
ĮSTATYMŲ LEIDĖJAI 
MĖGSTA NARKOTIKUS

Brežnevas susirūpino 
arafatininkais

tuvių tremtinių, .grupelė 
?’|^(Blį»-jdaugiau) .

ų j svar 
centrus 

izra.lita

— Kongreso atstovai, mėgs- 
antieji narkotikus, turės paša

Alena Devenienė ir ši- 
; iš Washingtono — 

Antanas Vaivada ir Milda Vai- 
vadenė; š New Yorko — Elena 
Prekerene; iš Pittsburgh© atva
žiavo Elzbieta Žilinskienė, bet 
turėjd išskubėti į v Worcester!.

PREZIDENTAS TURI TEISE SIŲSTI 
MARINUS 60 DIENŲ

— Mirė Kubos užsieni# rei 
kaly ministeris Raul Roa, su 
laukęs 75 metų amžiaus.

Vaivadienė dalyvavo SLA 
SLA 85 tąją kuopą. 7
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sveikinimais

Povilas P. Dargis? naujai išrinktas SLA prezidentas i 
St. Petersburg Bcadh SLA seimo patvirtintas toms pa 
reigoms, keturiems metams vadovaus SLA ir praves 

SLA šimto metų sukaktinį seimą.

Be to, Kvažalein saloje esan
tieji kariai tikrina toli einančių 
kulkų pajėgumą ir tikslumą. 
Ten yra įrengtos tarpkontinen- 
talinės priemenės toli paleistoms 
kulkoms tikrinti.

Jeigu Kvažalein srilin įsiver
pusieji salų gyventojai išardys 
visus ten esančius kariškus įren
gimus, tai padarys labai didelius 
kraštui nuostolius.

JAV yra susitarusios su salų 
administracija dėl žemės naudo
jimo. Amerikiečiai pasirašė su
sitarimą, kuris moka nuomą 
5,000 žemės savininkų. Kiek
vienas jų gauna sutartą sumą. 
Kiekvienais metais jiems išmo 
karna apie 8 milijonus dolerių. 
Pinigus jie gauna, bet dabar

Kapeckas; iš Bostono, Mass. — 
dr. Algirdas M. Budreckis ir 
Gfedr4 Budrfcckienė; iš Chica
gos 134 kudpos — Josephina 
Kriščiūnienė, Michalina Baronie*

Nežinom, ką prezidentas Rea- 
ganas atsakė Brežnevui. Jeigu 
Sovietų Sąjunga siųs daugiau 
.<aro jėgų į Artimuosius Rytus, 
.ai JAV vadovybė šį klausimą 
svarstys.

— Pašto vadovybė skelbia, 
kad paskutiniu dešimtmečiu 
pašto tarnautojai pagerino dar
bą, bet tapo labai nemandagūs.

Sovietų Sąjungos aukščiau
sios tarybos pirmininkas Leoni
das Brežnevas pasiuntė prezi
dentui Reaganui laišką, patar
damas nesikišti į Libano vidaus 
reikalus. Jeigu JAV siųs mari
nus į Libaną, tai .Sovietų Sąjun
ga ne t virkštan ti savo kata jė- 
*ų toje srityje, ~

Praeitais melais sprogo 
'01 grūdu aruodu. Jie užmušė 
200 žmonių. Įsakyta pastatyti 
augesnius aruodus javams lai

kyti.

Michalina Baronienė atstovavo 134-ąją moterų 
kuopą 61-ajame SLA seime.

nė, Leontina J. Dargienė; iš To
ronto, Ont. -— Ona Indrelienė, 
Lidija Novogrodikienė; iš Chi-j 
cagos — Kazys .Mečinskas su j 
žm^ųia Prane ir Petras Vilkelis!

ona Elena, Anastazija H. 
; iš 322 kuopos — Teo- 
linštrubas ir Kazvs šid-

ARAFATAS VIS PURKŠTAUJA, BET PALESTINIEČIAI 
PRAŠO MARINŲ GLOBOS IŠVAŽIAVIMUI

HONOLULU, Havajų salos. 
—* Iš Maršalo salų ateinančios 
žinios sako, kad maištininkai 
įsiveržė į Kvažalein saloje 
amerikiečių karo reikalams lai
komą sritį.

Dabartiniu metu Kvažalein

WASHINGTON, D.C.— Ant
radienį prez. Reaganas pareiš
kė, kad jis planuoja siųsti Ame
rikos marinų dalinį į Beirutą, 
kad apsaugotų vakarų Beirute 
esančius palestiniečius nuo vi
siško išnaikinimo, bei tuo rei
kalu kilo keli teisiniai prieka
biai. Keli Kongreso atstovai kė
lė klausimą, ar prezidentas turi 
teisę siųsti Amerikos marinus į 
pavojingas pozicijas be Kongre
so sutikimo.

— Bostone teisman patelio pi
nigų rinkėjai iš automobilių 
pai kinimo skaitikliu. Trii tina- 
ma, kad jie nusuko pusę mili
jono doleriu smulkiais.

vas. Palestiniečiai patarė žmo-{ 
nai atvyktią vakarų Beirutą, tai j 
palestiniečiai leis jai pamatyti: 
savo vyrąė [veržė į vieno advokato ofisą ir . daugumoje saugo karo medžią-

Yra ir daugiau -belaisvių. Pa- rado didoką narkotikų kiekį. Jų gOS sandėlį. Bet į sandėlių sritį 
lestiniečiai paėmė Abie Nathan, vertė buvo Vi mil. dolerių, 
ikuris išplaukė į jūrą ir nedide- ~—?■■■ ■ -------
liu radijo siųstuvu kvietė izrae- rą. Palestiniečiai jį suėmė ir da 
litus ir palestiniečius baigti ka- bar laiko kartu su lakūnu Abiaz

KVAŽALEIN SALOJ KELIA NETVAR 
KA PRIEŠ AMERIKIEČIUS

800 MAISTININKŲ ĮSIVERŽĖ Į KARO 
REIKALAMS PASKIRTAS ŽEMES

su z 
Mikulis 
doras \B 
lamlcasj) iš* Greenpoint, N.Y. — 

iš 353 kp. — 
^Sertrūda Dargi s,' Iręna Mickų-; 
nienė ir daugelis kilų.

SLA 61-aais seimas prasidėjo 
Patį įdomiausią 

sveikinimą pasakė dr. Kazys

Ketvirtadienį aukso uncija 
ainavo *361.

Sovietų kariuomenės vadovy
bė turi labai mažas ginklų .at
sargas. Ji turėjo didesnes atsar
gas Egipte, bet visos tos atsar
gos pateko Izraeliui. Izraelis tu
ri geresnius tankus ir lėktuvus, 
.odei rusams gali susidaryti 
naujas pavojus, jeigu bandytų 
priešintis Izraelio ginkluotoms 
jyajėgoms.

Antradienio’ popietę Izraeli* 
kariuomenės vadovybė paleid 
keletą labai tikslių šūi 
besnius palestiniečių 
Turint galvoje, kad 
yra apsupę visą vakarų Beirute 
jie neįleidžia maisto, o nuo pir
madienio buvo sustabdę ir van 
denį. Palestiniečiai yra pasiruo 
še gintis, bet v.etos gyventojai 
visai kitaip į šį reikalą žiūri, kyti, kur jie tuos nuodus perka

IZRAELIO ■ BELAISVIAI
VAKARŲ BEIRUTE 

r* -,-7.
TEL Atj^^fedis..—.Pa-| WASHINGTON, D.C.-^Ko’n-

lestiniečiaįihe^ttdliuaja vakarų^’greso^ komitetas, : besivadovau- 
Beirutą. Ten-jię; tebelaiko ? ,n^<J damas - liudininkų -parodymais, 
laisvėn pMTH^s-'riž^aelitusi >Ttūri duomenų, kad bent 15 JAV 

Izraelio^įv^kūįiL?a s ^AharcmįKongreso atstovų įsivėlę į nar- 
Ahiaz, p^ntą^hk^eflą išskridęs’ kotikų aferą. Visus savo duome- 
apšaudyti. pžtTestm^čių, Libane n is komitetas perleis Teisingu- 
buvo pašautas jp lėktuvas, o jis jmo departamentui.
pats patekb; nelaisvėn. Jo žriid-l Anksčiau vienas kitas buvo

Ii jos, Australijos Lietuvių pa 
Bendruomenės vadovybė jam 
suruošė didelį kalbų maršrutą 
per visas ;-Australijos lietuvių 
kolonijas. . ■: .

Kartu su dr. Bobeliu susirin
kimuose dalyvavo 
valdžios. pareigūnafc^ Jis aiškiaį* jokią afęėą, l«iria ^būtų gal 

bėgusių lietuyių dauguma šu ru- j M^^^^^^Sfe^V^nlasis'Tė- 
sais nebendradarbiauja ir atsiųs-] vas’norėtų.fnanimi atsikratyti.” 
tiems dainininkams koncertų • Italai, matyt, sąmoningai lei- 
neruo’šia. Tai daro nedidelė lie j dži a įvairi irs gandus prieš arki

vyskupą Povilą Marcinkų, kad 
jam pakenktų. •

Jeigu palestiniečiai nori, tai jie 
gali gintis, bet civiliniai vakarų 
Beiruto gyventojai niekuo dėti. 
Jie reikalauja, kad palestinie
čiai galimai greičiau baigtų ne
susipratimus ir išvažiuotų.

A įrodo, kad palestiniečių dau
guma rengiasi išvažiuoti. Ame
rikos murinai rengiasi juos pa
lydėti iki Sirijos, o ten palauks, 
kol reikalas susitvarkys. Sirija 
dabar priims, bet nori, kad Li
banas ir vėl savo piliečius pri
imtu.
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niekad Kongrese nebuvo* toks
didelis narkomanų skaičius.

.Kongreso komitetas žinias da
vė narkotikų sekėjams. Jie įsi-’saloje tebėra mažai kareivių. Ji

LONDONE NUSIŽUDĖ
ITALŲ BANKININKAS į

ROMA, Italija. — Šių metų j 
birželio 18 d. London? rastas 
Roberto Calvi lavonas. Britų po- 
licija nustatė, kad Roberto Gai
vi bjivo Rome’s Ambrosiano 
Banko'-pirmininkas ir kad Lon
done niekas jo nenužudė, bet jis 
pats nusižudė. Į

DabarGniu metu Vatikano 
banko pirmininku yra arkivys- f 
kūpąs Poviks Marcinkus, cTce-| 
rietis, artimas popiežiaus bend
radarbis. Turino laikraštis La j 
Stampa paskelbė, kad arkivys-j 
kūpąs Marcinkus turėjęs ryšių1 
su nusižudžiušrtr^alvi. Reikia* 
turėti galvoje, kad popiežius 
rengėsi. Chicagos arkiyvskupu Į 
paskirti Marcinkų, Itet/santykiai ! 
su Calvi gali pakenkti. La Staių- į 

alėjo sąmoningai skelbti ži
nią, kuri jam pakenktų.

Arkivyskupas Marcinkus; pa
tyręs apie Stampos paskelbtą 
žinią, pareiškė:

“Aš neatsistatydinu tokiose 
Ajistralijos j aplinkybėse. Aš nesu įveltas į^ 

ma

jau pradėjo kelti triukšmą — 
atsinešė savo palapines, įsikūrė 
karo reikalams skirtoje žemėje 
ir neišeina. Iš Kalifornijos į 
Kvažalein vra 4,200 mvlių.

Į įsiveržė 800 salų gyventojų, 
’ protestavo ir reikalavo daugiau 
pinigų.

Į JAV vyriausybė savo laiku su
mokėjo salų gyventojams ištisą 
bilijoną dolerių už karo bazei 
reikalingą žemę. Dabar pinigus 
gavusieji veržiasi į tas pačias 
žemes ir reikalauja daugiau 
pinigų.

Kariai tikrina rake
tinius šovinius

RUSUS VEŽIOJA
Į STALINO MUZIEJŲ

GORI, Gruzija. - Atrodo, 
Stalinas jau turėjo apkarsti, ru
sams. Kiek jis jų iškankino ir 
išžudė, tai jie turėtų pasmerkti 
ir jo statulas išdaužyti, bet taip 
nėra. Patys gruzinai neužsuka į 
Stalino muziejų, bet rusai ve
žami ilgiausiais busais. Juos at
veža į Gori miestelį, priveža 
prie tuščio Stalino muziejaus ir 
leidžia jiems apžiūrinėti Stali
no paveikslus, jo uniformas.

Po Chruščiovo kalbos kurį 
laiką niekas kojos nekėlė į tą 
muziejų, o dabar darbininkų 
unijos veža žmones į Gori ir pa
taria gėrėtis Stalino paveikslais. 
Vienur jis pavaizduotas maiša 
lu, kitur jis įsakinėja genero
lams, o trečiame jis kalbasi su 
valstybės pareigūnais.

Aiškėja, kad profesinių są
jungų vadovybė nori įtikinti 
darbininkus, kad Stalinas dar 
yra ką nors naudingi padaręs.

Palestiniečiu teroristu vadas c.
•Jasir Arafatas trečadienį pareis 
l kė, kad jis amerikiečiais nepari 
j tiki ir nenori jokios amerikiečių 
"globos.

Tuo tarpu paaiškęjcf, kad 
Arafatas ne visuomet turi teise 
kalbėti palestiniečių vardu. Jis 

‘gali pareikšti savo asmenišką 
.nuomonę, bet palestiniečiai, iz
raelitų apsupti vakarų Beirute, 

■ sutiktų priimti amerikiečių glo 
; bą. jeigu amerikiečiai juos išly 
: dėtų į saugią vietą.
I Atrodo, kad Sirija keičia savo 
nusistatymą. Iki šio meto ji ne 
sutiko visų palestiniečių priim
ti, priimtų tik dalį jų, bet dabar 
Sirija sutiko visus priimti. Visa 

; tai d3romą su viena sąlyga, bū 
tent, kad Libano vyriausybė ne 
trukus juos ir vėl priimtų atgal 

' Izraelis apšaudė pales- 

i tin iečių centrus

St. Petersburg Beach SLA seimas patvir 
tino Povilą Dargį prezidento pareigoms

VISA NAUJAI IŠRINKTOJI TARYBA WARKYS 
ŠLA REIKALUS KETURIS METUS ;

Karo jėgų štabas išaiškino, 
kad prezidentas turi teRę siųsti 
JAV marinus 60 dienų j bet ku 
rią sritį Amerikos piliečių tei
sėms ir interesams apsaugoti. 
Prezidentas gali 60-čiai dienų 
siųsti marinus Amerikos intere
sams ginti, Kongreso neatsiklau 
sęs. Praėjus 60 dienų, JAV ka 
įSai privalo grįžti.

^Palestiniečiai keičia

’ ST. PETERSBURG BEACH, 
Fla. — Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje seimas, posėdžiavęs 
St. Petersburg Beach Dolphin 
salėje liepos-5, 6, 7, ir 8 dieno
mis, patvirtino prezidentų .Povi- 
lą P. Dargį: įr kitus naujai iš
rinktus Pildomosios tarybos na
rius keturiems metams.

Be prezidento Dąrgio, į SLA j Brope^Spudienė 
Pildomąją Tapybą išrinkti .ir 
patvirtinti šie nariai: vicepįrmi-į 
ninkas Aleksandras Čaplikas, 
sekretorė Genovaitė Maįfiūnie-' 
nė, iždininkę Ęuphrosine Miku- 
žiūtė, iždo globėjos Kristina 
Austin bei Josephine Mileriųtė 
ir daktaras kvotėjas Vytautas 
P. Dargis., < į ' ... ■

SLA seimas prasidėjo liepos 
5 dienos rytą sudaryta -manda
tams patvirtinti komisija, pra
vesta: darbotvarkė, sudarytos 
.kateri būtinos ir atl^-
ti kiti seimui reik;

Seiman atvyko iš viso VO^at- 
stovų iš įvairių SLA'kuopų. Sve
čių skaičių sudarė kita tiek žmo- 
lini; Iš Pittstono, "Pa., atvyko 
Nellie X Bajoras, kelių kuopų 
finansų' sekretorė; - Iš Clevelan- 
do,-O.; atvyko' Povilas ir Jose
phine Šukiai; iš Scranton atvy
ko' mokytoja Ona Zorskaitė; iš 
So. Bdstohoį-Masš., atvyko’ Alek
sandras Baika) iš" Miami atvyko 
Edviną pankus ir Petras šilas; 
iš Binghamtono, N-:Y.>, •• atvyko 
Alfonsas Marcinską ir- jo žmo
na Melanie. •

Iš Chicagos buvo, nuvykęs 
63 čios kuopos pirmininkas Mar
tynas; Gudelis įr fjnanęų sekre
torius Aiithony S. Vystner. Gu
delis planavo, grįžti antradienį, 
bet negalėjo. Jis buvo Įstatų 
komisijos narys, padarytos ke
lios didesnės pakaitos SLA įsta
tuose, nespėjo seimas šių klau
simų skubiai aptarti, atidėjo ki
tos dienos rytui.- Jis atsiprašo 
skaitytojus, kad negalėjo laiku 
grįžti ir paruošti dienraščiui 
reikalingų žinių.

• Iš Hamiltono, Ont., dalyvavo 
Juozas šarapnickas; iš Los An
geles — 
moliūnas

KALENDORIUS
Liepos 9: Veronika, Aušrė, 

Vida, Alvyįis, žaiga, Sirtautas, 
Bijotė.

Saulė teka 5:24, leidžiasi 8:26. Antanas Vaivada ir Milda 
seime, atstovaudami

' The First and Cnsateit N—N
Lithuenian Daily m America ''
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TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIME
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 

Naujausių inoks’c žinių populiarus perteikimas 
•TONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

MAŽAI PAKELTO KRAUJO- 
• SPŪDŽIO TVARKYMAS

Net ir mažai padidintas kraujospūdis; 
gerokai padidina širdies kraujagyslių | 
sergamumų ir dėl to — žmogaus prieš- i 
laikinį mirtingumą.

(Prof. Herbert G. Langford, M.D.)
tada mes galėsime ilgėliauGana mums rusiškais muži

kais —tik perkūnui trenkus be- džiaugtis sveiku gyvenimu.
sižfegnojančiais- ir toliau būti:
pais laikas mums taip tvarkytis | c 
savo gyvenime, idant mes pajėg
tume gyventi pagal dabartinį 
medicinos mokslą. O jis tvirti
na, kad net mažai pakeltas krau 
jospūdis greitina mums per
ankstyvą mirtį dėl širdies krau- 
jagjyshų pakenkimo. Todėl mes
kime kiekvienas, ypač pensinin
kas, iš savos galvos mediciniš' 
kas atgyvenas, būk, geras krau
jospūdis yra toks: kiek turi de
šimčių metų, tiek virš šimto 
skaitlinių pakelto kraujospū
džio: sakysim, 60 metų pensi
ninkui, tokie neteisingai mano, 
geras kraujospūdis yra 160. To 
kiais niekais dabar nė vienas 
netikėkime ir vadovaukimės šių 
dienų gydytojo nurodymais. 
Taip elgiantis bus kiekvienam 
pensininkui geriau — jis ilgiau 
sveikas ir dėl to laimingas bus.

Kuo aukštesnis kraujospūdis, 
tuo didesnis sergamumas 

ir mirtingumas
Trys paskutiniu laiku atlikti 

mediciniški tyrimai nurodo, 
kad net mažai pakeltas kraujo

spūdis: antrasis (diastolinis) 90 
ar kiek aukštesnis didina žmo
gaus širdies kraujagyslių serga
mumą ir dėl jo. atsirandantį 
prfėšlaikinį tokio ligonio mirtim 
gumą. Todėl mes visi iš anksto 
tvarkykimės. gydykimės net 
mažai pakeltą kraujospūdį; tik

i
Kiekvienas pensininkas turi 

labar liautis save raminti, būk, 
jo kraujospūdis 150-160 yra 
normalus, nieko jam nereikia 
daryti — toliau jis gali su drus
ka valgyti ir alų geriant laiky
ti savo perdidelį svorį. Su’taip 
besielgiančiais nė vienam dar 
savos galvos nepraradusiam mū
siškiui nepakeliui. Mes, visi

neslsavinkime ir tingines “po
niutes” nepamėgdžiokime. Vis:

Naujienų skaitytojai, gilinkimės turime grįžti į sveiką, tikrai lie 
į medicinos pranešimus ir pa- tuvišką, dabar jau gerdkai pa
ikai juos tvarkykime^ su sava 
sveikata, dar gerokai prieš gau- visokių dešrų: tiek lenkiškų, 
darni paralyžių (siroką), širdies 
negalę ar perankstyvą į Kazi- 
mierines ar Tautiškąsias kelia
vimą. ■ ...

Tiek šio krašto’, tiek Austra
lijos tyrinėtojai tvirtina, kad 
kiekvienas, turįs bent minima
liai pakeltą kraujospūdį, turi 
būti gydomas. Tada mirtingu
mas sumažėja nuo 17 iki 20%. 
Visi jau dabar žinokime, kad 
citras 
gydymas yra vism^^ią' • valgo
mosios druskos NEVARTOJI
MAS (čia įskaitoma visi sūrūs 
valgiai, ypač konservuotieji). 
Todėl jau nuo * šiandien visi 
meskime šalin krautuvėse pa
ruoštus pietus -— tik pašildy
mui, ir suvalgymui, o po to su
sirgimui ir ankstyvam numiri
mui paruoštus. Tai pelnagau- 
džių darbas, tinginiams paruoš
tas. Tokie mes nesame — tingi
nystę iš netikusių čionykščių

gerintą mitybą. Apsieikime b.

tiek lietuviškų — tiek naminių, 
tiek pirktinių — jos visos drus 
ka perkrautos. O jau to kumpio 
.— visų taip didžiai pamėgto — 
nė vienas ant vaišių stalų ne 
kraukime ii' neragaukime. Vi
sokios dėžutėse žuvelės tegu, 
plaukia šalin nuo kiekvieno mū
sų burnos, nes jos druska per 
sūdytos ir nė vieno' mūsiškio ne 
vartotinos. Virkimės šviežias 

ižuvis. hę druskos ir su bedrus 
^Šais'prieskoniais naudokime di
džiai savo sveikatos naudai. La
bai daug valgykime svogūnų ir 
kitokių svogūninių daržovių. 
Pratinkimės patys ir savo vai
kus be jokio raginimo — vien 
savu pavyzdžiu pratinkime apsi
eiti be druskos: tuomi savo ii 
vaikų sveikata kuo geriausiame 
stovyje užlaikysime.

Bekime nuo paralyžiaus, 
širdies atakos ir per-

for the woman
at the heart of 

dnances

ryĮktmės kuo gitiČįauaiai tapti paklusti medicinos reikęiavf- 
saų pradėkime savos1 mams savos sveikatos pagerini-
sveikatos (tek kūno, tiek dva- į 
sioa) reikalus tvarkyti pagal 
tikras vadovus: dabartinės me
dicinos ir psichologijos atstovus. 
Tada mes būsime atsparūs viso
kiems pelnagaudžiams ir viso
kiems neva religininkams. Juk, 
tikrai gana mums vergauti viso
kiems žmogaus išnaudotojams. 
Nereikia mums bedievių pagal
bos atsikratymui visokių sąšla
vų: mes patys lietuviai galime 
tvarkyti savą gyvenimą, eidami 
sveiku gyveninio keliu. z

Daugelis dabartinių žmonių 
nepildo gydy tojo nurodymų

Rėkte rėkti, šaukte šaukti 
dabar reikia, norint žmones ap 
saugoti nuo išvengiamų negero
vių. Dauguma žmonių gyvena 
pagal draugų bei senų senovės 
patarėjų nurodymus. Medicina 
žengia pirmyn, bet tokie atsili
kėliai visai nepasinaudoja jos 
pažanga. Sakysim, ateina mote
riškė ir prašo patikrinti jos 
skrandyje esamas rūgštis. Kai 
tokiai patariama išsitirti geriau
siu būdu ir lengviausiu (nenau
dojant net X<Ray) — padarant 
skrandžio, apžiūrėjimą ir jo sna

reikiamai galėsime gydytis nuo 
kad ir mažiausiai pakelto krau
jospūdžio — visų pirma be drus
ką apsieidami, svorį sunormin-

rūkydami, negriaudami — ir 
tik tada, reikalui esant, už vais
tų besigriebdami. Nėra tokio 
nuo pakelto kraujospūdžio sėk* 
mingo gydymo, kaip kad dau
gelis dabartinių mūsiškių mano: 
VIEN Už TABLETĖS BESL- 
GRIEBIANT. 
venimo būdą 
tada sveikės 
dvasia.

Pasiskaityti: Primary Cardio
logy, Vol 8, No. 3, March 1982.

Reikia keisti gy- 
sveikesniu — tik 
mūsų kūnas ir

MADŲ KARALIAUS DIOR 
PATARIMAI MOTERIMS

Savo laiku Ubai išgarsėjęs ir 
jau prieš kelioliką metų Pary
žiuje miręs “madų karalius” 
Christian Dior savo užrašuose 
paliko' įdomių nurodymų ir kar
čių įspėjimų moterims, kaip 
pasirinkti tinkamas siikneles, 
skrybėlaites ir pan. štai?keletas 
tų pastabų: s

“Geras skonis reikalauja, kad 
įsigytom tik tokias sukneles, 
kurios tinka tavo asmenybei ir 
tai gyvenimo aplinkai/ kurioje 

■tu esi. Toji suknelė tau tinka 
geriausiai, kurioje tu atrodai 
natūrali. Ir gražiausia moteriškė 
neatrodo patraukli, jeigu ji yra 
nepaisanti savo išvaizdos. Daž
niausiai ne kiekis ku-

Net beviltiškas dabar esti gy
dytojo darbas, kai mūsiškiai 
pensininkai esti pelnagaudžiy Į kos iš’tyrihį"’GASTROŠKOPIš- 
spąstuose surakinti.^ Jie, saky
sim, perkasi dažytą vandenį, pa
vadintą “ORANGE DRINK”. 
Jis pigesnis, geltonos spalvos, 
primenantis apelsinų (brandžių) 
sunką ir pigus. Taip tūlas mū
siškis pensininkas ir tariasi 
rai besielgiąs, savo menkas pa
jamas taupąs. Tikrumoje, tai 
yra didelis apsigavimas ir už 
savus pinigus savos sveikatos 
alinimas. Juk, perki tą “Orange 
Drink” — ne ką kitą, o tik da
žytą, chemikalais apnuodytą 
vandenį Vandens galima atsi
gerti iš virtuvės krano, tuo bū
du sutaupysi savus pinigus ir

-savo sveikatą.
Prašomi visi išmintingieji pen

sininkai . talkinti sayų pastipu
siems broliams ir seserims: kuo 
greičiausiai ir kuo energingiau
siai kur sueisite skelbkite me
dicinišką tiesą, kad reikia var
toti tikrą (pure) orange juice, 
o ne DRINK. Tegul gėdinasi 
lietuviškos krautuvės, kuriose, 
dar randamas tas prakeiktas 
‘DRINK”. Net tokios krautuvės 
aviniukui tiesiai i akis drėbkite 
pastabą, kad nė vienam garbin
gam lietuviui nereikia išnaudoti 
savų nesiorien tuoj ančių jų.

Visi lietuviai turime vienas 
Kitam talkinti didesnės sveika-. 
Los naudai. Kiekvienas savoje 
rityje išsilavinęs ir daugiau tik- 

cU žinių įsigijęs, patarkime sa- 
/e silpnesniam broliui eiti tikru 
Sveikatos keliu mityboje, paska-. 
linkime tokį keltis iš tikros ne
sveikatos balos. Tegul nuo dabar 
pranyksta mūsų gyvenviečių 
krautuvėse visokie “DRINK” ir 
tokių neužsisakykime, kad juos 
mums pnamus pristatytų.

Mat, tie visokie pelnagaudžiai, 
dar aršiau kaip tie lietuviškieji, 
mus į Dangų vesti ir nuo “grie- 
kų” apsaugoti pasišovusieji, 
save ministrais pasivadinusieji 
KL’LTISTAI, leidžia savą ener
giją mūsų pražudymui: kūnu ir 
dvasia sumenkimui. Aišku, jie 
lakštingalos balsu gieda viso
kias nesąmones, kad tik iš var
nos sūrį sumedžiojus. Tokių 
varnų, deja, mūsiškių tarpe ne
trūksta, todėl jiems medžioklė 
labai gerai apsimoka.

Gana mums toliau buvus pa
supusiomis varnomis bei minkš
takūniais šliužais, kuriudš viso
kie pcrkyinninkai ir neva reb- 
gininkai išnauddįa be jo^io pa

sigailėjimo. Mes nuo šiandien

ankstyvos mirties -
Jei kas pasakytų, kad gali iš 

oėgti nuo netoliese ateinančios 
giltinės, kuri per širdies ataką, 
per paralyžių (siroką) ir per 
nkstų sunegalavimą dėl pakel
to kraujošpūdžįo mirtį tau at
neša, ir nebėgtum, ar teisinga; 
ir protingai pasielgtum?! Žino
ma, kad neprotingai. Todėl bė
gime nuo sūraus valgio jau da- 
oar ir visą savo šeimą, įskaitant 
vaikus, įpratusius prie sūrių 
bulvinių skutenų bei medinių 
kotletų (hamburgers), veski
mės kuo toliausiai nuo tikros 
giltinės. Gana mums raudojimo 
— dejavimo^ netekus jauno vy
ro’ bei tokios žmonos, kuriuos 
pasigrobė beširdė pakelto krau
jospūdžio giltinė. Gana mums 
cokių savižudysįčių ir žmogžu- 
dysčių.

Reiškime savo gyvenimo li
guistą, nors labai pamėgtą ir 
mums mielą SŪRIĄ gyvenimo 
vagą daug sveikesne — BE 
DRUSKE! Įpratus į bedruskį 
maistą, kitokio nė nenorėsime. 
0 tos mums būtinos druskos ap
turėsime iš bedruskio maisto 
Dabar mes suvalgome druskos 
net DVIDEŠLMT (20) kartų 
Jaugiau, negu mums reikia. To
dėl mes taip dažnai ir negaluo
jame pakeltu kraujospūdžiu. O 
su tokiu pakilimu 1 engvai pas 
mus ateina širdies atakos, para 
.yžiai (sirokai) ir inkstų nega- 
avimai.

Apsimoka gydytis nuo 
pakelto kraujospūdžio

Nors nėra griežtos ribos tarp 
pakelto' ir normalaus kraujospū
džio, vienok yra žinoma, jog 
kuo didesnis kraujospūdis, tuo 
gausesnis sergamumas širdimi, 
smegenimis ir inkstais bei visu 
Kūnu. Tikrai nustatyta, kad 
stipriai pakeltas* kraujospūdis 
yra, kai antrasis (diastolinis) 
Kraujospūdis esti didesnis negu 
105 mm Hg. Tokiems gerai pasi
tarnauja geras gydymasis.

Atsimmtina, kad vaistai nuo 
pakelio kraujospūdžio turi savo 
neigiamo veikiind padarinius. 
Todėl reikia visų pirma ne vien 
ant vaisių remtis, bet, kaip jau 
minėta, be druskos apsieiti. Dar 
prisieis svorį sumažinti. Dar to 
negana: reikės laip su sava as
menybe tvarkytis, idant apsi 
eitum savo gyvenime be jaudi
nimosi dėl menkniekio, be nuo- 
dijimosi cigarete, degtine, kava 
ir dažytais vandenimis.

Se

KAI (su: šviesa vamzdeliu ap
žiūrint stemplę, skrandį ir dvy 
likapirštę' žarną), ji atsisako. 
Nieko nepadeda jos nesirūpini
mui sveikata tvirtinimas, kad 
ms tyrimas virš kelių šimtų kai
nuojantis ir tik ligoninėje atsi
gulus darantis, bus padarytas 
ambulatoriškai ir nieko nekai
nuojant — ji vis tiek atsisako.

Argi gali-būti didesnis savos 
sveikatos-užleidimas ir dabarti
nio medicinos pažangumo n^ 
neigimas,' kaip šitos moteriškės 
elgesys? Taip, deja, elgiasi ne
mažai mūsiškių pensininkų: Ge
rai, kad esti ir linksmų pros vais
kių šioje srityje: yra pilnai pasi- 
naudojančių dabartinės medici
nos pažanga ir savd sveikatą ge
riausiu būdu užlaikančių. Garbė 
ir palaima tokiems. Prašoma 
.okių veikti teigiamai į savo vi
sokeriopai pastipusius brolius - 
seseris, idant kuo didesnis mū
siškių skaičius galėtų pagerinti 
savo sveikatą. Daugiau apie tai 
Kitą kartą.

Išvada: Stiprinkime visų pir
ma savus nusiteikimus (savas 
ASMENYBES). Tada pajėgsime

mia tavd ėlegančiją, bet užsi-

-mas. r.

Niekad^ nepamėgohblČ kitų 
moterų apredalį pasirinkime, 
nes tas nuves tave kreivais ke
liasi. Moteriškė tik sulaukus 30 
metų pradeda susigaudyti kaip 
reikia Tinkamai apsirėdyti. Ne
sijaudink, kad pasiekei senesnio 
amžiaus. Kai kurios 70 metų 
moterys yra taip įdomios ir pa
trauklios, kaip ir 25 metų mer
ginos. Jauna galima pasilikti ir 
vėlesniame amžiuje, tik reikia 
turėti -noro būti jaunesne ir 
prisilaikyti kuklumo ir išmin
ties.”

• žymiai lengviau būti išmin
tingu kitiems, negu pačiam sau.
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Prašome!

Tbu can*t sJbrd io be wroef. 
Because if you’re in charge s 
the family budget, you're

And that’s ILS.
Savings Bonds come m. Bor 
them through your bank. Or 
encourage your husband te 
sign up for the Payroll 
xng® Plan where he work*.

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

ŪA Savings Bonds. For 
the woman who really kno*w

SJJPEB. CONCENTRATED 
f"“* |T"1 DEODORIZER

— __ IS so effe^įve
that

2 DROPS DEODORIZE 
A SKUNK! o-H.

JVM O* tl"* OdOr fMI
wofciine it covM so*** t< i

To O*’O*' cMtk or
SCHMID CA8OAATOf>i£S. IMC
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17424

Pagal savo išgales aukoti TAUTOS FONDUI: savo uždavi
niams vykdyti, Lietuvos Laisvės Iždui — laisvajai Lietuvai 
padėti atsistatyti, 6 kalbėtais ELTOS informacijoms leisti, 

radijo transliacijoms j okupuotą Lietuvą finansuoti 
ir politiniams kaliniams gelbėti.

Nepamirškite tam tikrą procentą ir savo testamente įrašyti: 
Not-For Profit, Tax Exempt Corporation

Lithuanian National Foundation
P. O, Box 21073, Woodhaven, NY 11421
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ALEKSAS AMBROSE

KULTŪRINĖS CHICAGOS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOS

Laivas, 
(žuma- 
lietuvių 
ir įvai- 
parucsė

kuopasr 
lietuvių

susirin-

Restauruoti Perkūno namai Kaune dabar

B. JONAITIS

LIETUVOS ISTORIJŲ PERTEKLIUS
(Tęsinys)

5. Trumpa nenc’ri nieko ma
tyti, kas ir XIX a. pradžioj lim 
dijo apie lietuvių tautinį gyvas
tingumą. Lietuvių tautos ir jes 
kalbos teises gynė Ksaveras Bo- 
gušas (Baužas) savo 1808 m. 
lenkų kalba išleistame raš’nyje. 
Iš kunigaikščių šeimos kilęs vys 
kūpąs Juozapas A. Giedraitis 
(1754-1838) vyko su kitais į 
Petrapilį dėl 1791 m. sukilimo 
nukentėjusių žemaičių užtarti, 
jis pats buvo įsivėlęs j 1831 m. 
sukilimą, bet svarbiausias jo’ 
darbas buvo lietuviškas “Nau
jas Istatimas Jėzaus Crristaus 
Wieszpaties musu Lietuwiszku 
lezuwiu iszgulditas par Juozapa 
Arnulpą kunigaykszli Giedrayti 
Wiskupa žiemayciu”, kuris iš-

(Tęsinys)
1918.7.24 d., dėl lėšų stokos, 

Marijonai ' atmetė pasiūlymą 
pirkti dienraštį Draugą, bet 
1919.1.19 d. jie sutiko vesti ir 
administruoti tą dienrašti: kun. 
P. Būčys redaktorius, kun. V. 
Kulikauskas adminislr. ir kun. 
J. Kazakas — jų pavaduotojas. 
Jie nutarė pirkti J. Bagdžiūno 
nuosavybe, 2334-35 So. Oakley 
Av?., už $30,000. Namą perėmė 
1920’7.1 d. 1922.8.24 d. nupirko 
220 akęrių žemės ūkį, Du Page 
county, Hinsdale, Ill., kur pa
stalė vienuolyno' namus, o jau 
1924 m., atidarė naujokyną Ma
rion Hills. 1926 m. ten įsteigė 
Lietuvių Kolegiją, kuri 1931 m. 
buvo perkelta į Thompson, 
Conn., Tėvams Marijonams ten 
įsigijus naują nuosavybę ir įkū
rus kolegiją Marianapolis. t

1934 m. birželio mėn. Hins
dale, Ill., kun. J. Jakaitis- įsteigė 
kunigų seminariją. ,

Marijonų spauda; dienraštis 
Draugas, savaitraštis 
mėnesinis The Marian 
las angliškai Amerikos 
katalikiškam jaunimui) 
rioš knygos. Marijonai
apie 50 kunigų čiagimių, 1954 
m. seminarijoje buvo 12 teolo
gijos.-studentu. ■ - - ;■

1958 metais pastatyta nauja 
Draugo spaustuvė, 4545 XV. 63rd 
St., kainavo apie $60,000. Per
kėlimas mašinų ir Įrangos 
apie $40,000. Draugas turi tar
nautojų: redakcijoje -— 7, ad
ministracijoje'— 9, spaustuvėje 
— 14, ekspedicijoje — 6 (penk
tadieniais — 9) . Tarp jų — 4 tė
vai marijonai ir 7 broliukai. Iš 
viso 39 darbininkai. Spaustuvė 
spausdina • šiuos laikraščius: 
Draugas, Laivas, Thse ;Marian, 
Dzimtines Bals, Moterų Dirva, 
Muzikos Žinios;-' Teisininkų Ži
nios ir kita, ir Lietuviškos Kny
gos Klubo leidinius.

Vienuolyno ir spaustuvės sta
tybai užtrauktos skolos marijo
nams siekia virš •:$300,000. (Iš 
Draugo, 1958) / -
’ MARIJONŲ KOLEG. RĖMĖ
JŲ DRAUGIJA Chicagoje turi 
6 skyrius.

Marijonų Kolegijos . Rėmėjų 
Antras skyrius įsikūrė 1925 m. 
sausio 18 d. Organizatoriais-bu
vo kun. A. Baltutis, A. Jankaus
kas, J. Berkęlis, A. Nausėda, J. 
Sriubas, A. Kumštytis ir kiti. 
Pirmutinė rėmėjų valdyba bu
vo tokia: dvasios vadas kun. A. 
Baltutis, pirm. A. Jankauskas, 
rašt. A. Kumstytiš, o iždininkas

J. Berkelis. Rėmėjų tikslas buvo , 
pagelbėti marijonams įsteigti 
berniukų kolegiją, kurioje būtų 1 
auklėjami jaunuoliai. Metinis' 
inokestis buvo trys doleriai. Už 
tuos pačius pinigus rėmėjas iš-j 
tisus imtus gauna laikraštį 
“Laivą”, o jeigu mirtų, lai pasi
žadama už jo sielą atlaikyti dve
jas mišias.

: LIETUVIŲ RYMO KATALI
KŲ LABDARIŲ SĄJUNGA 
įsteigta 1914,3.29 d. Statutą pa
rašė kun. F. Kemėšis, tuo laiku 
buvęs Draugo redaktorius. Są
jungos tikslas — steigti sene
liams namus, našlaičiams prie
glaudas, ligonines, šelpti ir glo
boti visus, kurie tikrai reika
lingi-pagalbos. Sąjunga suside
da iš tikrųjų narių, labdarių ir1 
garbės narių. Pirmieji moka 
10 c. į mėnesį, antrieji — $5 
įstojimo' ir 50 c. į mėnesį, tre
tieji — $100. S-ga turi 
kurios veikia įvairiose 
parapijose.

Pirmasis steigiamasis
kimas įvyko šv. Kryžiaus para
pijos salėj. Valdyba: pirm. S. 
Marcinkevičius, rašt. V. Dauk
ša, fin. rašt. O. Pocienė, ižd. 
kun. A. Staniukynas ir iždo glo
bėjai — J. Elias, P. Macijaus
kas ir P. Bacevičius. Dvasios 
vadas kun. P. Serapinas. 1915 
metų liepos 2 d. S-ga nupirko 
10 akerių žemės už $18,000. ši 
nuosavybė pagal čarterį buvo: 
užrašyta Labdarių S-gos vardu^ 
Globėjais pasirašė: kun. A. 
Skčypko, kun. F. B. Serafinas, 
P. Mažeika, J. J. Elias, S. Mar
cinkevičius, kun. M. Krušas, 
kun. A. Staniukynas, kun. A. 
Ežerskis, T. Macijauskaitė, B. 
Šetkaitė, S/Tananevičius ir Jo
nas Stankus. 1923 m. Sąjungos 
Seimas nutarė..ant turimos že
mės .statyti ligoninę už 350,000 
dol. 1926 m. pastatui duotas šv. 
Kryžiaus Ligoninės vardas. Nu
tarta 2į4 akrų labdarių žemės 
parduoti bes iorganizuo j ančiai 
Marquette Parke lietuvių para
pijai už $40,000. Labdarių Cen- 
ras sudarė specialų komitetą 
ligoninės statybos lėšoms kel
ti. Į komitetą įėjo -profesionalų 
ir biznierių. Vajus davė $30,000? 
Iš viso tai statybai S-ga paskyrė^ 
$165,225.75.

Labdarių Sąjungai nutartis 
statyti švento Kryžiaus ligoninę, 

. 1924 m. žaldokas padarė planus 

. ir pranešė, kad pastatymas atši- 
eis $300,000. 1925.12.29 d. cenfc 

. ro susirinkime paaiškėjo, kad 
, kard. Mundelein sutinka paru- 
► pinti ligoninei statyti 250,000

dolerių. Statybos komitetą su
darė: dr. S. Brenza, A. Nausėda, 
kun. L Albavičius, kun. F. Ku
dirka, B. Sekleckis, M. šilkas 
ir M. žaldokas. Rinkliavos komi
teto pirm, buvo prel. M. Krušas, 
ižd. kun. F. Kudirka^ sekr. L. 
Šimutis.

Ligoninė įkurta 1928.11.4 d.; 
atidaryta ligoniams 1928.12.19. 
Iš viso pastatymas kainavo apie 
$400,000. Ji inkorporuota Illi
nois valstijoje 1929.10.10. JAV 
Chirurgų Kolegijoss patvirtinta 
kaip Class A-l įstaiga 1930 m. 
spalio 10 d. JAV Medicinos D-ja 
šią įstaigą patvirtino tin]£gma 
internų praktikai 1930.8.29 • d. 
Įstaiga priklauso JAV- Kat. Li
goninių D-jai ir JAV Ligoninių 
organizacijai. Tvarko Šy. Kazi
miero seserys. Veda komisija

1928.12.19 iki 1938.12.15 ligo
nių priimta 36,284: tame skai
čiuje 6,930 lietuvių. Dirbo 55 
gydytojai, jų 13 lietuviškomis 
pavardėmis.

1954 m. lovų turėjo 143. Per 
pirmuosius 26 metus perleido 
107,622 ligonius. Dirba J15 gail. 
seserų, 8 internal, 23 administ
racijos tarnautojai, 10 rentgeno 
technikų^ 23 prie dietos ir 47 pa
tarnautojai. Už ligonių gydymų 
1955 m. gauta $1,344,341. Liko 

■ pelno. $38,000.
1956 m. pradėtas darbas šv. 

Kryžiaus ligoninei padidinti ir 
pradėtas vajus-surinkti 2 mik 
750,000 dolerių. Suruoštoj va-’, 
kariennėj Maria High mokyk
loj dalyvavo gub. Stratton, me
ras Daley, John Egan, Fcfrdo 
Fondacijos prezidentas dr. Hen

7 narių: 5 amerikiečiai ir 2 lįe-j ry Head ir kiti. Sesuo Doroteą, 
tūnai (kun. J. H. Vaičiūnas ir statybos tvarkytoja, praneši, 
-kun. I. Albavičius, 1939). Nuo kad naujoji ligoninė turės 308.

___ ________________ _____________ ___________. ______'_____

lovas. Senoji, sumoderninta tu- 
1 rėjo 160 lovy.

1938 m. šv. Kazimiero sese
rys nupirko LGretto ligoninę, ją 
tvarko ir joje dirba. 1950 m. ji 
turėjo 150 lovą. Nuo 1938 iki 
1954 m. perleidusi 78,384 li
gonių.

LIETUVAIČIŲ SESERŲ INS 
T1TUTAS buvo suorganizuotas 
1C53 m. Jį sudaro keturios kon
gregacijos: šv. Kazimiero (Chi
cago), šv. Pranciškaus (Pitts
burgh), Nukryžiuotojo Jėzaus 
(Brockton) ir Nekalto Prasidė 
jimo (Putnam), šių kongrega
cijų narės vienuolės vadovauja 
daugeliui lietuvių mokyklų 
JAV-se, Kanadoje ir Brazilijoje.

1958 m. Lietuvaič ų Seserų 
■ Instituto lituanistiniai vasaros 

kursai vyko nuo birželio 15 iki 
22 d. Kursų vadovėmis buvo 
sesuo M. Paulė ir M. Bsrnarda.
Šis institutas jau kas vasarą sau- ėjo Vilniuje 1816 m. keliomis 
kia bendrus suvažiavimus ir laidomis ir buvo išleistas paties 
rengia lituanistinius kursus, ku- vyskupo vertėjo lėšomis. Apie Į 
riuos lanko visų keturių kongre-I juos Trumpa nieko nemini. Net 
gacijų seserys mokytojos ir ku- ir vyskupą M. Valančių (1801- 
riuose atskirus dalykus dėsto 1875) Trumpa susimaišydamas 
eilė lituanistų pasauliečių. (Dr.) bando padaryti rusofilu. Aišku,

Pastačius ligoninę,, labdarių 
veikėjai pradėjo rūpintis sene
lių ir našlaičių prieglaudų rei
kalais. 1929.9.25 d. centro susi
rinkime nutarta pirkti- ūkį. Nu
pirko 141 akrd ūkį už $19,000. 
Pirko kun. Lnkus, kun. Albavi
čius ir kun. Baltutis. Ūkyje nu
tarta statyti seneliams prieglau
dos namus, nors ižde tebuvo tik 
$9,000. Pastatė keturių aukštų 
narna, kuriame vra 96 kamba
riai seneliams. Juose telpa virš 
šimto asmenų. 12 kambarių se
serims globėjoms. Ūkyje yra pa
statyti modernūs tvartai, kai
navę $45,000. Darbams užbaigti 
Chicagos arkivyskupija paskoli
no $200,000. Prieglauda kaina
vo virš $300,000. Kun. A. Lin
kus nuo 1939 m. buvo Labdarių 
S-gos iždininkas, dvasios vadas 
ir prieglaudos, statybos pirmi
ninkas. Statyba pradėta 1940 m. 
ir baigta 1947 metais.

Valančius turėjo “politikuoti”, 
būdamas per prievartą atkeltas 
iš Varnių į Kauną, kad rusai 
galėtų sekti kiekvieną jo žings
nį. Tačiau mes žino'me, kad Va
lančius prirašė daug lietuviškų 
kjiygų ir kitus ragino jas ga
minti,\įis negailėjo didelių kaš
tų tas knygas spausdinti Prū
suose. Jis gamino ne tik religi
nę, bet ir pasaulietinę literatū
rą, kaip “Palangos Juzė”, “Pa
augusių žmonių knygelė”, net 
išleido lietuviškų patarlių rin- 

j kinelį.

ir garsūs ano meto kitataučiai 
istorikai, kurie domėjosi istori
ne Lietuva, kaip Lelevelis, Ona
cevičius, Keppenas, Lobojko, 
Czackis, kurie su jud susiraši
nėjo, jį lankė ir laikė autorite
tu, kas lietė Lietuvos senovę. 
S. Valiūno (1787-1831) “Biru
tės daina” — grynas patriotiz
mas. O S. Stanevičius savo odėj 
“Šlovė žemaičių” pasididžiuoda
mas skelbė: “Veizėk, sviete nu
siminęs, kas ten šiaurėj atsiti
ko: Lietuvos senos giminės pra
žuvime sveikos liko!” Trumpes 
dėmesio neatkreipė pirmasis 
tautinis istorikas Simonas Dau
kantas (1793-1864) ir pirmasis 
etnografas Liudvikas Jucevičius 
(1813-1846). Visi jie bvo seno
sios Lietuvos gerbėjai, veikę 
XIX a. ir dar prieš “Auszros” 
laikus, kai “litvomano” termi-

j no dar nebuvo. Jie yra tiltas 
tarp senosios ir naujosios Lie
tuvos.

Ne visa Lietuvos diduomenė 
buvo perdėm sulenkėjusi, kaip 
tvirtina Trumpa. Tvirtai ir iš
didžiai. laikėsi Žemaitijos smul
kioji bajorija. Lietuvių tautines 
aspiracijas rėmė ir aukštosios 
diduomenės atstovai, kaip gra
fas Aleksandras Tiškevičius 
(1866-1945), grafai Dimitri jus 
Zubovas (1871-1914) ir'jo bro
lis Vladimiras (1862-1933). Vi
sa eilė grafų Flaterių šeimos na
rių aktyviai 
gyvenime ir 
mo gynime, 
(1810-1836) 
pirmuoju lituanistu

reiškėsi Lietuvos 
jos savarankišku- 

o Jurgį Platerį 
galime pavadinti 

jis buvo 
su

rinkęs didelę biblioteką apie 
Lietuvą, rašęs ne tik lenkiškai, 
bet ir lietuviškai (apie Chilins
kio biblijos'vertimą ir leidimą). 
Ne be .simpatijų; Lietuvai buvo

bibliofilas ir bibliografas,
Senojo Lietuvos valstybingu

mo tęsėjai ir tautiško pasidi
džiavimo reiškėjai buvo pirma
sis Did. Lietuvoj tautosakinin
kas ir kartu poetas Simonas
Stanevičius (1799-1848), iš ku- pirmasis mūsų archeologas Eus- 
rių Trumpa, kartu su lenkų; tachijus' Tiškevičius (1814 - 
laikraštuku “Gatvės žinips”, 
stengiasi pasityčioti ir juos nu
vertinti (p. 134). Su Poška pa
laikė ryšius ne tik to meto žy
mūs lietuviai, kaip vysk. Gied-

1873) ir jo brolis; Konstantinas 
(1806-1868), pastarasis paruo
šęs įžymų aniems laikams kraš
totyrinį veikalą “Vilija ir jos 
krantai”, kurį išleido kitas di-

raitis ir grafas J. Flateris, bet} delis istorinės Lietuvos gerbė-
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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.
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1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787,

Inž.UODAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

1957 m. padarytas 70 kamba
rių pristatys. Įruoštas gydytojui 
kambarys, vaistinėlė, slaugėms 
kambariai ir patalpos mažoms 
operacijoms. Likusios patalpos 
bus gyvenamieji kambariai..

(Bus duagiau)

jas Kraševskis (Dresdene 1871 
metais).

Viso to Trumpa kažkaip ne
mato: visi buvę sulenkėję, . bet 
kokių senosids Lietuvos tradici
jų nebebuvę iki pit XIX a', pa
baigos “litvomanų” sukelto ju
dėjimo.

(Bus daugiau) •

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
> . LITERATŪRĄ, lietuvių literatūros, meno. Ir mokslu 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vlne< 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir V» 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ll 
M. K. Čiurlionio, M. Meikio, V. KaJubos, A. Rūkitelės ir A. Varnu 
kūrybos poveikslais. 365 pusL knyga kainuoja tik $3,

> DAINŲ 8VENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių Jokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
Šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim U 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

9 VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly- 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų apralymas, bet tiksli to laikotarpio buities h'tfr- 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• UETŪVISKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamala’mrini 
Įdomiai paradyta studija apie Rytprijgius, remiantis Pakalnė* b 
Labguvos apskričių duomenimis. Apraiymal įdomūs kiekvienam 
HetuvluL Leidinys Iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritovardžią pavadinimai Ir Jų vertiniai J vokiečių kalbą Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių iemėlapl*. Kaina M.

r i r ATEINA LIETUVA,
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 studijuoti.

|rTiin Kzlna $25. Kieti riršeUtL Paštas $2.
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( JT 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

> KĄ LAUMES LfMR, rašytojos Petronėlė* OrintaltM ati
minimai ir naintyt apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje Ir pir. 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui, 
bet kainuoja tik 83.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoHudonleriua, nesupras
tas Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus telsea. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

> BATTRTNfS NOVELtS, M. Zoačenko kūryba, J. Valake 
vertimas. >06 p«L knygoje yra 40 aąmoflngų novelių. Kaina

Knygos gaunamos Naujienos*, I7» So. HalaM St, OricAga, 
(E WMM. Ufeakaat jmMu, prtdKJ iol«r| MHhnfimo —aMrnrin
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Prezidento Povilo P. Dargio kalba, 
pasakyta SLA seimo bankete

Brangūs šeimininkai, gerbiami svečiai, 
broliai ir sesės!
Sveikinu visus narius, svečius ir draugus, suėjusius 

Į šį iškilmingą, bet kartu brolišką Susivienijimo banketą. 
Šį vakarą, kaip ir per susipažinimo vakarą, mane ap-. 
gaubia mielas jausmas. Jaučiu Saint Petersbubgo Beach 
arba lietuviškai tariant, Petrapilio lietuvių . vaisingumą. 
Tikiuosi, kad kiti delegatai ir svečiai, iš tolimų šiaurės 
kampų atvykę čia, Floridon, jaučia panašią lietuvišką 
nuotaika.

Tikrai, kur lietuvis , sueina': su. lietuviu svetingai lai
ką praleisti,’ ten, lyg per stebuklą, atsiranda dalis Lie
tuvos... Apie mūsų lietuvių vaišingumą žino ir kitos 
tautos. Petersburgiečių seimo rengėjų vaišingumas man 
primena dar kitą gražią lietuvių tradiciją, kurią norė
čiau šį vakarą paminėti...

Leiskite bent mintimi nukeliauti į anuometihes Lie
tuvos žalias lankas... Sodžius susidarydavo. iš k'ėliiį ar 
keliolikos kiemų. Visi artojai pažįstami. Visuose darbuose 
ūkininkas viens kitam padėdavo: pabaigę vieni, rugius 
plauti, žiūrėk, eina pas kaimyną padėti. Rudeniop, pa
baigę vieni kulti, bėga pas savo kaimyną ar kulti padėti, 
ar linų minti... Pamylėti, pavaišinti kaimyną arba gi
minę — tai buvo visai prigimta prievolė.

Nelaimės atveju, kaimynai sudalydavo talką atsta^. 
t\-ti perkūno išgriautą trobelę, o nederliaus metu daly
davosi maistu, šis savitarpinės pagalbos paprotys yra 
plačiai žinomas Talkos vardu.

Ir atvykę Amerikon mūsų broliai, nors tapdami ka
syklų ir pramonių darbininkais, neužmiršo lietuviškos 
talkos tradicijos... Pagalba nelaimėje pakliuvusiam tau
tiečiui, jo našlei ar vaikams — tai lietuviškos talkos liku
tis. atvežtas per jūrių marias...

Čia Amerikoje Įvyksta šios pašalpos tradicijos p^tąį- 
mainymas. .. Čia Amerikoje, kur yra laisvė viešai burtis 
draugijen, atsiranda pašalpos draugijos. Pats žodis drau
gija — draugų būrys — daug pasako. .. Gimsta draugiš-

Dr. Vytautas P. Dargfs labai gyvai reiškėsi SLA seime, 
šiomis dienomis vykusiame St. Petersburg Beach.

kūmas, broliškumas, moderniau tariant: fratem'aližftias. 
Taip, iš kuklios lietuviško kaimo tradicijos viens kitam 
padėti yra kilęs mūšų fraternalizmas, kuris Įkūnijo Susi
vienijimas Lietuvių Amerikoje.

Lietuvių Susivienijimo pašalpos ir naudos dabar 
moksliškai ir preciziškai apskaičiuotos ir nustatytos. 
Mūšų narių mokesčiai, surinkti krūvon, ne tiktai s’ū'daPO 
dideles atsargas prieš visokeriopas nelaimes, tų piniginių 
Šurnų tvarkymas, investavimas dar sukaupia neblogą 
nuošimtį.. ■

Šiandien, mūsų Susivienijimas, drąsiai žengdamas Į- 
savo šimtmečio sukaktį,’gali didingai byloti, jog Susiyię- 
nijimas Lietuvių Amerikoje yra finansiškai patvariausia 
lietuvių organizaciją..,; . :. . ' '

Amerikos lietuvių dovanotame Lietuvai Laisvės var
pe buvo įrašyti ŠLA,; garbės nario Broniaus K. Balučio 
žodžiai: “O, skambink per amžius vaikams Lietuvos, tas 
laisvės nevertas, kas negina jos”, i . N

Aukso žodžiai: “Laisvės nevertas, kas negina jos”. 
Bet laisvė turi savo versmių šaltinių. Kaip galingas Ne
munas šaVo šrabhią tėkmę i jūrą pradeda iŠ Mažų šafti-. 
nių, taip, ir laisvė kyla, klesti iš mažų šusigrupavimų... 
Pas mus tos.versmės, vietinės grupės yra kuopos.,Kuo
poje kyfa idėjos, švarštomi vietiniai ir beifdri reikalai, 
daromi nutarimai. Kuopose atsiranda narių iniciahwa. 
Kitaip sakant, demokratizmo vėršmeš.. . SLA kudjdž pri
lygsta prie senovės lietuviu kaimo. Jos valdyba atitinka, 
kaimo seniūnus. Kuopos sueiga primena kaimo siisirin- 
kimą, kur kaimynai ir draugai sueina lygiomis teisėmis 
aptarti rūpimus klausimus. Namo, apdraud'o's ir kitos 
Susivienijimo naudos atitinka kaimynų talkai.

Besiruošdami Susivienijimo šimtmečio sukakties mi
nėjimui privalome neužmiršti, kad tos brangios mums 
tradicijos yra didelis idėjų ir veiklos šaltinis. ITacl pri
valome skirti ypatingą dėmesį Į kuopų suaktyvinimą ir 
sustiprinimą. Susivienijimo 100 metų jubiliejaus pašise- 
kįmas priklausys nuo mūsų kuonų veiksmnigo dalyvavi
mo sukaktuvių iškilmėse, minėjimuose ir kituose paren-, 
gimuoše.

Povilo Dargio kalba, atidarant ŠIĄ 
Floridoj, St Petersburg Beach, 1982.7.5 d.

.a. ® -• —

Seinilo šeimininkai, delegatai 
ir svečiai

Svellci alyytę j Štlslv^nijimo 
šešiasdešimt pirmąjį seliną.

Šiuos 19S2 melus ženklina vi
sa eilė ik'tiv’šką sukakčių. Su- 
*jo 600 metu nuo didžiojo Lie
tuvos khn'gaikščlo mirties... _ _ _____ ____
99 metai fino Aušros pisirody- giesmę, broliai, kurią jaunimas 
mo, 96 ine ai nųd SusiVįEnijimo ‘ tesupras. Ne taip giedosim taip 
Lietuvį Amė^lkbjė įsikūrimo, ligšiolei, mąstysime naujas du- 
60 metą nuo LĮetuvds He jure mas..
pripažinimo, kurį suteikė Ame- ‘ .Susivienijimas tų žodžių 
rikes vyrtaūšybe tieravps Res , reikšmę suprato nuo pat pra- 
pubTikai, 50 inefh. nuo lietuvių džios. Per savo 96-šius veiklos 
poeto Mėirdnlo rtiirlies ir 10 metus SLA rėmė jaunimą ir 
metų nuo pirmdfo. SLA seimo skatino jį įsijungti į mūsų o’rga- 
Ftc’riac^e, (ai yri, Miami Beach nižacijos kultūrinį ir visuome- 
Scihie...

Būtų gaJriia prrp^st; sukak
čių sąrašą bent dfesirh/eriopai. 
Jfiims pakaks. t^e', Vūriuos čia ___

kar- dži?is (ariant, taipogi 
k|siu^t kM’tĮi j>Hs: mena- ;

me šlovingą lietuvių tautos pra-, būdų tobulinti apdraudas, gė- 
eitį, iš kurios galime senatis tau- ri:au investuoti SLA turtą. Juk 
lines savigarbos dvasios... Pir- Susivienijimas buvo pati pir
masis tautinio atgimimo Talk-’ niiausia lištūviška organizacija 
rašfis Aušra, pasirodė .prieš šim- į sušauki! vištiotihį seimą Flori- 
tą metų.. O mūsų Susivieniji-1 (feje. fr šis šėiihis vyksta tro- 

' irias, kuriam suėjo jau. 96 ųi'ė-j pikūoše. Kitaip sakant, nebijo
tai, yra Aūsrbš idealų ir sieki- tne išmė^iriŪ naujės kelius ir 
mų kūd.kiš... Prasminga taip j nietodifš... Tai. turėkime niin 
pat prisiminti, kad Amerika 
pripažino ir tebepripažįšta Eiė 
tuvos Respublikos teisėtą gyve
nimą. Prie to' pripažihimb išda
vimo prisįcįėjo ,'ieūsų SyŠFC'iėni- 

.jimo pastangos Jr ankbš. Ame
rikos’ vyriausybe,' be' jokių, korii- 
prornįsų ai\i§IygU; per jtūcfe iš 
tisus 60 .itBėtų pripažįštž Lietu-: 
vos ivalsfyi>ę.MTaip .Vra 'todėl, Į ‘ . X, . k 1 . . s

. i ..'.rl. .<,-1 r.—;. -- ■

kad mūšy Susivienijimas, bū- 
dainas Amerikos Lietuvių Tary
bos vienas iŠ steigėjų ir pagrin
dinių narių, budriai gina Lietu
vos Interesus šio krašto valdan
čiuose slubkšniūose... Dainius 
iiau-onis savo eilėse patarė lie
tuviams: . ‘^Užtrauksim naują

mo, W ine ai nud Susivienijimo' tesupras. Ne taip giedosim kaip

f !’’•»’< 1/ * L? Ą /• jį f’X —

60 metų nuo Llėtuvds 8e jure mas..

i nini darbą. Juk ir šiandien jau
nimas sudaro beveik 30 nuošim
čių mūšų narių.

Susivienijimas, Maironio žo- 
i “mąsto 

naujas dūmas”. Vis ieškome

Tai. turėkime m in 
tyjė, atidarant 61-ąjį SLA sei
mą. ..

lSfe2-ęją metu balsavimuose 
Susivienijimo nariai pareiškė 
pasitikėjimą dabartinei Pildo- 
majai tarybai. Užtat šiandien 
Pildoiiiosios tarybos nariai iš
duos Šavb raportus sęlmuį 
aukščiausiam organui, ir. į?nH 
neš‘kas buvo atlikta per 'paskd-

. .Kad Susivienijimo ^njtftietiš būtį p^asįnįhgu_lietu
vių gyvenime įvykiii, broliškai ir nuoširdžiai/kviečiu .vi
sas mūsų kuopas į talką. Taip, į talką kviečiu kuopų veik- 
liuosiuš narius Sustiprinti savo kuopas. Efektyviausias 
Budas yrą nMūjtį ptirasyfflis, kuris sustiprintų 
Susfyiėmjinio gretas naujomis, šviežiomis jegOmfš, nau
jais talentais ir energija.

Kviečiu hiūšų gėnerąlinitfš. organižatbriUš ir kuopų 
•organizatorius tapti Susivienijimo at^flaujiiifmo AVab- 
gardu. Išnaudokite 100-metinį mūšų jubiliejų kaip gairę 
imtis iniciatyvos sutelkti kuo daugiausia lietuvių Šusi- 
vienijimo gretose...

Susivienijimas už keturių mėtų įkops į kabio vir
šūnę, Į pirmą šimtmetį. .

Pakeliui daug šaunių draugų mums, padėjo atsiekti 
tą kalno pakopą, kur dabar stovime.. . Tegu Susivieni
jimas 1986-tais metais iškelia savo vėliavą ant to pirmo 
kalno ir meta rimtą žvilgsnį, sU pasiryžimu ir pasitikė
jimu, Į sekantį kalną į įkopimą į 'antrojo šimtmečio su
kakti.

Taikykim į žvaigždes, tikrai pataikysimų kailių vir
šūnes. Kviečiu visus brolius ir Sesės sueiti draugėn, kai 
Susivienijimas paminės savo Šimtmetį.

vieniai ir kolektyviai atsakingi 
nariams už savo veiksmus, o 
Jūs, mieli delegatai, buvote 
narių išrinkti ir įpareigoti na
rį y vardu įvertinti mūsų dar
bus... Taįjogi musų darbo ko- 
ųušijos, praeito seiino išrinktos, 
turės išduoti savo pranešimus.

Kad visi pranešimai būtų 
sklandžiai ir nuosekliai pateik
ti,^apsvarstyti fr pagaliau pri
imti, vadovaujamės Roberto 
taisyklėmis, angliškai tariant, 
Roberts Rules of Order.. . šio
mis taisyklėmis vadovaujamės 
seimo sesijose del dviejų prie
žasčių. Pfrma, esame organiza
cija, kuri yra inkorporuota kaip 
finansinė ’draugija, kuri privalo 
laikytis Šio krašto tvarkos, da
rant sprendimus. Antra, iš visų 
p> famėnlarTnių rėguliaminų pa- 
į’rtis. mums rodo, kad Roberto 
taisykles yra tobuliausi'c'š.

DžiaUgiuosi, matydamas šia
me seime nuoširdžius ir darbš
čius kuopų ir apskričių veikė
jus bei delegatus. Prieš vvk- 
dant seimo dienotvarkę, noriu 
atkreipti Jūsų dėmesį į tam tik
rus aktualius klausimus.

Pirma, pastaruoju niefu eilė 
valstijų draudimų - depairtamen- 
tų įVedė naujus .potvarkius, ku
rie reikalauja, .kad fraternalės 
draugijos privalo perrašyti sa
vo. naujus paliudijimus pagal 
vadinamus Readability (jskėi- 
tpmumo) taisykles. . Fratem’ali- 
nes draugijos privalo paruosti 
Buyers Guides ir Cost Disclo 
sure lapelius numatytiems ‘nau

jiems apdraustiesiems, .-‘šių po- 
. tviskių : vyktįymašJ negali apsį- 
;ęjii bė-iaip tikrų SLįA. kpnsfitu.- 
čijos įpakeitimm Tikiuosi, ' kad 
Jūs, delegatai,• piūiai suprasite 
tų konstitucijos pakeitimų rei 
kalingumą ii būtinumą.

Antra,"nėra paslaptis, jog Su
sivienijimui yra būtina - įrašyti 
naujus narius... JNariu. įrašy
mo vajais prištabdėuie Susivie
nijimo narių mažėjimą. Bet rei
kia neužmiršti,. jog kasmet irrir 
tis pasiima dalį barių iš mūšų 
tarpo..; Susivienijimo ktipfu- 
fnas. ^ludi nariais... Prašau 
kiekvieno delegatei savęs pa
klusti: O .kiek aš prisidėjau 
prie fiaujū nanū įrašymo?

Trečia, pržšaū delegatų, prie 
progos ratidžiau susipažinti. šū 
kūo^ų.jneiiuišis. kai kūne pie- 
šSiši liečia SLA konstitucijos 
punktus ir organizdeijeis toli- 
meshę veiklą....

Ketvirta. Netrūkus — 1986 
metais — SusiVienijiūiūi sueis 
šifiitmėtis. LaŠiŽš pribrendo da 
bar pagalvoti ir nusfatyll, kaip 
ir kokiu mastu p’amiiėsime ju
biliejų. ..

(Nukelta į 3’ėštą puslabi;

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

— Puiku! Matyti, kad žinai riterių papro
čius. 0 ką daugiau?

— Daugiau — patyręs iš Mikalojaus iš Ilga- 
miškio, kad Danutės motina mirė dėl vokiečių ri
terio su povo plunksna ant šalmo kaltės, — prisie
kiu kelias tokias povo plunksnas išpešti iš vokie
čių riterių šalmų ir pakloti jas po mano damos 
kojų.

Kunigaikštienė jį pertraukė ir paklausė:
— Ar nejuokauji prisiekdamas?
Zbyška a t si H Upė:
— Tepadeda man Dievas ir šventas kryžius: 

šią priesaiką bažnyčioje prieš kunigą pakartosiu.
— Pagirtina yra su dideliu mūsų rūsės priešu 

kovoti, bet man tavęs gaila, nes jaui/sis ėsi ir 
greit gali žūti.

Tada priartėjo Macka iš Bogdariieco, kuris, 
kaip senesnių laikų žmogus, iki tol tik pečius 
traukė, jausdamas patogią progąsppftkalbėti:

— Nesirūpinkite dėl to, maloningoji ponia. 
Mirtis kautynėse kiekvieną gali sutikti, o bajorui, 
. " jis ar senas — net garbėlyra žūti besikau

nant. Be . ‘am vaikiui karas nėra svetima*?, nes. 
■ors ii' tiūks.u jam metų, tačiau jam teko kovoti 

’r pėsčiam, ir n *am; su ietimi ir su kirviu; su 
:igu ir su trumpu kardu: su skydu ir be jo. Keis

tas yra paprotis, kai riteris prisiekia damai, kuri 
jam patinka. Bet kad Zbyška savajai prisižadėjo 
povo plunksnų, už tai jo nebarsiu. Nugalėjo jis 
jau ne vieną vokietį. Jei dėl poVb me
džioklės dar pora galvų buš perškeftž, tŽi tik jo 
garbė padidės. • ,

— Matau, kad ne su bet kuo kaloubši. 
sakė kunigaikštienė, o paskui kreipėsi Į

— Sėsk Į mano vietą, nes šiandien ęši garbin
giausias asmuo; tik np^j^^ktries netinka.

Danutė atsisėdo Į kiinTgaikštiehes vietą ir no
rėjo vaidinti rimtą .bet mėlynos jos akys šypso
josi. Zbyškai ir negalėjo ištverti nejudfnūšl kojų.

— Duok jam pirštinaites, — tarė kunigaikš
tienė.

Danutė padavė pirštinaites ŽfoyŠfrkį, ktfriė 
priėmė jas su didele pagarba ir, prispaudęs prie 
iūpį, tarė:

— Prisegsiu jas prie šalmo. Ir vargas tam, 
kuris jų sieks!

Paskui pabučiavo Danutės bankas ir vėliau 
kojas ir atsistojo. Bet lūo mėtų Ikšiolinė rirhtYs jį 
apleido, nes jo širdis didžiau džiaugėsi, kAd tftro 
Šiol jau subrendusiu vyru sukinėsis Visų Šitų dva
riškių tarpe. Ir taip, pamojavęs Danutės piršti
naitėmis, pradėjo šaukti iš dalies linksmai, iš da
lies piktai; ..y*' . ' ,

—Pasirodykit, jūs, sunbroliai su povų plunks
nomis!

Tačiau tuo pat metu Į smuklę įėjo tas pats vie
nuolis. buvęs čia anksčiau, ir su juo kiti du, vyres

nieji. Vienuolyno tarnai nešė paskui juos .vytini 
krepšį, kuriame pūpsnojo indai su vynu ir kiti 

; greitomis sugriebti skanėstai. Vyresnieji pradėjo 
: Weikihti fr iškalbinėti, kad neuž-
j fbkb į vfeMbfy^, j5 J^^roji vėl jiems pakarto- 

tirtM K&d ^’iffibįojusi dieną kartu su vi-
l&Vb dvaru, naktį keRŠuja dėl nakties vėsumo 

fr kad jai poilsis nfeiėikalihgas, ir kad nenorėjo 
rfaktį didinti ne! garbaus veršininko, nei kitų vte- 
rtubfių, todėl BkVėirfo sbštbti smuklėje ir leisti ko- 
joms atsitiesti.

Po daugelio mandagių išsireiškimų, pagaliau 
! ėA t ik O, k&d po rytinių maldų ir ankstyvųjų mišių 
ji kartu su visais dvariškiais atvyks į viemiblyną 

'pusryčių ir pailsėti. Vaišingi vienuoliai pakvietė 
jeirtu attikti ir mozūrus, ir Krokuvos žMinin- 
kus, ir Macką iš Bogdanieco, kuris ir, be tb, buvo 
Atitaręs užsukti į vienuolyną ir palikti teb Jtšre 

1 &robi ir Vytauto dovanas, kuriomis Buvo 
' numatęs išpirkti sAvo įkeistąsias žemes. JėūAasis 
I Zbyška, neklausęs kvietimų, šoko prie savė ir de
lates .vežimų, kuriuos šaugoj'o sargybiniai, kad kiek 
Įgrąžiau apširengęš. gėlėtų Vėl pasirodyti Danutei 
ir kunigaikštienei. Pasiėmęs iš vežimo reikalin- 
g'ėš dėžes, įšnkė jas nešti į šeimyninę trobą ir pra
dėjo ten rengtis. Palenkęs į priekį nepaklusnius 
plaukus, įkišo juos Į šilkinį, gintariniais karoliu
kais papuoštą tinklelį, kurio priekyje švietė tikri
niai perlai. Paskui užsivilko balto šilko liemenę, 
ikriuvinėtą adksbtiafs grifonais ir apačioje pasi
baigiančią plačiais ornamentais. Susijuosė dvigu
bu paauksuotu diržu, prie kurio kabojo sidabru ir 

dramblio kaulu papuoštoje makštyje trumpas 
durklas. Viskas btiVd- žvilgančiai nauja, be jokių 
kraujo dėmių, nors visa tai buvo karo grobis, at
imtas iš vieno pas kryžiuočius tarnaujančio fryzų 
riterio. Paskui užsimovė ištaigingas kelnės, kurių 
viena pusė buvo dryžuota išilginėmis žaliomis ir 
raudonomis, o antroji — violetinėmis, ir geltono
mis juostomis, liemenyje besibaigianeiomis įvai- 
riašpalvfšdš kvhdratiAiiiš lartgeHžrfs. UžšimbVęs 
dar purpurinius ilganosius batukus — gražus ir 
atsigavęs — nuskubėjo į bendrąsias patalpas.

BėstoVedaniūš dilryše, šėvo išvaizda smarkiai 
paVeilI Vistis. KūuigaikŠriehė, mačiusi su kokiu 
džiaugsmu ritėris buvo prisiekęs Danutei, dar la
biau džiaugėsi. O Danutė tučtuojau kaip stirna 
šoko prie io. Tačiau ar jaunuolio grožis ar dva- 
nskių susižavėjimo garsai ją bebėgančią sulaikė. 
Fr taip, prieš jį per žingsnį, staiga nu
leido akis ir sunarinusi rankas pradėjo rakinėti 
pirštus, BMūdffsi ir sumišusi.

Tačiau paskui ją priartėjo ir kiti: pati kuni
gaikštienė, dvariškiai ir dvariškės, dainininkai ir 
viendofiii ir visi kiti, neš kiekvienas norėjo iš 
arčiau Zbyška pasigrožėti. Mozūrės merginos žiū
rėjo į jį lyg gėUėdamosios, kad ne jąsias išsirin
ko, o vyresniosios Stebėjosi jo rūbų puošnumu. 
Zbyška gi stovėjo Viduryje, išdidžia šypsena veide 
ir sukiojosi vietoje, lyg norėdamas, kad kiti ge
riau į jį įsižiūrėtų.

— Kas jis yra?— paklausė vienas vienuolių.
(Bus daugfao)
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R. VILTA lįs

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

ĮiMMM
DR. PAUL V. DAUGIS

•YDYTOJAS I. CHIKUROAS
LAIŠKAI “VALSTIEČIŲ

LAIKRAŠČIO” REDAKCIJAI

F al ANDOS; S- A darbo

TeLi M2-17Z7 arta M2-27S9

TEL 233-3553
Service 355-4506, Pase 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ; AKIŲ LIGOS 
3907 West I03rd Širšei 

Vąlandfts pagal airi tyrimą

Dr. Jonas F. Mažeika
DJZS. — DANTŲ GYDYTOJAS

4600 W. 103rd Street

Valandos pagal snsrtatamą

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St T«I. 737-5149 

Tikriną akis- Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

.PROSTATOS CHIRURGU A : 
2454 WEST 43rd STREET

Valandot: antrai 1—4 popiet.

Ofise telefonas; 776-2330,

“Padėkime išbristi iš purvo, 
— rašė Šakių rajono “Laisvės” 
kolūkio kolūkiečiai A. Jurgelie- 
nė, E. Grybas, V. Chartinovas ir 
kiti. — Veršių gyvenvietėje gat
vė pradėta tiesti beveik prieš 
dešimt metų. Prieš penektą me
tų čia vyko melioracija. Deja, 
mūsų gatvę .aplenkė. Kažkas | 
lengva ranka pasii'ašė aktą, ir 
tuo viskas baigėsi. Bandėm skų
stis Šakių MSV, tačiau išskyrus 
pažadus nieko negavome...”

“Per du penkmečius — du ki
lometrai”. Taip laišką redakci
jai pavadino Alytaus rajono 
“Galiūno” kolūkio žemdirbiai
A. Karvelis, J. Bilinskas, V.Gu- 
delevičius ir kiti. Alytaus mėlio- 
ra toriai kelią šiame ūkyje pra
dėjo tvarkyti dar dešimtajame 
penkmetyje, “tebetvarko” ligi 
šiol, niekaip negali įveikti tų 
dviejų kilometrų.

Su panašiom bėdom į redak
ciją kreipėsi Joniškio rajono 
Šepalių apylinkės Bivainių kai
mo gyventojai, Pakruojo rajono 
Linkuvos miestelio gyventojas
B. Vilimas.

Antai A. Mikniūtė iš Šilalės 
rajono Kaltinėnų eksperimen
tinio ūkio ekundžiasi, kad neįma 
noma išbristi iš fermos, nes pri
važiavimas patvinęs srutomis.

Nuotaiką gadina dalykai, ku
rie iš pirmo žvilgsnio atrodo ir 
smulkmenomis. Štai laiškas -iš 
Alytaus. Su . neslepiama ironija; 
žmonės rašo apie “tvarką” res
torane, jo sanitariniuose maz-

Yiaaaš rutvis

bei
rū-

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33718 

TeL (8132 321-4201.

PERK. KAUSTYMAI

Leidimai — Pilni apdravdc 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Charge 
ir VISA karteles.

. R. ŠERĖNAS, TeL 925-900

Prieš valgant nusiplauti ran
kas būtina visiems. Tokių tiesų 
nereikia aiškinti ne tik restora
no vadovams, bet ir Alytaus sa
nitarinės epidemiologijos stoties 
darbuotojams.
Nerimą kelią netvarkingų fer

mų šeimininkai, kurie teršia upe 
liūs, ežerus, melioracijos grio
vius. Apie tokius apsileidėlius 
rašo J. Andriulionis iš Klaipė- 
rajono Linkupių kaimo, A. Mon
trimas iš Telšių rajono “Čemės” 
maitintojos” kolūkio.

• Daug laimingesni būtų 
žmonės, jeigu jie apie kitų rei
kalus taip mažai rūpintųsi, kaip 
ir apie\savuosius.

(Tęsinys)

Vaikų dvasios ramybės 
saugumo klausimas Pūtviui 
pėjo, daugiau, negu jo paties
likimas. Pūtvio jauniausieji 
duktė Emilija pasakoja, kas 
vienais metais jinai galėjo iš
būti su tėvu ilgiau, negu kiti 
vaikai, ir kad tėvas turėjo pro
gos geriau stebėti ir pažinti jos 
jauną vidaus gyvenimą, r Nekar
tą jai su tėvu kur nors beeinant 
iš paskos sekdavo rusų vaikai ir 
vaikėzai, įvairiais būdais šiep
dami bei erzindami. Pamatęs, 
kaip mažoji Emilija —tėvo, mo
tinos, šeimos ir draugų vadina
ma Mutos vardu— bijo vaikų 
pašaipos, Pūtvis ją išmokė pa
daryti baisų veidą, sugniaužti 
kumščius, staiga atsisukti, šiur
piai sukriokti ir pulti į bešo
kančių vaikų pusę. Persigandę 
pašaipininkai kaip zuikiai ar 
žvirbliai sprukdavo j visas ša
lis, o Emilijai nuo to kilo pasi
tikėjimo savimi, tikrumo bei ra
mybės jausmas. Jinai tapo sa
varankiškesnė, drąsesnė, geriau 
pasiruošusi gyvenimo audroms. 
Tokiais ir panašiais būdais Pūt
vis stengėsi užgrūdinti, dvasiš
kai sustiprinti bei gyvenimui

Apdrausta, parkraustymM 
ii tvatrly ststumy.

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 374-1992 ub» 37459M

1914 metu

ii MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

% PHONE 254-4470

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmai i eniais 
nuo 8:30 iki 9130 vaL ryta 
Storiai WOPA - 1490 AM 

transliuo|smos iš mūšy studijai 
Marquette Parka-

Vedėja — Aldona Daukua 
Tetofj 77M543

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 60629

Midland havings <rptan 
nauja taupymo u namę 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojama 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Juras naudingi 
ateitvie.

Suskaites ipOrawttov 
iki $100,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago IL 60625 

925-7400
8929 SO. maKLEM avė. 

Bridgeview, IL «M5£ 
TeL 598-9400

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuviu Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
WLYH, 1360 banga AM, veikia aeh- 
raadieniais nue 8 iki 6:30 vaL ryte, 
perdttodama vėliausių pasaulinių 
žinių fian|rauką. Be to, Mementa 
cai, muzika, damos, ir Maldutis 
Pasaką, šią programą veda Stepo 
nas ir Valentina Minkai. Biznio 
reikaįaia kreipts į Baltic Florists *- 
gėlių bei dovanų krautuvę, J02. E.
Broadway, Stk BoMon. Mbass. 02127 I 
Telefonas 263-0489. Ten pat gau 
names “Naujienos”, didelis pasi 
rinkimas lietuvišku knygų He- 

tuviėirn dovanų.

A FUN NEW KOOL-AID ’ RECIPE
0 Ipcsonon Ko0kĄid~8'ond 2 'a&espoons sugar

Unsweetened Soft Dnnk % aup wafer
Ma. are to*or s JĮ4 cuo milk

D-wofcv soR drtht mix and mge* In weter in Qkiss Stein mik. 
Serve at anee or cns and Mb t>e<ore serving Makes 1 cup

i V1O GYVENIMO BRUOŽAI

’ kit Pagalvokit, kaip reikia pa- j 
daryti, kad liktų nereikalingi 
kalėjimai.”

Voskresenske Pūtvis optimis
tinius etiudus tęsė ir plėtė to
liau, parašydamas “Kaip nelai
mingas laimingas paliko”, 
“Džiaugsmo teisė” ir “Atviras 
laiškas vargo broliams”.

Voskresenske Pūtvis parašė 
ir eilę gilesnių filosofinių raši
nių. Trumpame, bet stipriai 
koncentruotame s t r aipsnelyje 
“Baisiausioji” atsispindi jo pas
tangos suprasti bei spręsti ne
būties problemą. Kitas trumpas 
straipsnelis “Kančia” ryškiai — 
vaizduoja jo susidomėjimą kah- ~ 
čios problema ir istorija bei jo 
įsitikinimą, jog kančios sąvoka j 
yra surišta su vergija ir turi 
būti skiriama nuo skausmo bei 
vargo sąvokų. (Vargas Pūtviui 
— jėgos lopšys; kančia — žmo
nijos juodžiausia dėmė, didžiau
sias ir neatleidžiamas pasaulio 
nusidėjimas. Iš taip suprastų 
kančios ir vargo sąvokų išplau
kia ir jo tvirtinimas, jog Kris- 

stengėsi kuo tampresnius I tus ant kryžiaus vargo, bet ne- 
I kentėjo). Trijuose rašiniuose 
I “Du genijų”, “Iš jos kelionės” I 

ir “Lydės pasaka” Pūtvis nagri- E 
nėja proto ir širdies santykio f 
preblemą ir pirmą kartą issa- L 
miau formuluoja savo metafizi- I 
ką ir istorijos filosofiją, čia la- 
bai aiškiai matosi vokiečių idea-._
listinės (vietomis ir egzistencia-! 
listinės, ypač ankstyviosios eg
zistencialistinės) krypties filo- I 
sofų įtaka Pūtvio galvojime. 
Bet taip pat matosi ir nenoras 
aklai sekti kitų galvotojų min
tis bei jo’ pastangos padaryti 
sintezę tarp tikrų ar tariamų 
priešingybių. Iš vienos pusės, 
jis kovoja su žmonijos sukur
tais stabukais ir dievukais, su 
žmogiškosios patirties simboliz
mo pavertimu šventais ir abso
liutiniais postulatais. Kaip Hė
gelis, jis kalba apie sielos kelio
nę, apie nuolatinį tapimą ir to
bulėjimą, apie taką aukštyų, 
apie nuolatinę tezės ir antitezės 
kdvą ribotame ir laikiname są
lygų pasaulyje. Tačiau, iš kitos 
pusės, sielos ar dvasios fenome-i\ 
nologija Pūtviui toli gražu nėra į?~ 
paties Absoliuto fenomenologi- ’ 
ja, bet tiktai kelias į Jį. Ginda
mas ribotos būties nuolatinį ta
pimą ir tobulėjimą, Pūtvis kar
tu nori išsaugoti “Absoliučio pa- • 
šaulio” ir “Priežasčių priežas
ties” neribotą tyrumą ir suve
renumą. (Bus daugiau) Į

/ paruosti ir kitus sava vaikus.
Tremties gyvenimtį parada

vus arba drastiškai apkarpius 
įvairias kitas Pūtvio veiklos sri
tis, jisai ypatingai gilinosi į fi
losofiją. NesilenkiBtbtmas vie
tine biblioteka, jis reikalavo 
knygų iš Maskvos. Fiziškai at
skirtas nuo tautiečių ir artimų
jų, 
santykius palaikyti nors kores- Į 
pondenciniu būdu. Jo anų die- ’ 
nu laiškai <pilni prašymų bend
rauti filosofinėmis temomis; 
patiekiami klausimai ir prašo
ma į juos bet kokio atsakymo. 
Jo' protas aštriai veikė ir reika
lavo naujo maisto. Kad užpil
džius vienumą, nepasitenkinda
mas laiškais, jis daug rašė ir 
sau pačiam, ir esamai ir būsimai 
spaudai.

Liūdniausiose gyvenimo die- 
i nose Vladas Pūtvis savyje ras

davo optimizmo. Tą optimizmą 
jis sąmoningai žadindavo’, o taip 
pat ir kitus veikdavo savo vil- 
tingumu ir ryžtumu, šitas opti
mizmo varge, laimės nelaimėje 
ir šviesos tamsybėje ieškojimas 
jo ano meto raštuose labai ryš
kiai atsispindi

Dar pakeliui . į ištrėmimą, 
1914 m. rugpiūčio.mėnesio pra
džioje. Šiaulių v kąlėjįnę Pūtvis 
paraše optimistinius etiudus 
“Trupučiuką apie laimę jaunie
siems”, juos baigdamas sekan
čiais viltingais žodžiais: Šit 
vargstu aš dabar vienui vienas 
uždarytas mažam kalėjimo’ ur- 
vuke. Norėčiau aš per tuos sto
rus mūrus brolučiam ir sese
lėms sušukti: Linksminkitės ir 
džiaukitės, kad jūsų laimė ma
no vargus atsvertų. Jei žinosiu, 
kad jums gerai tai ir man bus 
linksmiau. .Vieno tik neužmirš-

bout the 
Mouse
II •1

...............at. . „i / ui.1 lyto* K. Lm.

Syluis X Lewt, s mtmbtr of tht National Home Fcuhiont 
^Fk^or Fashion Sptcialut, GAF Corporation,

The ’Great Roon’ Latest Trend In Interiors i

Walls between rooms in 
the home began to disappear 
in the early 1950*1 when the 
so-called “open floor plan” 
tn interiors enjoyed great 
popularity. An acceleration 
of home building was caused 
by teturning veterans of World 
WarU

The desire for something 
different from the two-story 
home, many servicemen had 
left when they wvnt off to 
war turned the new “ranch
style” houses into a trend. 
Climbixxg-stairs became passe 
as aD-one-level living was

food preparation activities m* 
to one huge space.

The spacious “great room* 
•hown here features an ecleo 
tic group of contemporary 
furnishings. The open-plan 
concept is further enhanced 
by joining the kitchen visually 
with the living and dining 
area! through the use of the 
lama elegant (rick-pattern 
floor covering. It is GAF% 
handsome sheet vinyl in tha 
*Nawburgh Brick” pattern in 
White.

ihi* GAFSTAR Softred 
floor has an easy-care no-war 

eflabraced by new families futfbee. The deeply textured 
coping with the post^u az baby 

^•Voonr> ,- ‘ € ?
Now as we enter the 

energy-cons ci out 1980’s, the 
open floor plan reappears, 
looking fresh and new. How
ever, this tine it bears a 
different name. It is called 
*tha great room** whka in- 
Corporates living, dining and

pattern has the look of 
real brick, yet retail, its 
natural shine with little main* 
tcuance. The Qu>>Cot foam 
interlayer provides comfort, 
warmth and noise reduction. 
Available m 9’ and 12' widths 
at your nearest home improve- 
merit center or building supply 
dealtL

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODEkNIšKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

Ji/ 2b33 W. 71st Street 
A If 1410 So. 50th Ave., Cicero 
K * Telet 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti
7aĮB>> “‘i'i irrisiir'-rirnnf

AM0ULANSO 
i PATARNAVIMAI

UeUviĘ

L*jd«ti tju 

Direktorių

TURIMI

KOPLYČIAI
VISOSE MIESTO

DALYSE,

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS
(LACKAWJCD

2424 WEST 6$th STKEKT KKpuMic 7-1211
11023 SOUTHWEST HIGHWAY, PaJoe Hiha, HL 174-4411

BUTKUS - VASAUIS
TU.: OLympic i-lM4

PETRAS BIELIŪNAS
048 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAf<yeU« 1-3171
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Naujos Draugo redaktorių idėjos
Anksčiau, Draugo veliamuose Į agi ta toriaį pavadinti kursų lek- 

visus tuos, kurie nepritarė ben-1 toriais, ir “švietė” iškviestus 
dradarbiaviinui su okupanto (išeivijos lietuviukus. . 
agentais, redaktoriai vadindavo į 
tais pačiais vardais, kaip ir oku
panto žurnalistai okupuotoi Lie
tuvoj. Pavyzdžiui, “veikėjai”, 
“skaldytojai” ir panašiai. Iškė
lus spaudoje tą faktą, įtariant, 
kad Draugo redaktoriai ir okup. 
Lietuvos žurnalistai naudoja tos 
pačios įstaigos propagandai nu
rodymus, dabar tie vardai Drau
go vedamuose nebepasirodo.

A Už tai tie redaktoriai — K.Dr. 
/ir B.Kv. — surado naujus ter
minus, no’rėdami kitus paže

minti, pvz., “ 
protiškumas”, ar “reorgiškos 
dvasios” ir panašiai. Matomai, 

Jie jaučiasi labai ^protingi, todėl 
gali kitus žeminti. Lietuvoje tik 

.beprotnamių ligoninės gyvento
jai vadindavo vienas kitą “kvai- 
iliu”, “bepročiu”. Nejaugi ir 
Draugo redaktoriai neseniai bus 

;iš tos ligoninės išėję. Manau, 
kad mažai protelio teparodė, 
.kitus taip vadindami.

Bet jau labai keista, kad ku
nigai Draugo redaktoriai sklei
džia agitatorių paruoštus 

{straipsnius, teisinančius Lietu
vos okupanto veiksmus, šiai, 
^birželio 17 dieną, Draugo veda
majame skaitome Kviklio teigi
mą:“... šių kursų, lygiai kaip 
ir okupantai (kiek jų), nemėgo 
?‘reo‘rgiškos” dvasios lietuviai”. 
Atseit, kaip rusai nenorėjo oku
puoti Lietuvos, taip jie “neno
romis” įsteigė Rodinos draugiją, 
kurios pagalba skleidžiama ko
munistinė dvasia. Agitatorius 
berašo, kad Rodinos draugijos 
skyriai įsteigti visuose okupuo
tuose kraštuose, su atitinkama 
to krašto kalba pavadinimu. Lie
tuviams jie davė Tėviškės var- 
įįą, latviams išvertė ' į. latvių 
kalbą, estams — estų kalba pa
gadinti skyriai. Tėviškės drau
gijos skyriaus vadovu Vilniuje 
paskirtas patyręs, už gerai par-\ 
tijai atliktus darbus apdovano- kuris prie jdš prisitaiko, atrodo 
tas, gen. Petronis. Jo parinkti juokingi. • . * •

O Draugo agitatorius rašo, 
kad okupantas tų kursų “neno
rėjo”. Tai begėdiškas Draugo 
redakcijos bandymas mulkinti 
skaitytojus. Argi Draugo skai
tytojai tokie mulkiai, kad jie 
patikės agitatoriaus skleidžia
mai demagogijai Žiūrėkite, ko- 
k'e tie rusai geri! “Nenoromis” 
įsteigė Vilniuje propagandos 
kursus, kur “nenoromis” apmo
kė virš 200 jaunų lietuviukų. 
Žinoma, tas redaktorius nekvdr- 
šina sau galvos, kodėl okupan-

‘reorgiškas skysta-< tas taip pamilo tik išeivijos jau
nimą, o nuskriaudė, neleido į 
tuos “kursus” atvykti Gudijos 
lietuvių jaunimui?

Okupantas, 
tuos kursus, 
jų paskirtį, 
nedaro, kas 
Atrodo, kad savo tikslą jau pa
siekė, nes kursus uždarė. Jam 
daug padėjo įvairūs išeivijos pa
taikūnai. Kursuose apmokyta 
apie 200. išeivijos jaunuolių. 
Kursantais okupanto buvo pa
rinkti tie, kurie jam atrodė nau
dingesni. Gal apskaičiavo’, kad 
paruošė užtenkamai aktyvo.

0 Kviklio pareiga — skleisti 
švelninančias žinias apie oku
pantą. Kaip gražiai skamba 
Kviklio vedamajame mintis: 

. Okupantas NENORĖJO tų 
kursu”.

organizuodamas 
buvo' numatęs ir 
Okupantas nieko 
jam nenaudingą.

Ignas Petrauskas

POVILO DARGIO KALBA

(Atkelta iš 4 psl.)

Baigdamas atidaromąjį žodį, 
noriu visiems padėkoti už ^dė
mesį. Linkiu sėkmingo' darbo 
sesijose... Dabar einame prie 
darbo.

e Kiekviena madą pasižymi 
tuo, kad pirmasis ir paskutinis,

(

MIAMI. FLA, r*

“ATOSTOGOS 9
Miami Lietuvių Amerikos Pi

liečių Klube šiais metais įpras
tinių sekmadieniais paruošiamų 
pietų nebus liepos ir rugpjūčio 
menesiais. PIRMI pentostoginiai 
pietūs bus paruošti tik RUGSĖ
JO PENKTĄ DIENĄ.

1981 m. tokios “atostogos” j 
buvo tik liepos mėn., nors buvo 
numatytos ir rugpjūtyje. Bet 
klubo virėjai panoro' (nežinia 
kuriais sumetimais) ruošti pie-j 
tus ir rugpiūtyje. Tačiau, dėl • 
mažo lankytojų skaičiaus ir vi
rėjų savito išlaidumo, už ketu
ris (rugp. sekmadieniais) pa
ruoštus pietus padarė iš viso 
dešimt dol. nuostolio. Tat šiais 
metais Direktorių Taryba ir ne- 
besiėmė atsakomybės galimiems 
pasitaikyti nuostoliams. Tuo la
biau, kad naujai pasamdytas* 
virėjas atsisakė darbo.

I
. Klubas turi santaupų virš sep- ( 

tyniasdešimt tūkstančių. Dabar 
gaunamais nuošimčiais paden- [
giama ir apyvartos trūkumai. J 
Taip, kad klubas gali savo veik
los ir nesiaurinti. Tačiau jau 
sunku berasti įsipareigojančių 
nusimanančiai klubo reikalus 
tvarkyti. Kitą vertus, nelengva 
surasti ir pajėgių asmenų klu-

ft

BUTŲ NUOMAVIMAS 
e NAMŲ PIRKIMAS ® PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Genovaitė Meiliūniėnė, SLA sekretorė, St. Petersburg 
- Beach' seime kiekvieną dieną tikrino posėdyje . 

dalyvaujančius atstovus.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TEBMDiAMW 1 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKŽJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t

MUTUAL FEDERAL SAVINGS.įi
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tek 847-7747

tų vykusiai atsišaudyti, bet va
karu Beirute ta žūtbūtinė kova buidMi ir pajėgių asmenų aiu- 4 - 

bo priežiūrai, kaip ir tinkamų teb£vyKst§f - 
maisto gamintojų. Sumaniems] 
pensininkams yra galimybė ge-Į 
rokai padidinti savo pajamas. !

— Ghicagos Anglijos-Britani-
I jos lietuvių klubo gegužinė bus

P. ftiias I šį sekmadienį, .liepos 11 d., Vy- 
Klubo fin. sekretorius^^ salėj ^sodelyje, 2455 West

; 47th St. Prasidės T2 vai. šo
kiams gros- Ą. Stelmoko orkest
ras. Visi kviečiami j gegužinę 
atsilankyti. K. R.

IZRAELIS APŠAUDO
PALESTINIEČIUS

■ r 
BEIRUTAS, Libanas. — Nuo i

antradienio vakaro Izraelio arti-. KrCVėS liteTcl1
lerija ir tankai apšaudo’ vakarų 1 
Beirute esančius palestiniečių i 
centrus. Palestiniečiai yra pasi-1

i JAU ATSPAUSDINTA
s

¥8 J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI I

S
102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos.

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

-- - - A LITERATŪROS draugija.
Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 

arba rašant tokiu adresu:

g

g

turinė premija
... v ; . ; . - > Keturioliktoji Vinco Krėvėsruošęs vesti . kova pries Izraeli- .\ literatūrine premija, skinamalūs. Ji. netari pakankamų gne- anW už lįte

momu, bet J>e yra pastatę sar- ■ Blei
gvbas strategmese vietose ir . K .kl » ■, . rC._ . • ,j .,je, bus- Įteikta s. m. rudeni. Pre- bando nepraleisti izraelitų. 1 mjj UetlJviu

Ketvutadieni palest,menams nis Saį„boris jnon)iįa!vje 
pavyko užmesti granata j grupę jį. -
1'ZT'C a htn •» v* o it rr m r' x - *■ —

Kralikauskas, Eduardas Cinzas, 
Tomas Venclova . ir Henrikas 
Nagys. .

Leidyklos arba patys autoriai 
prašomi atsiųsti .bent po vieną 
egzempliorių 19&0-1981 metais | 
išleistų, grožinės literatūros vei
kalų šiuo adresu: H. Nagys, 1 
700-B' Champagneur Avenue, 
Montreal-Outremont, Que. CA
NADA H2V 3P8;

Dabartinę Liet. Akącj. Sam: 
būrio valdybą sudaro: -J. Ki-i 
birkštis — pirm., H. Nagys — 
vicepirm., A. Otfiene — sekr., 
J. Niėdvarienė — ižd.- ir.A. Kli i 
čiuš — narys. . ; . ’

' ‘ AL Nagy s

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 '
2931 West 63rd Street

MŪRINIS — 4 butų namas. Dideli 
kambariai. Labai gerame stovyje. 
Garažas. Geros pajamos. Marquette 
Parko apylinkėje. Esamus namo mor- 
gičius — 14%, galima perimti kartu;

Skambinti angliškai po 6 vai. vak.
Tel. 767-4592

I

KAIP SUDAROMI

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos mieste 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžininga L . 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-BO METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automebifio
Liability apdraudimas ptnUnlffi- 

kams. Kreiptis:.\ —
X L AU R AiTlį 

JIMS So. ASHLAND AVI,
< c «TeL 523-8775 7 s '

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

PRIVATE LAKE 
DEVELOPERS 
CLOSE OUT SALE 'į 

No money down to qualified buyers. 
% acre improved lot with access to 
330 acre spring-fed lake (Lake Holi
day). Water skiing, Fishing,.Camping, 
Sailing and Etc. Located 45 miles west 

of Chicago Midway Airport.
Financing up to 10 years.

Call: Ed Shaputis > •
(312) 552-7467

i -

A. TV ER AS
Ldkrodfiii ir brtatenyhie 

Pardavimas Ir Taisymu 
2M4 Wt«f C9th StTMf 
Tai. KEpuMIc 7-1MI*

Tuo reikalu jums gali dau, 
padėti teisininko Prano SUL( 
paruoštą, — teišėjo Alphona j 
WEILLS peržiūrėta, “Sūduvos 1 

Kostas išleista knyga su legališkomi I

izraelitų ir sunkiai sužeisti vie
ną karį. Izraelitai, matyt, nesi-
tikėjo, kad palestiniečiai pajėg-^^gimante/^ckuZ

; Ostrauskas, Vincas Ramonas, formomis^
■zSWm*av.«»W^av$vaw«Wi ’ Marius Katiliškis, Antanas Vai-
KURIAM GALUI MOKĖTI j čiulaitis, Litinė Sutema, Juozas ma Naujienų administracijoje.!

- n-i.n A.i i-it! ~~— --------- ---------- - .r.— ■ ,•

laimėję sekantys mūsų rašyto
jai: J.onąs Aistis, Jonas Mekas,

Knyga su formomis gauni.
Biznio Progos -r- Už Miesto Riby i 
BUSS. OPP. — OUT OF TOWN

MSSBOOK 
SAVINGS...

RENT FREE CORNER LOT 
ON BUSY HIGHWAY. • 
Ideal spot for hot dog 

or fruit stand.
Call 830-1807

WITH RIPAVW 
to 9 ii *©U«

i»« us for 
financing.

AT OUI LOW uns

DAUGIAU? i
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS '

AUTOMOBILIUS'SUTAUPYSITE ? f

NUO S300 IKI SI,000 ’ ? '

• <

Interest Compounded 
paftj *nd Paid Quarterly

Interest Rates 
?a«d on Srrmp

PERSONAL 
Asmenų Įtiko

Siuntiniai į Lietuvą > 
ir kitus kraštus ;

F. NEDA5, 4059 Archer Avrw»,

Chlceflo, III. 50032. T»l. YA7-590I
Į - '■ . ‘ - ' . ■ .; \ . ■"/ ♦ ’

L ___________; ~- ? * 2 - ’ '

HOMEOWNERS POLICY

READER & ADVISER : 
CARD READING

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 ip, life.

MISS JENA f
2746 W. 47th SL, Chicago 

254-5969

Chrysler New Yorker

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH* K CARS 

“Ū WILL LIKE US”

4030 Archer - VI 7-1515

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .• H

T

2212 WEST CERMAK ROAD - CHICAGO, ILL. 60608 
A" *

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršelių knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

KAINA — 217. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

FSLIC

Mutual Federal 
Savinos and Loan

S
DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 

Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimoa.

Dr. A. Gug^en — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
met<j įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą -____ ____________________

Dr. A. J. Gusaen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais_______________

, Minkštais viršeliais, tik_____________
Dr. A. J. Guoen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

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

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant 11 pernantimo išlaidoms

40642, . 424-8054

F. Zapetit, >
ttMtf W. Hth U I

Sixt > ž Cnjaiiy ■

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys t 

Tel. 585-6624

GINTARAS P. CKPtNAl
Darbo ralandoc: nuo 0 vtL ryte 

Ui 6 vai. vat. Se&tAdlenI om 
9 vaL ryto Iki 12 vai cL 

Ir Dagai radtarijowu
tU 77M162 arba 77M1I1 

«3rd Sėte!
t IB- <O«2>

>8.00

12-00

$400
$3.00

ITlt 8a. HALSTKD 8T, CHICAGO, IL UWI

6 — NauįfhndB, Chldiįo, 8, Ui. Pri<hry, JtflyV■■M

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10

’ ELEONORA JAKŠTAS
4104 S. Archer Ave. >.

Tel. 523-3685 (Pr.)




