to 
pakvietė-jĮefi. konsulę J. Dauž- 
vardienę tarti žodį. Konsule la
bai taiklia kaina nbšakė birže-' 
lio trėmimus, kančias. Primi- 

tenkos’’ valdžios de jure 
nitflą jr ir kaip dabar 

už
pnp
Amerika srWerkia ŠOVfėtus 
pavergimą Pabaltijd valstyb

Kun. dr. J. Prunsjūs skaitė 
paskaitą šios dienos iškilniems. 
Jis apie ' trėmimus surinkęs

t ' 014. / .

SYRIA

IZRAELIS IŠLAISVINS LIBANĄ NUO MAIŠTĄ 
KĖLUSIŲ ARAFATO CINKU OTŲ JĖGŲ

1 BEIRUTAS, Libanas. - Sek- 
madienį po pielų palestinie
čiams paleidus pirmuosius šū
vius į Izraelio karo jėgas, su
pančias Beirutą, už poros valan
dų Izraelio karo jėgos metėsi 
dviem kryptimis. Vienas Izrae
lio dalinys apsupo palestiniečių 
centrą pačiame rytiniame Bei
rute, o kitas Izraelio dalinys 
metėsi tiesiai prie sostinės aero
dromo’. Palestiniečiai bandė pa
stoti kelią izraelitams, bet buvo 
bejėgiai. Izraelio tankai ir šar
vuočiai likvidavo aerodromą gy- 
nusius palestiniečius. Dauguma 
jų pasidavė nelaisvėn.

Palestiniečius nustebino izrae
litai, kad jie nepaleido nė šūvio 
į aerodrome buvusius lėktuvus. 
Manoma, kad dalis palestiniečių 
vadų pabėgo į B: i nito š’aurę, 
bet didelė jų dauguma tapo ap
supta Libano sostinėje. Jeigu 

pabėgti

rios jie nepakenčia^ neturi pa
grindinių žmogaus teisių ir per
sekiojami už protestus;

kad JAV šiandien yra pirmon 
eilėn laisvės gynėjos, pasišven- 
tusios demoLratiniems princi
pams. žmogaus teisėms, tikybi
nei laisvei ir priešingos prie
spaudai;

kad JAV, kaip Jungtinių Tau
tų narys, keliais atvejais kartu 
su dauguma šios tarptautinės 
o’rganzacijos narių, pritarė tau
tų apsisprendimui būti lais
voms;

kad Sovietų Sąjunga nuolat 
priešinasi atiduoti Pabaltijo 
valstybėms teisę nepriklausomai 
tvarkytis ir atsiskirti nuo Sovie- 

Įtų Sąjungos ir tapti politiniai bei 
tikybiškai laisvoms valstybėms;

todėl JAV Senatas ir At
stovų Rūmai, kartu susirinkę j 
bendrą posėdį, pareiškė, kad Lie
tuva, Latvija ir Estija nori būti j toj. J

I laisvds ir nepriklausomos nuo 
Sovietų Sąjungos^ dorfiinacijos. 
1382 metų biriHio 14';d., ma
sinių išvežimų metinių sukaktis, 
bus paskelbta Pabaltijo laisvės 
Diena, kaip Amerikos gyvento
jų solkiarumo diena su pavergtų 
Pabaltijo valstybių gyventojais, 
Įpareigojame ir- prašome pasi
rašyti ii* paskelbti proklamaciją 
Pabaltijd I^aisy^ Dienok su ati
tinkamomis čeremoritjomis ir 
darkais. •

MUBARAKAS NUSKRIDO I SAUDI 
ARABIJĄ UŽUOJAUTAI PAREIKŠTI

SAUDI ARABIJOS KARALIAUS PAREIGOMS PRISAIKDINTAS 
PRINCAS FAIID, VYRIAUSIAS KARIUOMENftS VADAS

DŽIDA, Saudi Arabija. —
Egipto prezidentas Hosni Muba 
rakas sekmadienį atskrido į Dži

— Visa Saudi Arabijos ka
riuomenė ir tikintieji prisiekė 
ištikimybę naujam karaliui 
Fahd.

gos pasimatyti ir pasikeisi min
timis- su naujai paskirtu Saudi 
Arabijos karaliumi.

Buvusiam Egipto’ prezidentui 
Sadatui nutarus siekti taikos su 
Izraeliu, buvęs Saudi Arabijos 
karalius nutraukė iki to meto 
Egiptui teikta pašalpą. Nuo to 
.neto nebuvo jokių ryšių tarp 
dviejų valstybių.

Naujas karalius priėmė Egip
to prezidentą ir pasakė, kad 
santykiai tarp abiejų valstybių 
turės gerokai pagerėti.

Karalius pasirodė gyven
tojams televizijoje

Penktadiepį Saudi Arabijos 
karalius Chalid pasirodė Saudi 
Arbajids gyventojams televizi

joje. Visi žinojo, kad jis turėjo 
silpną širdį. Prieš šešerius me

ntus jis buvo atvykęs į Ameriką, 
' kur Ohio valstijoje, Clevelando 
mieste jam buvo padaryta sėk-

1 minga širdies operacija.

šeštadienio vakąre Saudi Ara
bijos karalius iš Rijado išskrido 
J TaifO^kalnus, kur jis planavo 
{pratęsti-vasaros atostogas. Tele
vizija- ^parodė,- karaliuj Jasįr Aifąfąįas nespėj 
skrido fr kaip Jis buvo suliktas j Libanp .palestiniečius.
vasarvietėje. Matyt, kad skridi- gali būti apsuptas. Izraelitai i-a
mas apsunkino žardį, o gal ki- do vakarykščius Libano laikraš- 
toks Taifos oras jį mirtinai pa-, čius, kuriuose, buvo Arafato pa
kirto.. ] veiklas, -einančio Beiruto gatve,

Sekmadienio rytą karalius 
į Chalid mirė, o sekmadienio va
kare jis buvo palaidotas Chąji- 
dų šeimos kapinėse. Jis viešai 
pareiškė, kad nori būti palaido

tas Jeruzalėje, bet dabar jo pa
laikai, pagal musulmoniškas tra
dicijas, tuojau palaidoti, nepa
dedant jokio paminklo.

Tuojau buvo prisaikdintas 
naujas karalius

Nespėjus, palaidoti Saudi Ara
bijos karalių Chalidą, tuojau 
nauju krašto karaliumi prisaik
dintas princas Fahd.

Karalius Chalidas turėjo val
dyti plačią 4,000 narių giminę. 
Jų tarpe buvo daug princų ir 
kunigaikščių, norėjusių tapti 
įtakingais valdovais.

1976 metais didžiųjų švenčių 
metu prasidėjo didelės riaušės. 
Maištininkai, Irano mulos. Cho- 
meini paveikti, įsibrovė į Mekoj 
esančią švenčiausią moskę ir 
įsikūrė pačioj švenčiausioj vie- 

ie laukė įžengiančio Chali- 
ad galėtų jį nužudyti, bet 

jis į didžiąją moskę kojos ne
įkėlė. Jis pasiuntė Saudi Arabi
jos karius išmesti maištininkus. 
Ten įvyko kruvinos žudynės, 
visi maištininkai buvo nugink
luoti ir suimti, šioje kovoje 
daugiausia energijos parodė 
princas Fahd.

Jis buvo paskirtas Saudi Ara
bijos kariuomenės vadu, priva
lėjo prižiūrėti, kad visi 'maišti
ninkai būtų išvežti į gimimo 
miestus, ir ten jiems būtų nu
kirstos galvos. Karalius savtf 
pusbrolį Fahd, dabar 60 metų 
amžiaus, paskyrė įpėdiniu ir ka
riuomenės vadu. Dabar nebuvo 
jokių riaušių.

k o m p etentingiaiLsių asmenų j 
-kalbcti šiuo reikalu. Patiekė 
.tikslių skaitmenų apie ištrem- 
-tųjų skaičių, net.jaunuolių ir 
paauglių. Prelegentas taip jaut
riai kalbėjo, cituodamas mir- 
^ninkų laiškus^kad pats jaudi
nosi ir pravirkdė publiką. Iš 
viso ištremta 34,000. Pvz., 1910 
metais Lietuvoje buvo gyven
toj ų 3.315.000, o 1959 m. belikę 
tik 2.711.000. Iš viso per oku
pacijoj laikotarpį buvo iš
tremta apfe 350.000.

Cituojami laiškai tiesiog 
šiurpą sukėlė. Pvz., J. Gimbu
tai sayo krauju parašęs laišką: 
f^Iąnęs nuo Kristaus ir Lietu- 
yos neatskirs nė baisios kan- 

:Sps,\ . J*
§ i r

Ų- Baigus tokią: įdomią, doku* 
jnentuotą kalbą, autoriui gau- 
siAi .plojonie. ‘ .

ALTo pirinini okas V. Simas- 
ka dčkcjo . kalix'tpjams. šau- 

"lfe[riKš,5*t>rg&'nrzaaj6ms, daly- 
inarns, radijui ir spaudai.' . * 

'-'Iškilmėse dalyvavo sALTo 
.Cfentro valdybos nariai —-\dr.

•Kriaučfeliūnas, 'T. Blinštru- 
JJjbs, agry Andrašiūnas, Mah- 
Jįs, ^įciMikiižiūtė, įSikšėib- 
Iniij'Pemokratįi gos pirm. ATį 
Wliuhas; Pehšininkų Sąjungos 
įnrnj. 7SL. Vanagu na BALFo

‘ Nlackevičiųs,“ ; E
Ig. Petrąuskąs; inžr.ą 

-A^cihiaitis . J- Bagjclžms; ran^tM 
jy^ta^^;fiarheriTs ir kitu brga- 
^^ęijy'fyaldybų nariai. ' -; . 
“LA^furnališias . J. Z. ; atsidėjęs 
■*,skėi(ė:’ kiek dalyvavo jaunini®;

‘ant vieno, s/ankos piHtų 
.galy suskaityti. Kur mūsų jau- 
-ilirhasf.^'jis klausė. — .Jų ne
buvo prie R. Kalantos pamink
lo-net 10 m. nuo susideginimo 
sukakties iškilmėse. Fronto 
Bičiuliai patraukė prie Lemen
to į rengiamas iškilmes ir kvie
tė gausai dalyvauti. Jie pratę 
dublikuoti... . -

r > (Nukelta j 5 psl _

WASHINGTON, D.C.— Sena- pavergti, įjungti j sąjungą, ku 
torius Charles H. Percy prane
ša, kad Šių melų birželio 9 dieną 
Kongresas priėmė bendrą rezo
liuciją, kuria birželio 14-oji 
skiriama Pabaltiečių Laisvės 
Diena. ' •

Senatorius Percy praneša, kad 
jis pritarė tai rezoliucijai ir 
buvo vienas iš tu senatorių, ku- 
rie pasirašė šią bendrą rezoliu
ciją. Jis tvirtina, kad prieš 42 
metus Sovietų karo jėgos įsiver
žė į Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos valstybes ir pavergė jose gy
venusias tautas.

“Turint galvoje, kad Pabalti- 
jos respublikos — Lietuva, Lat
vija ir Estija prisilaikė religinių 
ir politiniu principų, nepriklau
somai tvarkė savo reikalus;

kad minėtos suvereninės ir 
nepriklausomos valstybės buvo 
Tautų Sąjungos pilnai pripa
žintos;

kad Sovietu Sąjunga 1910 rpe- 
lais jėga pavergė minėtas vals
tybes ir prievarta’ prijungė prie; 
Sovietų '' Sąjungos, •' išveždami' 
tūkstančius gyventojų į Rusijos' 
giiunią ir atvarydami į Pabalti
jo- valstybes didėlius skaičius 
rusų, kurie gali išgriauti visą 
minėtų kraštų kiTltūrą;-

kad Sovietų Sąjungą išardė 
minėtų valstybių demokratinę 
santvarką, pagrindines: žmogaus 
teisės ir laisvėj ’ ,

kad lietuviai, latviąi ir irstai 
šiandien yra Sorietų Sąjungą i MA«r >> V

^M^TrfpogBalota
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M. Šileikis

STENKIMĖS GERU PAT A 
RIMU PASINAUDOTI

Galima pagalvoti, kam 
dar vieno Centro, ta- 
kitos pusės paskutiny- 
specifinis, būtent: ka-

DON*T CUT 1*1 BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
following distances.^

Takers?7 
. stock < 
inAmerica-

Jota tbc Pinoti Saving Pi*®-

PROSTATOS VĖŽIO GYDY 
MAS IR IŠEITIS

tinent). Operuojami ir toliau 
pažengę vėžiai bei tvarkant šla
pimo nesulaikymą, ar pasikarto
jau tj vėžį einant per varpos ka
nalu (transurethral). Kiaušinė
lio prašalinimas (orchiectomy) 
daromas kartais vėžio augimo 
sulaikymui (vyriški hormonai 
skatina vėžio prostatos augimą) 
tais atvejais, kai vėžys esti iš
siplėtęs. Daugiau tuo reikalu 
kitą kartą.

Madona Z. Sodyboje,, akvarelė

Naujausių rnoks'c žinių populiarus perteikimas 
JONAS nDOMAVIČIUS.iM. D.

klerozės ir j apsaug anuo kau- j Jokios kitos išeities' nėra, jeigu 
išvengti kaulų suminkštė- 

kaulu lūžimo.

kaulų minkštėjimu. Už tai kiek
vienam bent kiek savo kontro
liuoti pajėgiančiam (bent kiek 
asmenybe susitvarkiusiam) pats 
laikas dabar imtis APSAUGO- 
JAMŲ nuo susirgimo kaulais ir 
širdimi darbų.

Dvieji darbai kaulų stiprini
mui jau dabar atliktini

Kaulų menkimas turi dauge

riopas priežastis. Dabar mes čia 
kreipsime -dėmesį į dvi priežas
tis ir jas šalinsime: moteriškės 
gyvenimo permainos sulauku
sios kas ketvirta (25% jų) gau
na minkštėjimą kaulų dėl jų

pasiūlymų 
Apsispręs- 
Galyojimo 
jis būtinai 

vm

SOME CHICAGO MOTOR CLUB T1P3 ON

EXKESSHW DIM MG

Klausimas: Mano vyras laibai 
rūpinasi savo prostatos vėžio 
gydymu ir jo pasėkomis. Malo
nėki!, Tamsta Daktare, bent pa
viršutiniškai tuo reikalų mus 
apšviesti. Dėkoju.

Atsakymas: Prostatos vėžio 
išeitis labai įvairuoja, priklau 
somai nuo vėžio prostatoje dy
džio 4r jo išsiplėtime, o taip pat 
nuo jo augimo būdingumo: grel-

g Automobilistai yra trijų 
rūšių: tie, kurie patys plauna 
savo automobilius; tie, kurie 
atiduoda juos plauti, ir tie, ku
rie laukia lietaus.

mums vien sėdėti, gana mums 
vien kalbant išz tuščio į kiaurą 
pilstyti: pats laikas mums vi
siems. gerinti savas pensininko 

t dienas - per pilo^>gąkįųsnŽGaąJ 
da bart ines‘~: :inedicm^^wr<5dy- 
ni ams. O jie kaulams ' stiprinti 
yra štai kokie: JUDĖK, MAN.KŠ- 
YlNKIS, DARBUOKIS ir pri
iminėk gydytojo nurodytus MO
TERIŠKUS hormonus (pensi
ninkės) ir VYRIŠKUS hormo
nus (pensininkai).

Laimė geresnė pensininkių 
pusėje: joms naudingi abieji: 
ir vyriški, ir moteriški hormo
nai, kai tuo tarpu vyrams kau

lams stiprinti vien VYRIŠKIE-

KAIP STIPRINTI PENSININKĖS KAU
LUS, IŠVENGTI JŲ LŪŽIMO

Moteriški hormonai ir judėjimas — darba
vimasis yra dvi sėkmingiausios priemonės 
užbėgti už akių kaulų lūžimui.

(Dabartinės medicinos tiesa)
Dabar sveikaton yra daug pa

šauktų, bet maža išrinktų. Sten
kimės nuo šiandien visi lietuviai 
mimu save nagan ir rikiuotis 
šrinktujų gretose. Tik tada me
dicinos patarimas atneš mums 
naudos. Gana mums iki šiol vien 
dejavus, kad senatvė yra didelė 
našta: kaulai skauda, kojos 
pensininko - pensininkės nepane
ša ir visokios kitokios negerovės 
gula ant pensininko-pensininkės 
pečių.

Tos negerovės, mus aplankan
čios pensininko-kės dienų sulau
kus, didele dalimi yra mūsų pa
čių sau užkrautos NEVEĮKLU- 
HU. IR HORMONŲ GAUSOS 
SUMENKIMU. Tuos dū blogius 
mes šiandien GALIME GANA 
SĖKMINGAI SUMAŽINTI. To
dėl ir pradėkime nuo vien de
jonių kuo greičiausiai šlitis prie

Kaulų suminkštėjimas (osteo
porosis) tai liga, kada kaulai 
nenormaliai gausiai išakija, 
juose kanalai pagausėja ar ne
normalios tuštumos atsiranda. 
Tokįe kaulai esti silpni, greitai 
lūžta net nuo mažiausio jų su- 
spaudimo-užgavimo, net lovoje 
apsiverčiant.

Kaulų suminkštėjimas dauge
liu atvejų yra panašus' arterijų 
sukalkėjimui - arteriosklerozei. 
Abi šios negerovės atsiranda 
žmogui senstant. Kuris iš mūsų 
ilgėliau pagyvensime, šitų dvie
jų negalių greičiausiai susilauk
sime. Todėl liaukimės vien de
javę, kad kaulai lūžta greitai, 
kad atmintis skubiai nyksta, 
nieko teigiamo toms negero
vėms prašalinti- atitolinti neda
rydami. Dabartinė medicina jau 
yra pajėgi mums patarti, kaip iš 
anksto reikia imtis priemonių 
tom dviem negerovėm ragus 
aplaužyti, joms duris užtrenkti, 
jų blogumus galimai toliausiai 
atitolinti.

Bet kas iš to, kąd mediciną, 
yra pajėgi, 6 dabartinis gferisi- 
ninkas, ypač pensininkė, nėra 
pajėgus-pajėgi dabartinės me
dicinos pajėgumu pasinaudoti. 
Todėl kiekvieno lietuvio pensi
ninko ir pensininkės vienas di
džiausių darbų dabar turi būti 
savos ASMENYBĖS TOKS SU
STIPRINIMAS, kad mes pajėg
tume atsisakyti senų - nesveikų 
gyvenimo kelių ir pradėtume 
eiti dabartinės sveikatos vieš
keliu.

Gana mums būti rusiškais 
mužikais

Posakis yra, kad rusas ūki
ninkas (mužikas) tik tada žeg
nojasi, kai perkūnas trenkia. 
Tai gilios prasmės posakis: jis 
apibūdina apsileidusį žmogų. 
Tokiais apsileidėliais neretas 
yra ir mūsiškis. Juk dabar visi 
aiškiai žino, kad rūkymas suke
lia sklerozę, artina' širdies ata
ką, o mes savo, neva, kultūri
niuose parengimuose tiesidg ka
minais virs tame. O tos mūsų 
‘poniutės” — argi ir jos nežino, 
kad kava yra žmogui sveikatą 
ardantis gėrimas, o jos vis ir 
toliau didžiuojasi, lead “bus ka
vutė ir saldumynai”. Tai du 
vengtini dalykai, norint išveng-, 
ti per greitai artėjančios sklero
zės. Tokio blogio mes nevengia 
me, nes asmenybėmis dar ne
same pasiruošę kovai su di
džiausiu savo priešu — skkroze. 
Ir jo tol nevengsime, kol tikrais 
žmonėmis netapsime.

Pirm tokio mūsų pasikeitimo, 
nieko gero nesuteiks mums jo
kie mediciniški patarimai, joks 
gydymas bei jokie vaistai. Kol 
asmenybėmis nesubręume į tik
rus žmones, lol mums gėris bus 
svetimas, tol męs tįjcrai sveika
tai būsime alergiški. Mes viso
kiais niekais užsinusiinc, bet 
tikro darbo niekad nesigriebsi- 
me: mes eisime pas gydytoją, 
liet nepiMysime jo nurodymu. 
Mes norėsime l>įtT sveiki, bet 
plausime savo t»ve<k^tos; 
ant kurios sėdime. Ir taip lie ga
lo, be krašfd mos visokiais 
menkniekiais save liūliuosime, 
kai tikra sklorezės giltinė mums 
pagreitintai savo dalgį aitrins.

N? kitaip atsitiks ir su mūsų

tai APSAUGOS NUO LIGOS. 
Reikia kiekvienam iš mūsų pra
dėti nuo šiandien taip gyventi, 
idant mes apsisaugotume ir iš
vengtume galimos negalės — 
KAULŲ SUMINKŠTĖJIMO (os
teoporosis) . 
Saugokis iš anksto nuo sklero

zės ir nuo minkštų kaulu 
Kai kaulai pensininkui ima 

palengva minkšlėti-retėti ir re
tėja iki tokio stovio, kad men
kai juos užgaunant,, ar net vi
sai neužgaunant, o tik lovoje 
apsiverčiant, jie lūžta: pensinin- 
kė-pensininkas ^iš ryto negali 
keltis iš lovos dėl lūžusio kaulo, 
esti jau pavėluotas laikas kau-: moteriškųjų hormonų (estroge-.; 
lams stiprinti. Panašiai esti pa-; nų) sumažėjimo kūne; ir dėl 
vėluojam a gydantis sklerozę,/: antros priežasties: dėl NEVEIK- 
kai arterijos pamažu priskrenta LUMO — DARBAIS NEUŽSI- 
riebalais ii' žmogus, palyginti, * ĖMIMO tame laikotarpyje. Tų i 
dar jaunas, gauna širdies ataką dviejų trūkumų prašalinimas ir 
ir staiga miršta. Abiem atvejais yra dabar geriausias moteriškų 
esti kaltas tiek pats ligos savi-j kaulų stiprinimas. Hormonus 
ninkas, tiek ir jį prižiūrįs gydy-4 gydytojas patars, o kūnišką 
tojas: abu nekreipia reikiamo j veiklumą kiekviena moteriškė j 

jo‘dėmesio laiku rį APSAUGĄ huoĮsavo gyvenime^ turės^ Įvykdyti. | 
riš

j Kaip sklerozės gali didžia da
limi išvengti nerūkant ir krau
ją suliesinant, ’ tada ir širdies 
ataka esti atitolinama, taip ir 
kaulų lūžimą gali atitolinti per 
katilų stiprinimą moteriškais 
hormonais ir mannkšta: darbu, 

.gimnastikavimusi, lankstymusi, 
j tik ne sėdėjimu ir į vieną tašką 

žiūrint, liežuvio judinimu. įš
aliu tingam lo užteks, o kitokiam 
ioks auksaburnis netalkins.

Antanas Juodvalkis, gegužės 
27 d. Nj. rašydamas Lituanis
tikos katedros Illinoiso univer
sitete reikalu, pastebi:

“Mūsuose dažnokai pasitaiko, 
kai vieni ką suplanuoja ir pra
deda projektą vykdyti, tai kiti 
pasišauni steigta -panašią . insti
tuciją ir Vilioja rėmėjus. PaVyz- 
vyzdžiu gali būti ir informa
cijos centrai. Kai New Yorke 
pradėjo įsibėgėti kun. Pugevi- 
čiaus vadovaujamas Lietuvių 
Informacijos Centras, tai kiti 
Los Angeles mieste įsteigė Bal
tų laisvės lygą ...”

Gyvenant pluralizme to sun
ku išvengti. Pvz. Aurelijos Ba- 
Jasaitienės' £am? paČiahne Nr- 
šaukimas padėti-Kento univer
siteto lituanistinei programai 
man daugiau patiko, negu per
spektyva turėti profesorių, ku' 
ris, anot Juodvalkio, neesant 
studentų, galės pilną laiką dirb
ti lituanistinių tyrimų srityse 
Gal norint lažintis, kurios jis 
bus pasaulėžiūros?

Ir kitas A. Juodvalkio pavyz
dys nėra visai tikslus. Jau 
prieš kun. Pugevičiaus Centrą 
tame pačiame New Yorke dang 
metų eina ELTOS Informacijos 
angliška laida (kuri nėra lietu* 
Vištos laidos vertimas) ir sa
vo informacijos tarnybą bei 
biuletenius turi BATUN — 
Baltic Appeal to the United 
Nations, 
prireikė 
čiau iš 
sis yra 
talikų, ne bendras.

Baltijos lygos “Baltic Bulle- 
•in” leidžiamas šio krašto įmo
nių v’daus laikraštėlių pavyz-

Išvada: Vyrams kaulai daug 
rečiau sumenksta ir dėl to jiems 
jų lūžimai rečiau pasitaiko. Su i 
moteriškėmis pensininkėmis yra 
daug blogesni reikalai: jos visos, 
turi iš anksto savo kaulus stip
rinti. čia reikiamas maistas 
(baltymai, vaisiai, daržovės,. Į 
p'eno gaminiai: mažiausiai vie
na kvorta pieno per dieną — 
kiekvieną dieną per visą amžių) 
ir tinkamas judėjimas yra ge
riausias kaulų stiprinimas, nes 
vien virtuvėje sukinėjimasis, o 
po to prie telefono valandų va
landomis sėdėjimas, prie kortų, 
prie bingo, prie kavutės, prie 
kūmučių pleputės sėdėjimas — 
niekais laiko leidimas, yra kau
lų TIRPINIMAS. Taigi visos ir 
visi — nuo kaulų tirpinimo prie 
jų stiprinimo1 darbų! Sėkmės 
visiems. Daugiau apie tai — 
kitą karią.

Pasiskaityti: Geriatrics, June 
1982.

Tau can't afford to be 
Because if you’re in charge 
the family budget, ycai’rs 
making dedsocs about tbr 
future, too.

And that’s irhere Ų-S. 
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband te 
sign upior the Payroll Sav
ings Plan where he works.

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

U.S. Savinas Bonds. For 
the woman who really know 
a good bargain.

E Hond. twy « M *
-Mitnrtty of 5 yutr* 44% th* SrMrwir'.. 
Bonrf* in rraiacKi / icaL »» dan 'ir dta i ’ 
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prieš ligas yra APSISAUGOJI
MAS nuo jų. Todėl nuo dabar 

biausio dalyko, kiek-j kiekvienas mūsiškis taip stip
riai imkime stiprinti/; savas as
menybes, kad pajėgtume paklus
ti dabartinės medicinos nurody
mams kaulų stiprinimo reikale, 
o taip pat ir sklerozės atitolini
mo darbuose.

JI patartini, nes moteriškieji 
hormonai vyrą moleriškina, o 
tokio blogio nė vienas vyras ne
pageidauja.

Moteriškės nieko prieš neturi 
vyriškėjimui per vyriškų hor
monų naudojimą, tik, gink Die
ve, nemoteriškink vyro su mo
teriškaisiais hormonais — jie tau 
akis iškabins. Tik didelės nelai
mės metu: prostatos vėžio išsi
plėtimo kūne atveju vyrui duo
dami moteriški hormonai • tokio 
vėžio augimo-plėlimosi sulaiky
mui. Tik jau jokiu būdu su mo
teriškaisiais hormonais nepra- 

reikiamos veiklos. Tikrai gana j dėk vyro kaulus stiprinti: su- 
moteirškėjes vyras (balsas plo
nas, veidas apvaliai raudonas, 
moteriškai švelnus, lytiniai ne
pajėgus) jausis labai nelaimin
gas. Toks bevelys turėti minkš
tus kaulus, tik ne moteriškus 
savitumus..

Mat, kiekvienas vyras nori 
likti vyrišku per visą savo gy
venimą. Tokiu jam išlikti 
bartįnė medicina talkina: 
minkštus kaulus stipriha vy 
kais hormonais ir fizine veikla : lų suminkštėjimo. Šiandieninės ’ nori 
— aktyvumu, mankšta, darbu. Į medicinos stipriausias įrankis jimo ir jį 
Čia tiek vyrai, tiek ir moteris 
kės neturėtų pamiršti vieno ii 
pačio svar 
vienam žmogui nepamirštino

džiu. Geras popieris ir’' spauda. 
Nuotraukose, žinoma, netrūks
ta Vytauto Kutkaus, Vytauto 
Kamanto, Aušros Zerr, Tony 
Mažeikos ir A. P. Guretcko. 
Viduryje įdėtam geltono popie
riaus lape yra atspausdintas.., 
spėkite kas. Haig# laiškas Bač- 
kiui? KoRS*?varbi žinia iš Lie- 
tu vos?" Ne! Ra ginant Jjįuletenį 
iižsiprenumeruoti_.-^^®?is už 
25 dol. —skęlbiaipąs-į^ers M, 
Aloysius laiskąš įsu j<fc 'maldom 
lygos naudai ir 25 ‘ i doleriais. 
Kas kam rūpi!"

Yra ir gera to 
gausybes rago pusė, 
ti reikia pačiam, 
procesas sunkus, bet 
reikalingas ne tik tani

(Iš Dirvos)

>e<U vietoje 
metų kUieffu jis spar
čiau aug*.

( Gydytojai prostatos vėžį dali
na j paskiras stadijas, atsižvel
giant j prostatos vėžio išsiplėti
mą. Stadija A, kada vėžys pros-

i tatoje esti pasislėpęs, tiriant 
’ pirštinėtu pirštu per išeinamąją 
(angą gydytojui jis nepračiuo- 
piamas. Tokioje stadijoje ran
dama 5% visų prostatoje esamų 
vėžių. Stadija B, kada pračiuo-

i piamas prostatoje guzas; tokių 
■ vėžių randama 10%. Stadija C, 
- kada vėžys suardo prostatos 
kapsulę ir įauga į greta esamas 
sėklines pūsleles; tokio vėžio 
randama 45%. Ir, pagaliau, sta
dija D, kada vėžys išsiplečia į | šlapimą nesutaikančiais (incon 

; tolimesnius organus; tokio vė- 
Jžio randama 40%. Aišku dabar, 
. kad tikrinantis laiku galima pa- 
Į didinti radimu prostatos vėžio 
stadijoje B. Tada gydymo išei
tis esti daug geresnė.

Visiškas prostatos prašalini
mas (radical prostatectomy) 
stadijoje B daroma mažam pa
cientų skaičiui: mažiau 10%. 
Tokiai operacijai prie prosta
tos einama vienu iš trijų kelių: 

•per šakuiiią (perineum), virš

tftdikauho (pubis) ar žemiau jo. 
Ta pperaąija daroma dažniau* 
šiai jaunamiems negu 70 metų 
amžiaus, geros sveikatos, ir gu
zui esant nud 1 iki 2 cm dydžio 
ir būtinai dar tik prostatoje gu
zui (vėžiui) esant, dar neišėju
siam pro kapsulę tolyn. Taip at
rinktiems- vyrams tokią opera
ciją darant, penkeriems (5) me
tams gyvavimas apturimas nuo 
50 iki 70%. Po tokios operacijos 
vėl toje vietoje vėžio atsinauji
nimas galimas nuo 10 iki 15%. 
Atsimintina, kad beveik visi 
(100%) vyrų lieka tytoniškais 
impdtentais po tokios operaci
jos. Daug mažesnis skaičius vy
rų po tokios ^operacijos tampa
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JIE VEDĖ MUS SUŠAUDYTI ;
šiau- mus iki pat mūsų kareivinių; 

vokiečių, vartų. 1

Tolumoje matyti Vytauto Didžiojo pastatyta bažnyčia

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI j 

tauta turi ir savo Dievą, nepa- 
■ našų į kitų tautų dievus, kurį 
mes galime darbais tikrai pa- 

' siekti,’ tik su pagalba savo kul
tūros, savo kalbos, tiktai plėto- f 

' darni ir tobulindami savo tauti
nius savitumus. Mūsų Dievas 

1 tikriausiai kieipia į mus lietu- 
! viŠkai suprantančiu ausį ir tąja 
i kalba lietuvį geriausiai išklau- 
iąo... Lietuvos žemėje rinkta 
tauta esame mes ir prakeikimas 
mums, jei mes nesugebėsim to 
vardo amžinai išlaikyti...” 

; (H, H).
Pereinant prie Vlado Pūtvio i 

darbo ekJnonfnėje — žemės 
ūkio srityje, reikia sutikti su 
profesorium .^ug’astinu Janulai
čiu,'kad Vladas paveldėjo iš tė
vo apleistą ūkį ir kad tą ūkį ge
rinant tikrai buvo ko padaryti 

Iš tėvo Vladui teko didelis Ši
lo-Pavėžupio dvaras, mažesnis 
Graužikų dvaras, ir per motiną 
— mažytis Palndrių dvarelis.
(šardankšiu dvariukas arba pa-i ilgai suko galvą, ir nežinojo ką mažmožis, palyginus su kitais įsteigė pavyzdingą p:eno ūkį.}

1 dalykais, nes jau po pirmų ener- Į Drauge su kaimynu L. Janavi-^ 
gingo ūkio tvarkymo metų VIa- čium (ne su aukščiau minėtuo- į 
das gavo už žuvį dešimt tūks- ju Marcijctau) pastatė garinę 
tančių rublių.

Ūkininkaudamas, Vladas nuo
lat tobulinosi agronomijos teo
rijoje. ir praktikoje, ir stengėsi 
vis geriau teoriją praktikoje 
įgyvendinti. Taip pat, stengėsi iš žuvininkystės specialistas And-į kiečių masę buvo neįmanoma, batalijono būstinėje. Tik visos 
ptaktikos1.;;l susidaryti j ~ ‘ "
teorijas.
įvairiomis'kalbomis, labai daug

Vladas Puiris

: Užsidarius Didžiajam spaudos 
keliui, Vladas Pūtvis visokiais j
būdais šelpė ir rėmė lietuvišką 1 livarkaš buvo parduotas.). Kaip j daryti. Pagaliau išbildėjo į ne-i 
demokratinę spaudą. Taipogi buv0 .mmėta, Vlado’ paveldėtoji (tolimą Gelučių dvarą pas savo 
šelpė ir rėmė kitokį lietuviškąjį nuosavybė siekę virš 1QOO ha 1 giminaitį Marcijoną Janavičių, 
veikimą ir politinius kalinius ževmė_s- Bet-^ Sibiro grįžęs, n-j už jį vyresnį ir metais, ir pa’ir- 
Sibire dah-vavo vietos žcri0s .z^ai palaužtas ir nuolat sir- fimi. Problemos išklausęs, Mar- 
ūkio ’organizacijoj, rateliuose gyliuojantis tėvas Rapolas ne-Į cijonas taip pat Hgai suko gal-i 

turėjo dideliame ūkyje būtinai į va> jjet Pagaliau visgi rado išei- 
reikalingos tvirtos rankos, nesu-j ų, jr tarė iškilmingu balsu: 
gebėjo pasinaudoti Vakarų Eu-j “žinai ką, Vladai •> Duok tu 
ropoję atsiektais agronomijo's joms šieno!” Patarimus nebuvo> 
laimėjimais, nemokėjo apsiginti toksai paprastas, kaip? atrodo, 
nuo įvairių išnaudotojų, kurie nes anais laikais žiemos metu, 
tais laikais ne vieną dvarininką daugelis dvarininkų Tikrai meri-į 
-r-, kaip Vaižganto Santeklių karves Šerdavo, o paskui ste-' 
Sviestavičių — priyedė prie j Dėdavosi, negalėdami padaryti 
hanVrnfn Vladui nprpTYius? ūki-

demokratinę spaudą. Taipogi

ūkio organizacijos*1, rateliuose 
ir . Šiaulių, parodose. Spaudos 
laisvę atgavus,: per Zavadskio 
leidyklą Vilniuje užssiakė visus’ 
lietuviškus leidinius, kurie tik iš. 
spaudos beišeitų, ir sųsidąrė di
delę lituanistinę biblioteką: Be' 
to', sudarė atskiras bibliotekas^ 
savo dvarų darbininkams ir paz 
dėjo įsteigti Šaukėnų ir Kelinės, 
viešas parapijines bibliotekas':

f PūtvU nepaprastai daug skai-^ 
te, ryte rijo kiekvieną naują 
pasiekusią knygą ir jų nepalik
davo be savo išvadų ir pastabų.’ 
lietuvių literatūroje jį žavėjo 
heroinis epas pasakose,dainose 

'ir padavimuose; ypač jo ir vai
kų mėgdamas biryo Jono Basa-f 
navičiaus pasakų rinkinys. Pa
saulinėje Uteratūro’jė šiuo laikom 
tarpiu jį labiau traukė tautų ap
sigynimo. pavyzdžiai, ypač- Švei
carijos Vilius Telis ir Balkanų 
tautų apsigynimo sąjūdžiai. Ęet 
viso ko pagrinde jam buvo filo
sofija, gilesnės prasmės, amži
nos tiesos,, amžinų vertybių, Gy
ves vėžių įeškojįina^. Atradęs 
Lietuvą, Pūtvis šio. ieškojimo 
rieaĮsižadėjo. Jis tik pradėjo žiū
rėti į amžinąsias vertybes^ lietu
viškomis akimis ft ^teng^įlįe-.

gebėjo pasinaudoti .Vakarų Eu-

Sviestavičių — [ 
bankroto. Vladui perėmus ūki, 
niriknavimą į savo rankas, ir 
dvarui trobesiai, ir kumetynai, 
ir dvaru žemė bei finansai bu
vo apgailėtinoje ir beveik kri* 
tiškčrje padėtyje.

Žiauri ekonomiško gyvenimo 
realybė'Vladui ir Emilijai išryš
kėjo dramatišku būdu pirmo
mis f dienomis^ po vedybų. Kai* 
kartą jaunavedžiai romantiškai 
sėdėjo drauge šilo - Pavėžupio 
dvaro salione ir svajojo’ apie 
ateitį, jų svajones negailestingai: 
pertraukė pro kiaurą stogą ant 
grindų pradėję kristi lietauš 
lašai... ’ ’ ' |

Kai -Vladas, žmonos padeda
mas,' energingai griebusi ūkio 
tvarkymo darbų, pradžioje jam- 
buvo nelengva pritaikyti Vokier 
tijoje įsigytąsias teoretines ag* 
rohomijoš žinias praktikoje. Ę\; 
tųi gėriuos; ątmintyje ūžšiy

“Žinai ką, Vladai? Duok tu

beveik jokio pelno iš pieno. Bet 
Vladas patarimo ir jo5
niekad nesigailėjo, ’<
, Bet pirmieji nepasiš^į^i-ari 

klaidos greit užleido > vięt^ ne
abejotiniems pasi^ekim^Siš.šu 
lo-Pavėžupyje tuo nięlu; gyVe-į

1919 m. birželio men. 
liuose dar tebebuvo 
Kaikurie jų daliniai 
dorus, bet kiti labai 
nusiteikę lietuvių

buvo pa- Karervfnėse neilgai tebuvo*
priešiškai me. Vėl buvome pasiųsti į tar-*B 
atžvilgiu.* nybą. į Frenkelio odų dirbtu**^ 

Ypač neramiausi buvo “sparta- ves, kur tuomet buvo Šiaulių'* 
kų” (vokiečių komunistų) dali- hatalijono būstinė. Reikėjo eit£f 
n ai. Jie nuolat grasė šiauliuo- sargybas ir sutvarkyti žuvu- 
se besiorganizuojantiems lietu- rius. Žuvusiųjų radome septy- 
vių daliniams. j nis mūsų kareivius, jų tarpe ir*

Pagaliau 1919 m. birželio 19 savo draugą Juozą Skarą, kilu- 
-L20 d neramusis vokiečių gai- sį iš Nausėdų kaimo, Darbėnų 
valas f kauliuose sukilo ir nu- valse., Kretingos auskr. Vyras 
ginklavo lietuvius kareivius., buvo stambaus kūno ‘Sudėjimo, 
Nenuginkluoti liko tik komen-Į 
dan’ūra ir kulkosvaidininkai.! 
Keliolika lietuviu kareiviu žu
vo ir buvo sužeistų. Kiek vo- . 
kiečių žuvo — nežinia.

Tą naktį aš buvau sargybo- į 
je pašte. Mūsų sargyba susidė- j 
jo iš 3 sargybinių ir sargybos 
v:ršininko. Lietuviai jau buvo 
Įspėti vokiečių komendantūros, 
kad neramusis gaivalas ruošiasi 
pulti. Mūsų komendantūra apie 
tai įspėjo mūsų sargybą pašte. 

Naktį mieste prasidėjo šau
dymas. Kadang)’ Šiaulių 'bate
li/onas daugiausia susidėjo iš 

■ ■ ki jaunų kareivių, dar kariškai ne-,
sviestą eksportavo paruoštų ir menkai ginkluotų,.

bet lai
Nors) jgiausia 

kareiviui.kiu
rių k-
Ių, rriei karinės’ aprangos, J>et, 
matyt, senųjų rfcrrėivių saujelė 
gynėsi atkakliai. Vokiečių | mak
sės, žinoipą, negalėjo atlaikyti, 
nes ir šaudmenų neperdaugiau- •’ 
s;a turėjo. ’ /

Sutvarkę žuvusius, buvome 
paskirti ^argybon, nes miestą 
gyventojai pradėjo plėšti nebe
saugomus karinius sandėlius. 
Sargyba mainėsi kas dvi va- f 
landos.

Stovime sargyboje dvų tris,- 
ir pagaliau keturias valandas, 
bet mūsų niekas nepakeičia. Su-, 
si rūpiname. Vienas pasiliekame

Į pieninę ir 
Danijon. Taipgi įsteigė pavyz- 

: dingą karpių auginimo ūkį; tuo 
’ reikalu Lenkijoj Ruda-Mazovec- 
t ka lankė žuvininkystės kursus.-į . . . . . v .. ......................  , ....

keturiems ginti® prieš tirštu vo- Ogi tuščia! Jokio karui ir visoje 
,------ .....------------ l_,^.i. ._-1.

-naujas Į tins Rondomanskis - Randamo-Į Vokiečiai mus nuginklavo ir patalpos pilnos miesto civilių/ 
Sekdamas literatūrą nis, daug rašęs žuvininkystės 

klausimais- ir iš Vlado Pūtvio 
i^ymą 
Stade- 

mijoje, sekančiai pasisakė apie 
Pūtvio laimėjimus ir nuopelnus

todėl vokiečiams pavyko juos 
nuginkluoti ir išblaškyti.

Prieš rytą vokiečiai užpuolė sargyboje, o kitas nubėga į sar- 
ir mūsų sargybą ’ pašte. Mums gybos būstinę viršininko ieškoti.

dėmesio\ ^yręz knygoms ir perėmęs žuvų ūkio d 
straipsniams apie agrikultūrą ir Dotnuvos Žemės Ukid 
agronomiją, įsigijo tos srities 
knygyną,^įsitaisė,/ laboratoriją
įvairiems tyrimams ir bandy- žuvininkystėje

' ■; "v. “Mažai, kam žtaikęs prakt*o;£ Igytąsa.,. ZĮ- pulvinskio asmeny
m®, u^yje. p^uęus stoję Jae viso ko dar ir įžy
perversmą. Jisai pradėjo vartoti . .. nrakfiko ir teori

niams. Pagaliau, sėkmingai pri- 
i. ,T 
aids, žemės ūkyje, padarė tikrą

ikrąšiol gubernijoje nežinomą

“Mažai, kam žinoma, 
j esame nu- 

‘“fmaus 
žuvininko, praktiko ir teoretiko.

(Bus daugiau)

suėmė. ' ‘

Vokiečiams susidorojus su 
mūsų sargyba, staiga šv. Petro 
ir Povilo bažnyčios pusėje su- 

( klegėjo kulkosvaidis. Vienas 
į vokiečių iškišo pro langą gal

vą. Vokietis lange sukniubo ir 
kad tuojau mirė.

kurie ieško ką galėtų pasigrobti/ 
Iš civilių sužinome, .kad mūsų 
kariai traukiasi iš miesto. ,

Pavojinga ir mums pasilikti^ 
Skubame į savo kareivines. 
Randame komendantūrą jau 
pasiruošusią išžygiuoti. Buvo 
sužinota, kad į Šiaulius atvyks
ta dar daugiau vokiečių spar- 
takininkų ir jie iš naujo puls 
lietuvius karius. O gintis mūsų 
jėgos buvo perpilpnos. 5

Pasirodo, sargybos viršinin-* 
kas, 7 kitas sargybas nuėmęs^ 
mus ' pamiršo. Mat,

(Nukelta į penktą puslapį).

Pašte buvę vokiečiai pasiuto 
Savo tarpe pradėjo klergėti ir 
ginčytis, ką daryti su mumis 
Dauguma nutarė mums atker
šyti už jų -draugo mirtį. Kele-nusi viena Vlado'tetą- pradžioje lubiną, pravedė laukų, drenažą, i

nenorėjo jam net tikėti, kai jis sausino pelkes, kai kuriuos kel-Į .
jai atnešė pirmąjį šimtą/Tublių: myąus atkaklįii/dartitL,pavertė j ®. Laimingas žmogus, kurį! “Į Js 
kaip pelną už pieną ir kitus Jpię-- derlinga žėme, įvedė Vakarų Eu- į svetimas patyrimas padaro iš- 
no produktus. Ir tai buv^jtik: ropoję naudojamą sėjomainą, mintingęsniu.

nenorėjo jam net .tikėti,
buvomenusivaryti prie mieste esančio 

ežero ir ten sušaudyti.
Varosi mus ežero link. Ro- Į 

dos, išgelbėjimo nebėra, 
mūsiškiai nugalėti. Tačiau, lab 
mė! Staiga iš vienos gatvės 
kampo išlindo keletas vokiečių 
žandaru. Jie, pamatę mus, at
statė šautuvus į vokiečių ka* 
reivius'. ir suriko: ^Rankas 
aukštyn!”

Mūsų; budeliai šautuvus; nu^ 
metė ir pakėlė rankas.

Vokiečių žandarai, ■■ išgelbėję 
mus iš spartakininkų, palydėjo

<

Aleksas Ambrose,

2608 West 69th St,’ Chicago, DL 60629. ♦ TeL >25-2787

JAY DRUGS VAISTINE
E759 W. 71rt St, Chicago, lU

* XtrXSTTNGAI flUTLOCOC RXCKFTAI • FANNTX MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS KCKME

Atdara Šiokiadieniais nuo

nes

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
I

Gyvės vėžėmis, įū 
veda' į Absoliutą. -Visų\tų ' pa 
stangų vaisius vėliau,jau lais
vos Lietuvos laikais, buvo laba/ 
ryški ir dinamiška tautos filo
sofija ir ideologija: ‘‘Lietuvių

pas - Vladą tuo metu, kai karvės 
būdavo laikomos, ne ganykloje, 
bet tvarte, atbėgo, jei neklystu^ 
jo skerdžius ir pradėjo šaukth 
uPons, pons, karvės nesikelia?* 
Jaunasis žemės ūkio specialistas -

MARUA NOREIKIENt

Cosmos Parcels Express Corp.
•į

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

/X. -F. ? autorius, 
paruošė, jWtyarke ir-išspausdino geriausią

į :• <Čhicag(^ ^tUvių istoriją < 
•f;v Xi8j59■ L_‘1959 metai).

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

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

ĮEJimil J U I I J KUXU I I I

50 metiį studijavęs, kaip

dili

parašė 70Qguslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet karia 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 

(r patarė mums toliau studijuoti. , - -

Kaina |25. Kieti viršeliai. ' Paltas 12.

TmAMIHirSYRW f ;
0R

TRIAMINIC-'IZTABLBTS
FOR ALLERGY RELIEF 
THAT’S NOTH IMG TO

> ' • SNEEZE AT j ?
% '■ ■■ ■ ■- -'-I

01982 Dorsey Laboratories. Division of 
Sandoz, Inc., Lincoln, Nebraska 68501

VERTINGOS KNYGOS
« '3 . .. .* »-» * - >

S LITERATŪRA, lietuvių literatūros,- • meno • Ir mokite 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vine< 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V» 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis lž 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkitelės ir A. Varnu

f DAINŲ S VeNT£S LAUKUOSE, poetės, 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 duomenimlf 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

• Vienišo ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly. 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 82. 4

Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės b 
Labguvos apskričių duomenimis. 'Aprašymai j domūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžfų pavadinimai Ir jų vertiniai j vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M,

’• KĄ EAUM1S EIME, rašytojos Petronėlės Orintaltės atsb
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 83. >

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupta*- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja |6, *

V SATYRINIS NOVELES, M. Zoečenko kūryba, 7. Valaifla 
vertimas. S06 psL knygoje yra W sąmojingų novelių. Kaina 12.

Knygos gaunamos Nsujlenose, I7M So. Halsted St, Qricags,
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apjungti ir plačią yfeūbriėū^. ir iŠ tikrąją, kai LBėūdriro- 
mėhė'fšijungė plačiu mastu į politikę Vėikią. ji susilpo, 
ji atstūmė htM Šavęš ma^es lietuvių. feė ta), ji ėmė griauti 
VĘIKą h- ALTą. jį įkūrė Vrsrroftfehihių ttikąlų komisiją, 
tai -yrė — antrąjį VLIKą, pakaitalą ttrftštį VLtKo, įkūrtū 
okupuotos Lifetūvos pogrindyje. JOS vatfei remia mažos 
grttpės kali?6tinjojė sugalvotą svėtimtatrčią kbmpahljos 
samdymą vėsti okupuotos Liėtafvdš bylai -Aifterikoš vat-

Lfeeh^riidniėhės vadai skaldo išeiviją dar ir tekiu

CTS> cigahfravdos ft- įfe Veiks
niai! tai tnį-fifti btfs fcfet. 
Rėndruomt’rfe ft- Hš Verksniai, 
rtfrie VaSftrjtčfrė Valstybes dė- 
^žtrVarrt'enfie taįj gražiai rėmė

i hid xftttfefhs iŠigžtflhdtt, atlieka 
j ■va’itaftū&r. ft- p ^snittgišūsrą 
j darbą - IretttVytaės stiprinimo 
Į ir pmlęSimfo rh rbį ”.

Koks kirkins p. J. Kojfeffs, net

ALEKSANDRA NAVICKAlTE-e'HjhtER * Veranda (atielUi) ?

Muito BurlkAab ėetmku Stktomo 
atu.

jrašaū.

nihns, kultūrinė ir
Ar tai neskaldo Bėndrudmėnėš loji s'riūVbji 

ninkų grupė, kai ji stengiasi visas lietuviškas organiza
cijas pajungti į vienos grupės “valdžią”, kuri būtų pa
naudota tos vienos grupės siekiams vykdyti ?

Ar tai nėra priežastis Bėnd’riib’iheri'ėjė įsiveisti ^Vė
žiui”, kai silpninimą finansiškai tnūsų Laisvinimo veiks
niai, būtent — LB-nės vadai Vasario 16-ošios šventės me
tu renkamas aukas laisvinimo reikalams grobsto ir 
LB-'nęš Yeikąiams.

“Tėviškės Žiburių” rašėjas siūlo dalyvauti demokra-į 
tiniūose rinkimuose ir ten savo pozicijas Skelbti Bendruo-; 
menės ribose, o ne už jų. Kiek buvo apie tuos rinkimus; 
rašyta, kiek jau buvo įrodinėta, kad jie yra “dėihokra-! 
ti'ški”. Matyt, “Tėviškės žibūriū” ved'anfbjo fašėj'ūs te-? 
skaito tik vienos krypties spaudą, užgožtą aukščiau mi
nėtos partijos, kurioje gražiausiomis spalvomis nušvie
čiami tie “demokratiniai” rinkimai. Matyt, jam nežino
ma, kad šimtai balsų yra pasta ■atsiunčiami į balsavimo) 
punktus, pagal laikraščių skaitytojų, organizacijų ir tele
fono knygų sąrašus. . ’ ' . - : ; .

Ar tai nėra viena iš tų priežadų “vėžiui” įsigalėti, 
kai LB-n.ėS vadai nėra-pasmerkę _ kąpsūkinių kursų Vii- . 
niuje, kurių tikslas buvo išplauti išeivijos -jaunimui sme
genis. O priešingai, jie jų nepasmerkė, nes kai kurių 
jų vaikai tuose kursuose buvojo. - į

Pagaliau, 'ar LBendruonfėnęs dtg^hizačija apjungė 
iki Šiol bent didelė ,daĘ iš 320 TūkšfaAČių Ife'fū^nų, ^/Vė- 
nančių Amerikoje, kurie gyventojų 'surašymo melu £a£i- 
sakė esą lietuviai? Tie '8,000 ar, pagaliau, iŽ,'O60 balsą-\ 
‘Vukių fifetuvių yra fbkia tnažyte dafele, tetd jie 'nėgMr 
-kalbėti tų šimtų tūkstančių lietuvių vardu, nes tokių 
"balsuotojų yra labai nežymus skaičius.

V
Štai, kur tos priežastys, kurios šukelė Bendruotne-' 

nėję “vėžį”, o ne “ožiai”. Man rodos, kad kaltinimas ožių, 
kaip vėžio sukėlėjų, yra neteisingas. O priešingai, tiems 
“ožiams” reiktų pareikšti tik padėką, nes jei jų nebūtų, 
kas tada žinotų tuos LBendruomenės ^nukrypimus, kurie 
tikrumoje sukėlė joje “veži”? Pagaliau, kas visuomenei 
pasakytų, kad LB-nė įkurta ne tam, kad Veiktų ifjblitfnę 
veiklą? Atsiminkime, jog vienas LB'-Ūės steigėjų —j)rel. ■ 
M. Krupavičių

mojis — visus lietuvius suvaryti po vienu stogu. Visiems sineš į politinę veiklą, ji sunyks. Bendruomenė įsteigta
taip pat aišku, jog kol LB endruomenės veikla reiškėsi ne tam, kad griautų laisvinimo veiksnius, b priešingai, . ’ _____ ______ _____ _ _ ___ _
jai skirtuose veiklos baruose, ji augo ir stiprėjo, bet kai kad puoselėtų, ugdytų lietuvišką kultūrą, rūptntipri Ke'- rašbmi vedamieji tikrai “vėžio” nepagydys. ' "

— ... . . L ‘ . i AįBviložfš

Ne ožiai vėžį sukelia...
“Tėviškės Žiburiai” gegužės mėh. 27 dienos laidoje 

atspausdino vedamąjį apie vėžius ir ožius. Vedamasis 
skirtas mūsų išeiviškoje veikloje pasireiškiančioms ne
gerovėms atskiėisti.

Viskas būtų gražu, jei šio vedamojo autorius būtų 
buvęs geras ir objektyvus “vėžį” sūkelfančių priežasčių 
diagnostikas. Mat, tada toks diagnostikas, kalbėdamas 
ar rašydamas apie liūdnas vėžio pasekmes, pirmiausia 
stengiasi jas surasti, o suradęs — gerai su jomis susi
pažinti. Man iš viso atrodo, kad mūsų išeiviškoje veikloje 
“vėžio” ligą sukelia ne vien ožiai, nes jo priežasčių yrat 
daug daugiau. ti

• Vedamajame rašoma, kad vėžys reiškiasi kai kurių 
organizacijų gyvenime. Bet aš čia jų visų neliesiu. Noriu 
paliesti tik LB-nę ir'paminėti, kad joje “vėžys” įsigalėjo 
ne ožių dėka; ją vėžys, ėda visai dėl kitų prižasČių. , į

Labai neobjektyvus “Tėviškės Žiburių” kaltinimas 
metamas kažkokiems suinteresuotiems, kurie siekia Bend
ruomenės silpninimo, kurie ją nustumia į nereikšmingas 
pakopas, o iškelia į piimąjį planą politinius-partinius. 
vienetus bei junginius. Ta pačia kryptimi einant, — rašo 
jis, — buvo sudaryta konkurencinė Behdrųomehė. Labai 
gaila, kad-jis nerado reikalo “Tėviškės Žiburių? skaity
tojams paaiškinti, kas gi toji naujai sudarytoji konku
rencinė Bendruomenė, kuri nesiplečia, bet pakenkė Vie-i 
ningos Bendruomenės idėjai. Matyt, kad rašėjas turėjo 
galvoje taip vadinamą Reorganizuoją Bendruomenę. Jei 
taip, tai jis pats klysta ir klaidina kitus. Tokią Bendruo
menę sukūrė ne politiniai-partiniai vienetai bei junginiai. 
Ją sukūrė pati LBendruomenė, kurią užgožė vienos poli
tinės grupės vadai, atseit — frontininkai. G tokių grupių 
iš viso nėra, kurios būtų suintėh'ešuoios B-nės silpninimu,

Gaila, kad rašėjas, prisiminęs LBendrtiomėnės suski
limą, neįsigilino ir neiškėlė tų priežasčių, kodėl ji suskilo 
ir kodėl atsirado kita Bendruomenė. Juk jokia paslaptis, 
kad ją suskaldė minėtoji frontininkų grupė, kurių už-

A. TAMULYNAS '

Pastabos dėl J. Kojelio štfaipsnib = 
Keturi konkretūs laisvinimo darbai

.-(Tęsinys)

. Kaip tik viskas Vyko pfiėšin 
gai: LB vadai užsigeidė paslda 
ryti. ne tik lietuvių kultūrinės 
veikloj, bet, ir -lietuvių politinės 
.veikfe ^vyriausiaR šefais & 
praėjo ALTos Ir .Vl&o bei 
BALFo griovimą — Ūtrhėfė ligi 
tol buvusios. spSeHntos kultūri
nes ir politinės veiklos planą.. 
Juk visieihs yra aišku, kad 
ta?p o'rganižacijų veiklos būŪ- 
na darbo padala, Laja muš jun
gia bėŪdras tlkšlas — atgauti.

darbą atlieka dažniausiai pavie
niai asmenys: tautinių šokių 
vadovai, sporto vadovai, chorų 
vadovai ir kiti. ’

Nezinan kodėl ’J. Kojelis taip 
nuvertina jaunimo kultūrinę 
veiklą, Ivft^rfd&'nias, kad tik 
tos organizacijos ir tie veiks- 
n^.’ ,.knrie jaunimą '
faisViiiund Vferijšftis angažuoti, 
atlieka SVArbiatfsiu' ir prAS’mW-

Tietū\^lješ stfprihinfe ir 
;pratęšimo darbą. Aš manau, 
kad tos organizacijos atliėka 
syarbiąūsią ir prašrn&giiliįsią 
;ietūv^’bės išlaikymo ūąrbį, kū- 
nos sugeba jaū'iinfą -įtritukli į 
lietuvišku 'kiritnrfeę veiktą, rū
pinasi fietukmĮ iė&oš, papročių 
iJaikriffiL teda jutėšiih'e jaii- 

■£urią JietuyŠ&iį žvAstoj iškok- 
, •ėtft, raVo giftl^fą kai-

visada atSfirąs 
vykioj vadų. 

-A’^0^#!^d.yisi ijetūvi^ sitsiigo 
ia^'poiįtme karštlige, nes

Mfe kftokią 'j^i^p 
kalba, kaip tft apie politinę,'

J. Kojelis »vo ra«n]yyje, nu
rodo kefuns kOTikrečius" laisvi
nimo .tiljshĮs:- “Išlaikyk i>j4ą 
Syy?> K ieškoti Lietuvai draugu’, 
talka tautai, auginami tisuOnib- 
nes vadai”. . -

yiskAs seniai įjaū ,Wkdo- 
k°dėJ J; Knjėliš 

”??.e,tPv<>S’ jaisvnriirib’ darbe prr-
. li.eK- daug liksiu.Jnk 

Lietuvos iąišvĮriimp darbe. tūri-
vieną^bendrą .Ūksią — 

a^gauH Lietuvai laisvę ir -nepri
klausomybę; u visą-
Kojelis vadina tikslais *i§Jai- 
kyti bylą '^yvą, ięskbti Lietūs 
*augų, talka tautai, auginimas 
J.’Romėnės vadų, — yra tikpa- 
gelbiriės priemonės, pagrindinio 
tikslo siekiant. ' . .

(Pabaiga) : ; r

— Chicagos lenkai protestavo 
prie k-nkų konsulato, reikalau
dami panaikinti kare.stovį Len;

„ Savo ir kitų ;dtrbžftiųs darbps 
pTnąfuoti tais -pačiais rrtaĮa&’^r< 
<-» Nors citatą išrašiau, iš j, j£ 

straipsnio, .'bet ten nepasakyta,; 
kurie mūsų veiksniai ‘taip nesą4:

■ žiningai matuęja.'krtu darbus-į. 
Kiek iš spaudos ziiibrrfę^d^ft.-} 
gi aųsia_ niekino. ALTos >irį VLlKo' 
veiklą Gečys, Nainys ir 'Kaman-' 
tas. Kiti, veiksniai pūtė’ muilo; 
burbulų iš savo nebūtų ’ atsieki-' 
mų. štai citata iš L Kojelio, 
straipsnio: “Amerikos Kongre^; 
se turime šimtus draugų. Džūį: 
įų laimėjo Amerikos Lietuvių^ 
Taryba, tiesiog revoliucinį, dar 
mūsų pačių neįvertintą jpaįrilė-p 
j imą ta linkme atliko RezOiįu-j 
rijoms Remti komitetas, -,tup •pą-j 
čiu keliu ’eina ir Lietuvių Bend-i 
rųomėnė. 'šiuo metu kanalus <įi 
valdžios viršūnes atidaro’ Ame-{ 
rikos Baltų Laisvės lyga^ • j 

Taip rašo J. Kojelis, vado-■ 
vaudajnasįs savo ;‘‘netnęhipthri 
meile L. Bendruomenės pollti-’; 

nei veiklai (Mat, jis pr ak t įkiro- į 
ja dvi politines meiles; .vieną >■ 

ją perspėjo, kad jei LBendruomenė pa-į laisvės meile, turėtų sąžiningai meluotą, o kitą nemeluotą).’h

jos vadai ją pakreipė Į politinę veiklą, ji susilpo ir suskilo, tuvybės išlaikymu

JLOZAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠIRVOKAS
NUOTYKIŲ NUOTYKIAI ŽEMĖJE, 

PRAGARE IR DANGUJE

(Tęsinys)

Stovi kartą visas būrys nubaustųjų, žinoma, 
ir Baukė čia drauge. Stovi už pragaro vartų, pa- ■ 
čioj atakaitoj. Ant pečių po didžiausią rąstagalį. . 
Saulė kepina, troškulys kankina, pečiai skausta, 
kojos tirti, linkšta pakinkliuose. Snukiai tiėšiOg 
pakaruokliški. r

Eina pro šalį sena, sielvartinga moteriškė. 
Nors ir velniai, bet jai pagailo jų, kad jau tokie < 
nuvargę, tokie nuliūdę, jog net pažiūrėti skaūdū.

— Ko jūs, velneliai, tokie nelaimingi ? — pa
klausė ji. j

— Ėt, iš kūr čia būsim laimingi ! įsileidom » 
į pragarą tokį seną kareivį. Tas gavo vūldžik, tai '• 
dabar jodo ir visaip kankina mus. Niekaip nesu- 
galvOjain, kokiu būdu atsikratyti nuo jo. ;

— Labai lengva iš tos bėdos išsivaduoti, jeigu 
t ik senas kareivis. Ir juo senesnių šaukimo Trtetų, 
juo geriau.

Išsitiesė vriniokžn ir pralinksmėjo ju snukiai: •
V!> UaJLLb* , • >4 I

■ * <

— G 
tyčia n ?

— K,

pasakiau.
— Ne, ne — mes būtinai atsilyginsim!
— Jūsų valia: duosit — gerai, nėdtfdšrt —

jus

J\

man už tai duosit, kad pamo

nresj — viską:
?1 užmokesčio — Ūš tik juokais

kas gavosi iš tokio darbo: viežii 
dirbo — kiti trukdė; arba tą 
patį darbą dirbo keli; kam dii4>- 
ti tą patį darbą Petrui ir Jonui, 
fėi darbą atlieka JoĮias.
Norėdami greičiau numarinti 
ALTą ir VLIKą, pradėjo steigti 
naujus lygiagrečius politinius 
veiksnius.

J. Kojelis teigia: “Mūsų lais-’ 
vinimo veiksniai, jei iš tikro 
vadovaujasi nemeluota Lietuvos

Tam vedamojo rašėjui tėnki pbčėikšti, kad tokie jd.

mušti būgną. Petras iš tikrųjų tuoj pašoko, grei
tai apsivilko, sugriebė visą mantą, kurią visada 
Senu ka?ėrri!&'u papratimų guldamas pasidėdavo

čių: patiks Liuciferiui, 'a¥ he. Jei patiks 
neaptiks —i, _ \ 'j _ ' j
ir atšauks Petrą į pragarą. Yš visa ko suprato,

laimės, 
pasisakys, kad iškrėtė ęiMnį pokštą

*

jūsų kareivis, tuoj imkit karišką būgftį rr TnWnt. į’po^t^ t^ta*enkė pft^aro durys.
Senieji kareiviai visada labai j^utrūšį M^teias triukšmas, sumišimas kilo ten. 
gi. Per miegus jis pamanyš, kad fetriub&ėrftj te- j Velniai kvatojo, klykė ir trfpė iš džiaugsmo. Vrerh 
betarnauja dar. Pakils ir bėgs,žiūrėti: eia*pa- Įojfeds ra?č?6Jdri irioje, kiti šokinėjo ir galvomis
vojus koks, ar į karą saukia? Jūs tada uMrakin- įėjo. -į viršų lėkė sakes, kabliai, žarstikliai. Smar- 
kit ir daugiau nebeįsilČi&it -jo. j ^feffl^bt^b^^Wtilais, garsiau pradėjo

rėkti šutinamos dūšios.
Liuciferis, nieko nenusimanydamas, kas čia 

dabar įvyko, persigandęs subliovė:
— udūkitės! Ar jūs pamišot, ar ką?
Tuojau prišoko Dūlius ir atraportavo f>funkš-

— \Rfrą išvijom lauk! •. •'
— Kurįs gi tai padarė?
— Aš, ^didy^s vūMOVe!>3? •••..'•
— Tai^! , v

Baukė, atlikęs pabaudą, nebedribo asloje, 
kaip visada darydavo, bet tuojau prišbko prie Du- * 
Hatts, teikšmingai pamerkė jam ir nusivedė į už- j 
ka'fnpį. čia išdėstė, ką toji moteriškė buvo pata- I 
rusi. Dūlius iš džiaugsmo pliaukšbefejo defhafc h*; 
kelis kartus apsisuko ant vienos kojos.

Bematant sušaukė jis tuos pačius velnius, ku
rie ką tik buvo atlikę spabaūdą, ir pritdėjė įsaki-
nėti. Vieni velnių pnriVijo moteriškę‘ir rttrsflenk- 
dami padavė jai miiisfc pinigų, kiti griebėsi daryti 1 
karišką būgną. Tuoj pasigaVo dn 'didžiubšhis šu- • 
nis, ntisuko jiems sphrndus, m'ūliūfkt numaukė; 
ddkš, Nušutino plaukus, padžiovino tas 'odas ir ūž- 
tdm'pė ant plonų ratlankių. Iš šonų aprietė tošimi, 
Suraišiojo, suraizgė ir—baigta. . *

Dabar lūkinėjo tiktai, kol Petras kiečiau 
įmigs. Ilgai laukti neteko. Senis, nusivąnęs per 
dieną, veikiai užmigdavo iš vakaro. Dės galvą ant. 
kumščio, ir knarkia visu smarkumu, štai, užgrojo 
jo triūbos, ir velniai, pasislėpę už krūmų, ėmė

senas kareivis beveik viską buvo atlikęs; antrą, 
nebeteks, sukti galvos dėl sutarties, kurios nebuvo

to, staiga, kaip 'dalgio pakirktu krato prisitykoję 

Graudžiu *b^feu,1
jam po kojom buvusieji rikiuotės instruktoriai. 
Graudžiu Jie ’ffi^aVo:

— Vfe^t^hnfsų ’S- Valdoj, tu-mums
pražūtai ČTą!TCn^iriąu !0aškfrk kikili &6rs tar
nybai žemėje! Tu gerai žinai, kad mes visa tai da
rėm ne Įgjjį norių Wt tavo valią vykdydami...

Prtnksdamas, bėfeirithydkmas Dūlius ėfne pa
sakoti. Vbs tik baigė, Liuciferis irgi pratrūko juo
kais. Jis taip kvatojo, taip klykė, kad jain išėjo 
nčbė jubka?», bėt kažkoks laukinių žirgų žvengi
mas, o protarpiais* pasigirsdavo klaikus žVėries-- 
kaūkfmas.

Dūlius drąsiai pasisavino sau nuopelnas, nes 
šiuo atveju bemaž nieku nerizikavo; čia neNuVO u 
joks sąmokslas ar sukilimas. Jis laukė dviėjų išei-

ištarti. Instruktoriai susigūžę pasitraukė ir fe- 
šėlio nūsISikė į šilį. ’

Il^ai šėlo, ūžė pragaras. Niekad tokio džiaugs
mo ir triukšmo nAavo Jis pergyvenęs. Kai apld- 
rftė, Liu^fėris pasKankė ¥)uKų. * .

— Tū vėl keliausi į žemę ir vykdysi maftū 
uždavinius.’Su savimi pasiimsi Švilpą, GeveliūJ^ 
Striksį ir kitus buvusius instruktorius. J^yietdjė 
bus pabirti nauji, kurie nėra dar isipykę. Rikiuo
tės tvarka, drttūšnfą paritfks Tr ’tertidū. >.

. Mt/B gs daugiau) » ' "$•
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

— —I■■——  —-  ’

Funeral Home and Cremation Service

OR. PAUL V. DARGIS 
•YDYTQJAI IB CHIRURGAS 

W«rt«^MČtw e—HHolt, tn&Įlse 
eiratfMiu.

me «. MMitala RA, WwtctoMter, IL.
FAT,ANDOS: 1 8 darbo diemmdi s 

tas šatra Mtedieal 8—4 m
T«m MX-17Z7 arto iėl-tns

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

L3ES

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

1729 S. Halsted St
Chicago, IL 60608 |

24 Hour Service |

TEL. 233-8553
Service 855-4506, Pafle 06058 *

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street

Valandą pagal reigi tarimu

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

4600 W. 103rd Street 
Oak Lawn, ill 

Off. teL 423-8380 
Valandos pagal RŲKTtarim^i

DR. FRANK PLECKAS
PPTOMETR1STAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos; intnd. 1—4 popiet 
ketvirtai 5—1 rak vak.

' Ofiso telefonas: 776-2880,
* Rašdeseilee teleL:

. •............. ■ ■ — -

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS 

Prostatos, inkstų ir ilapuma 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVE. 
St Petersburg, Fla. 33711 

Tel. (813) 321-4200.

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdrsw&t 

ŽEMA KAINA 
Priamam Master Chery 

ir VISA korteles.
R. ŽERĖNAS. TeL 925-8063 

a

MOVING
Apdraustas perkrauatymas 

Ji ivairi'v atstumu.

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 376-5996

— LKVS RAMOVĖS Chi«9W sky- 
riaus nariy susirinkimas įvyks š. m. 
birželio mčn. 20 d. 12 vai. Jaunimo 
Centre. Valdyba

JIE VEDĖ MUS SUŠAUDYTI

(Atkelta iš 3-cio puslapio)
✓ 

nuošaliausiai nuo viršininko 
akių pastatyti.

Nužygiavome į Kuršėnus ir 
ten prabuvome apie savaitę. 
Paskui vėl grįžome į Šiaulius. 
Savo kareivines radome tvar
koje, neišplėstas, nes jas visą 
laiką saugojo vokiečių komen
dantūros sargybos. Komendan
tūros dalinys neprisidėjo prie 
spartakininkų.

Iš žuvusiųjų lietuvių kareivių 
dar prisimenu Liudą Tibaldą, 
Lietuvos vokietuką, kilusį iš 
Šiauliams artimos Kurtuvėnų 
apylinkės. Buvo šaunus vyru
kas. Jį pražudė vokiečių kalbos 
mokėjimas. Jeigu būtų vokiš
kai nesupratęs, Vikriausiai bū
tų mirties išvengęs.

Vokiečiams pradėjus pulti, 
Tibaltas su keliais kitais lietu
vių kareiviais buvo mieste. Pa
truliavo jie ar kurį kitą užda
vinį atliko. Pavojaus metu pa
lindo po vienu tilteliu. Tuo me
tu pro šalį ėjo vokiečių riau
šininkų grupė. Jie kažką kal- 
bėjo^ įžeisdami< lietuvius. Tibal
tas, kaip Lietuvos kareivis ir 

pilietis, įsižeidė ir įsikarščiavo:
— Tie... (lietuviškai nusi

teikė) mus įžeidžia ir pajuokia! 
— Sušnibždėjo ir iškišęs galvą 
šovė į vokiečius.

Kliuvo vokiečiams ar ne — 
niekas nematei Vokiečiai metė 
po tilteliu granatą, nukovė v Ti
baldą ir dar kai ką, o kitus su
žeidė.

Jonas Ruokis 
(Iš Kario)

DIDELI GĖRIKAI NĖRA 
LAIMINGI ŽMONĖS

Perdaug palinkę prie alkoho
lio, kaip rodo gyvenimas, yra 
dažniausiai vieniši žmonės, ne
turį artimų draugų, nepriklau
są prie organizacijų, vengią 
socialinių bendravimų bei san
tykių. Daugumas stipriai ge
riančių yra nesusituokę arba 
persiskyrę asmenys.

e Visi geri, kai miega (jei 
neknarkia).

M. Šileikis Jackson Parko Tiltas. Aliejus

ALEKSAS AMBROSE

VALPARAISO UNIVERSITETAS
(Tęsinys)

1936 įsikūrė Amerikos Lietu
vių Sporto' Komitetas Chicagoje. 
Jo įtiksiąs buvo pasikviesti iš 
Lietuvos sportininkų,, priimti 
juos ir surengti jiems varžybas 
su čia gimusiais lietuviais. Val
dyba: J. B. Borden-Bagdžiūnas 
prez., kun. A. Linkus ir dr. S. 
Biežis vicepirra., A. J. Valonis 
sekr. ir J. Yuška ižd. Iš Lietu
vos sportininkai atvyko į Chica- 
gą 1937.7.10 ir išvyko 7.22.

1938.7.17 Kaune prasidėjo pir
moji lietuvių tautinė olimpiada. 
Amerikos Lietuvių Atletinė Są
jungą (anksčiau Komitetas) rū
pinosi pasiųsti sportininkus j 
Lietuvą. Iš Chicagos išvyko apie 
40 asmenų. Išleistuvių pusryčiai 
buvo suruošti konsulo P. Dauž 
vardžio, kuris pabrėžė Pirmo
sios Lietuvos Olimpiados ir joje 
Amerikos lietuviu dalyvavimo 
reikšmę. “Olimpiadoh vykstam 
tiems svarbu ne tik būti gerais

sportininkams priimti. M. Žal
pienė buvo to komiteto sekre
torė.

Judzas Ges tautas j Ameriką 
atvyko 1904 m. Po 6 metų jis 
pagarsėjo Chicagos apylinkėje 
kaip sunkaus svorio čempionas. 
Per 30 metų Geštautas ritosi su 
žymiausiais Amerikos rišt įkais: 
St. Zbyscko, Strangler Lewis, 
Frank Goteh ir kitais.

Jo sūnus Ray Gestaut, Antro
jo Pasaulinio ir Korėjds karu 
veteranas,. gražiai reiškėsi spor
te. Aukštesnėj mokykloj buvo 
vienas iš geriausių krepšininkų 
ir minkšto sviedinio žaidėjų 
Dariaus-Girėno sporto , ' viene
tuose.

1962.2.4 įvyko metinis Chica
gos stipruolių- konkursas, sun
kiasvorių rungtynės ir Mr. Chi
cago rinkimas. Panašiuose kon
kursuose 4 lietuviai buvo iš-, 

' rinkti Mr. Chicago. Pirmas bu
vo John Farbotnik 1943 metais. į 
A. Kigas 1946 m.; jis gavo Mr.'

trečias Mr. America buvtf iš
rinktas John Farbotnik 1950. 
laimėtojai turi turėti gražiau' 
šią ir raumeningiausią kūną ir 
dar turi rankom pakelti virš 
galvos nemažiau 250 svarų.

1955 m. Chicagoje įvyko Illi
nois stipruolių varžytinės. Run
gėsi dėl sunkaus svorio čempio
nato. Dalyvavo iš viso 30 atletų. 
Ir iš jų buvo išrinktas Alex Ei
gas “Mr. Illinois”. Jis buvo pri
pažintas geriausias ir gražiau
siai nuaugęs atletas sunkiojo 
svorio kilnotojas. Alex Kigas 
yra lietuvis. Gyvena Brighton 
Parke. Atletikoje jis jau nebe 
pirmą kartą pasižymi. 1954 m. 
jis laimėjo net kelis titulus. 
Jam buvo pripažintas ir “Mr. 
Chicago” titulas.

B. Markūnas yra laimėjęs ke- 
■ lėtą čempionatų . sunkaus svo

rio kilnojimo srity. Be tcf, per 
10 metų jis išlaikė “Mr. Chica
go” titulą.

ŽIAURIOJO BIRŽELIO MINĖ
JIMAS MARQUETTE PARKE

* ' 1

(Atkelta iš 1 jvl.)

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

šeštadieniais ir sekmalienisif 
nuo &30 iki 9:30 vai ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš musy stvdijoa 
Marquette Parka,

Vedėja — Aldona Daukut 
Tohfo: 77M543

7159 So. MAPLEWOOD AVL 
CHICAGO, IL 60629

RATHJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvrą Radijo progra
ma Naujojoje Anglijeja, U stoties 
WLYN, 1360 banga AM, veikia aak- 
rnadieniais nuo 8 iki 8:30 vai. lyte, 
perduodama vėliausiu pasauliniu 
hiniq santrauką. Be to, komefita* 
čai, muzika, damos, ir Magdutės 
Pasaką. programą Stepo 
nas ir VMeotiaa Minkai. Broio 
reikalui kreipto į Baltic Florists — 
^ėliq bto dovacq krautuvę, 501 E. 
Broadwey, temt—. Mm. R2127. 
Telefonas 268-0489. Ten pat gau
namos “Naujienos”, didelis pasi
rinkimas lietuvišku knygų ir lie

tuvišku dovanu

sportininkais, bet taip pat svar- j Chicago ir Mr. Illinois ir gavo 20 
bū būti ir gyvais lietuviais —-į kitų atžymėjimų. B. Markūnas 
vartoti sklandžiai lietuvių kai- Į išrinktas Mr. Chicago 1947 ir 
bą”, — patarė konsulas. Trau-; gavo Mr. MidWest titulą. 1950 
kinys buvo papuoštas lietuviško- j nietais A. Brįjūnas buvo išrink- 
mis vėliavomis ir turėjo .didelę *as Mr. Chicago.
iškabą su Olimpiados užrašu. Iš Hoffman, stipruolių žur-

bū būti ir gyvais lietuviais

Bob Hoffman, stipruoliu žur-

ir gražia trumpa programa at- j 
. šventėme tą Žiauriojo birželio 
, iškilmę. Salė buvo perpildyta 
i žmonių. Prie įėjimo buvo ren- ■ 
! karnos aukos.

Chicagos vykstantiems sporti-:^0 leidėjas ir visos Amerikos 
ninkams lietuviams buvo pa- j *

L-ivH-oc? v-o rmn o c ’ DniTlilie ITI8.D. 3 lietUVIHl
Mr. America konkursų vedėjas, 

skirtas atskiras vagonas. Sporti- j priminė man, kad 3 lietuviai 
ninku išvykimą gražiai aprašė j buvo išrinkti 20 metų bėgyje, 
ne tik lietuvių, bet ir Chicagos ■ Pirmas lietuvis iš Philadelphia 
anglų kalba spauda. 1 Bacon buvo išrinktas Mr.

1937 m. tenisistas J. Žukas ’ America 1943, antras Mr. Ame- 
laimėjo Kauna' teniso čempioną 
tą. Su krepšininkais jis laimėjo 
Europos čempionatą Lietuvai ir 
pasižymėjo kitose sporto srityse. 
Jis grįžo Amerikon kartu su 
Lietuvos sporto ekskursija, kuri 
aplankė Amerikos lietuvių kolo
nijas. Už laimėjimus J. Žukas 
buvo apdovanotas Vytauto Kry
žiumi.

Buvo sudarytas tam tikras 
komitetas atvykusiems Lietuvos

rica buvo Cncagos lietuvis Alan 
Stephans (Steponavičius). Ir

K. Paulius

— Atrodo, kad lenkų vyriau
sybe rengiasi atšaukti karo sto
vį, nes neturi priemonių dar
bui pradėti.

— Chicagoje patraukti teis
man apie 20 policininkų, įtaria
mų narkotikų pardavinėjimu.

(c/^merzcan Kįtfhen
\ ^Anthony Dias Blue

EUDEIKIS
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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
f 1 f 1410 So. 50th Ave., Cicero

dv * Telet 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
1 ifes AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

iHrm-RWMMi

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

italių koplyčių Laidojimo šermeninė 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

LUtsvrę

Leiletsvių

Mūsų mylima motina ir močiutė

ONA ŠIDLAUSKIENĖ
mirė 1982 m. kovo mėa. 6 d., sulaukusi 93 metą amžiaus, 
Braintree, Mass.; palaidota Bostone, Sv. Mykolo kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame So. Bostono lietuvių parapijos 
klebonui kun. A. Kontautui, kun. A. Baltrasiūnui, tėvui A. 
Sabaliauskui, preL A. Balčiūnui ir tėvui Steponui Ropolui, 
atlaikiusiems laidotuvių šv. Mišias ir dalyvavusiems lai
dotuvėse.

Dėkojame visiems, kurie užprašė šv. Mišias už velio
nės sielą, prisiuartė į koplyčią gėlių ir pareiškė mums 
asmeniškas užuojautas.

Nuoširdi mūsų padėka rašytojams — Pauliui Jurkui 
ir kun. dr. J. Prunskiui, vaizdžiai aprašiusiems mūsų my
limos matines žemišką kelionę Darbininko ir Draugo- 
puslapiuose.

Padėka visiems musų prieteliams, pareiškusiems 
užuojautas spaudoje mūsų skaudžiose liūdesio valandose. 

1® 
B Sūnus ir dukterys su šeimomis

" PINEAPPLE SPARERIBS
Port and ftuit well together, and the combination of 

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

Hbe should be precooked by being boiled until tender. This 
procea of partial cooking is called parboiling.

If you are unable to devote tie time or the refrigerator 
•pace to the marina tic© procedure in this recipe, just omit the 
step. The ribe wiH teste a little less of pineapple, but they’ll 
atm 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 u.«ed to make the sauce *2 cold Chablis or Soam»

Grilled Pineapple Spareribs t
Degree of difficulty: Easy

11 
AJW8ULANS©

PATARNAVIMAI

*

TURIMI

KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 

DALYSI.

| STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS
1 B;| (LACKAWICI}

. t WEST Girth 8TR&KT KEfubEc 7-1213
;| 11U28 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hll<« 111 J7<-Ulf

wnzurtfng

Sewingn: Six 
Cott: Moderate

6

1

2
2
1

2

U

cup lemon j«iee 
cloves garlic, minced 
tablespoons toy sauce 
tablespoon molasses or 
brown sugar 

tablespoons vegetable 
oil

teaspoon pepper

trimmed of excess fat 
large can ( 46 oz.) 

pineapple Juice 
eae (BH ox.) crushed 

pineapple, undrained 
cup dry white wine
Parboil the aparetiba in nnimerinff water for 30 minate*. 
Place the riba in a roasting pen and pour the pineapple 

juice over them. If the juke doem't quite cover the rib*, top 
off with water. Refrigerate for 34 hour*.

• MeanuAile, prepare the beating aauce. Combine fte 
eraehed pineapple and ita liqu»4. the wine, lemon juice, garlk, 
aoy aauxse, nolanra or auger, oil and pepper, in a saucepan. 
EHng to a boil and manner for 10 uinutee.

• When ready to grill, place the riba 6 to 8 inches above * 
medium hot fire, and cook, turning frequently, for 30 minute*.

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

• Remote riba to a warm platter, cut into individual riba, 
end serve.

P. J. RIDIKAS
W4 8*, HALSTED STREET ' TeL YArdi 7-1111

BUTKUS - VASAITIS
T<: OLympic MH1

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayrCU 3-M71

Naujienos, Chicago, 8, IB. Tuesday. June 15,1982



Didelės demonstracijos Berlyne

1N GENERAL

PALMĖ TRAFIKO AUKA

READER & ADVISER
CARD READINGBaimė turi ilgas kojas

JAU ATSPAUSDINTA

MISS JENA

NUSIBASTYMAI

KOVOS DĖL LIETUVOS

F2.00
KAINA

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

. 1 .

$4.00
$3.00

F. NEDAS; 4059 Archer Avenue 
Chicięo, HL 60632. Tol. YA 7-59W

Inter*tt Compounded 
9nč Paid Quarterly

PERSONAL
Asmeny Ieško

REAGANAS išgarsino 
NEŽINOMA MIESTELI

H<h 
Interest Rate* 

fa»d on Šerinei

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

• TUCKPOINTING
• GLASS BLOCK WINDOWS
a CAULKING-WATERPROOFING 

Call BRENNAN • ; ..
448-0092 or 424-6904.

S17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

>. Afent
w. Ktti n 

Xv«r*. Park. III. 
40642, . 4244454

REPAIRS
Įvairūs Taisymai

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

Advice on all problems of life.
If you need help or are worried, 
she will advise you on all life’s 
affairs 
and

love, marriage, health 
happiness. Will also, tell you 
how to succeed in Hfe.

. ■ Notary Public •
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tet. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai. < -

see ūs for 
financing 

AT 0U1 LOW UTE

Mamai, 2am4 — Par4a»lK«t 
RKAL ĮSTATU FOR SALI

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali*daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Ąlphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
Formomis

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

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 tek 436-7878

BAIMĖ GATVĖSE
“Kas tiki Sūnų, turi amžiną 

gyvenimą, d kas neklauso Sū
naus, neregės gyvenimo — tik 
Dievo rūstybę pasilieka ant jo” 
(Jono 3:36).

Kviečiame visus pasiklausyti 
šios ypatingos radij 
šiandien 8:45 ' vai. 
“Lietuvos Aidus” i 
rašyti žemiau išvardintu adresu

pats būčiau pasirašęs Jūsų pra
šymą, jeigu aš būčiau galėjęs 
grąžinti taiką.., Aš suprantu 
Jūsų nuoširdų susirūpinimą.

Praeitą savaitę viena Filder- 
stadto moteris pasiskundė Ame
rikos .ambasadai, kad preziden
tas joms nieko neatsakė. Brež
nevas joms parašė laiškutį.

Penktadienį kita Fildsrstadto 
miestitetė televizijoj paaiškino 
nepatenkintai: —Bet preziden
to Reagano pareiškimas “Jeigu 
aš tiktai galėčiau pasaulį pada
ryti taikiu” yra geresnis, negu 
bet koks laiškas.

DĖMESIO
62-Sa METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinis* 
kims. Kreiptis:

A- L A U R A I TU 
4645 So. ASHLAND AVI. 

TeL 523-8775

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai, « 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Are* 
Tai. 927-3559

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

MXJISt Jton.Tue.Frl.>4 T^or.^-0 Bat. 9-1

SERVING CHICAGOLAiND SINCE 1905 .

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc i Z

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tel. 847-J747

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 1 :

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

Pareikalaukite knygelės “Kaip 
atgimti iš naujo”. Mūsų adresas: 

rinkime. Lauksim, ką pasakys ^Lithuanian Ministries, P.O. Box 
valdyba birželio 18 d. susirinki 
me. Pagal j. Bacevičiaus prane
šimą, namą nupirkęs juodis po
licininkas.............. K. P.

, AdVOKAOU

GINTARAS P. CEP1NA1
Darbo ralandoc: nuo 9 nl. ryta 

1M 6 vaL rak. SežtartionĮ nu« 
9 vai- ryto iki 12 v*L d. 

Ir pašai raMtarlma.
776-5162 arta 776-51M

M4I Weat SSrd Str*M 
CMetfe, ffi- <0«21Į

2746 W. 47th St, Chicago 
'■ 254-5969 ■’

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —S3, persiuntimas paštu — SI.

KNYGĄ IŠLEIDO, CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atiminimus.

Dr. A. Gus«en — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

. rdsirūpinimą_____________________________
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 

grožis. Kietais viršeliais_______________
Minkštais viršeliais, tik_________  ..

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

į> . Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus Čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri- 

iedaat $1 persiuntimo išlaidoms.

Mr. K. Januta,
2818 Avenal St., Los Angeles, CA 90039

rinkęsi aikštėn ir kėlė “kačių 
koncertą”.

Demonstrantai buvo apsiren
gę celiniais švarkais ir turėjo 
šalmus, saugojančius nuo smū
gių j galvą. Xollendorfo aikštė 
tuojau prisirinko p:lna. Susirin
kusi ji pradėjo sukauti, kad Antuna 
Beaganas yra fašistas, kad jis Batūra 

* yra darbininkų priešas. Policija 
| lu. jau spygliuotomis vielomis 
{apsupo visą Xollendorfo aikš’ę.
i Netrukus aikš ė susiorganizavo 
ir sudarė vieną chorą, kuris rė-

! kė “Reaganas — fašistas!”
Policija bandė apsuptuosius 

! laikyti vienoje vietoje, bet ne- 
! pajėgė. Jie apardė vielas ir pra
siveržė į krautuvių rajoną. Dau
žė langus, včgė languose buvu
sias pr.kes. Policija pradėjo 
areštus. Prasidėjo demonstrantų 
susirėmimai su policija.

Policija suėmė 350 triukšma
darių. Vėliau paaiškėjo, kad 
apie pusė triukšmadarių buvo 
atėję iš Bylų Berlyno. Visi su- 

j imlieji bus baudžiami už de
monstracijas be leidimo, krau
tuvių langų daužymą, turto 
naikinimą.

Policijos pareigūnai, specia
liai paruošti riaušių atvejams, 
prieidavo prie triukšmadarių.

I Vienas čiupdavo’ už galvos ir 
daugumoje lakūnai ir pa- nusukdavo ją į užpakalį, kitas

— A. a. Joanos Pautieny čs 
atminimui, vietoj gėlių. Tautos 
Fondui aukojo: Osvaldas Thie’

; J. ir E. Jašiūnai — $35; 
s Kuras — Stasys 
— $20; A. ir A. Repšiai 

; po 10 dot: J. Bagdžiu$, 
kaitytė, A. Gustaff, Z. A. 

; Juškcvičiai, A. V. Kačirskai, A 
j Katei enė, S. Kaulėnienė, J. Ka
valiauskas, V. Kožica, A. Lio- 

1 renlaitė, J. Mikalauskienė, J. M. 
Palubinskai, S. Palekienė, 1. 
Petrauskas; po 5 do!.: J. Blažys, 
J. Kreivėnas, P. Stravinskas, 

’ A. K. Tau’.kai; K. Čižauskienė $2 
Iš viso suaukota 330 dol. Tautos 
Fondo įgaliotinė Antanina Rep 
šiene visiems aukojusiems nuo- 
širdžiai dėkoja.

— A. a. Jcancs Pautienytės 
atminimui, vietoj gėlių, “Nau

jienoms” aukojo: J. ir T. B^ — 
$50; V. B. — $10; p.p. Viskan- 

į tai — $10; J. Rodowk $10; S. 
Batūra — $10; po 5 dol. auko
jo: E. Morkūnienė, L.R., E.Č., 
X.X. Iš viso 110 dol. Visiems, 
aukotojams taria nuoširdų ačiū

Naujienų Administracija

BERLYNAS, Vokietija.
Praeitą penktadienį Berlyne įvy
ko dvi dalelės demonstracijos. 
25,000 vokiečiu ir Amerikos ka
rių klausėsi prezidento Reagano 
kalbos, g.rokai kaltinančios So
vietų valdžią dėl nenoro pasiek
ti taikds ir sudaryti sąlygas nau
dingam darbui. Antra demonst
racija buvo nukreipta prieš pre
zidentą Reaganą.

Piezidenlas atskrido į Berly
ną 10 vai. ryto. Jis tuojau nu
vyko į svarbiausią “gėdos sie
nos” vietą — ‘'Greekpoint Char
lie”. Pasienio kario lydimas pre- 
z’d ntas turėjo progos žvilgte
rėti į Sovietų karu’ jėgų kontro
liuojamą Berlyną.

Prezidentas prie gėdos stulpo 
pasakė trumpą kalbą, kurioje 
pabrėžė, kad ta siena yra tokia 
pat gėdinga, kaip ir Sovietų val
dovų mintys, pastačiusios tą sie- 

Rusijos vadovai labiausiai 
laisvės, todėl jie ir nelci- 
žmonėms iŠ Rvtu Berlvno 
visos Rytų zonos pamatyti 
gražiai g v vena laisvieji

PASSBOOK 
SWINGS...

Laikrodžiu Ir brEnfenytae 
h Taisyme 

2644 Wwt f9th Start 
TeL REpuMte 7-1M1

BONA, Vakarų Vokietija. — 
Prezidėntas Reaganas, kalbėda
mas vokiečių parlamentui pra
eitą tbėčiadieuį. paminėjo, kad 

! jis gaV.o. iš : Filderstadto kelių 
( šimtų .rherterų laišką. Joms rū- 
j pėjo pasaulio taika. Tuo reikalu 
I jos parašė Jaišką prezidentui 

o programos | Reag^iii ir Brežnevui.
vakare per* Siekas apie Filderstadt nie- 

na’.'ko nežinojo.' Tat. netoli Stutt- 
■ garto esantis 38,000 gyy. mies
telis. Dabar visas pasaulis kal
ba apie Filderstadtą. Laišką pa
sirašė 2,800. moterų. Joms rū
pėjo taika pasaulyje.

— Leiskite mali Jums pasa
kyti, — tarė prezidentas. — Aš

Kiekvieną sekmadienį 9 vai. 
to išgirsite “Gerąją Naujieną 

muojančios žinios, kad juodžiai • Lietuviams”/ir per Sophie Bar- 
paimdavo triukšmadario kojas kuriasi Artesian - 68-tos gatvės ( cus radiją. -
ir taip nuvilkdavo prie laukian- j kertėje, dėl kurios namų savi 
čios mašinos, kuria padaužos ninkai jaudinosi praeitame susi 
buvo nuvežti į policijos stotį.

Pasibaigus šiai demonstraci
jai, į Berlyno centrą pradėjo 
žygiuoti būriai mo’terų, apsirė
džiusių' juodais drabužiais. Jos 
šaukė, kad Reaganas privalo va
žiuoti namo, šių demonstrantų 
daugūmą sudarė Baader-^Mein- 
hoft ^grupės likučiai. Daugelis 
merginų buvo sulaikytos ir bus 
baudžiamos už netvarkos kėli
mą.

Prez. Reaganas išskrido iš 
Berlyno po 3 valandų ir vakare 
pasiekė Washingtona. Rep. Prancūzų spaudos kronikose 

skaitome: -Palmė,, auganti Tene- 
re oazėje, Sacharoje, buvo vie
nintelis didesnis medis tūkstan
čio mylių aplinkoje, iki jos ne
sunaikino neatsargus automobi
lio vairuotojas, važiavęs su 
moksline ekspedicija.

kaip 
įmonė:

Nuo “gėdos sienos”, preziden
tas buvo nulydėtas į Tempelhc 
fą, kur prezidento laukė 25,000 
Berlyno vokiečių, Amerikos ae
rodromą saugojantieji JAV ka
nai 
tikimi žmonės.

Prezidentas Reaganas pasakė 
pačią geriausią kalbą Europoje. 
Jis buvo labai pasipiktinęs So
vietų vyriausybe, kliudančia pa 
ęirašyti taikos sutartį Europoje. 
Jo kalba keliais atvejais buvo 
plojimais pertraukta. (Tikimės, 
kad netrukus gausime pilną jo
sios tekstą.)

Be šio didelio berlyniečių ir 
Amerikos karių susirinkimo’, 
tuo pačiu metu Berlyne vyko 
kelios demonstracijos. Jau pir
momis penktadienio valandomis 
pradėjo rinktis neaiškios išvaiz
dos jaunimas aikštėje, esančioje 
netoli Checkpoint Charlie. De- 
Tno’nstracija buvo neteisėta, ne
turėjo leidimo, bet jaunimas
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