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BEIRUT AIK Ai OAR REIKIA TRIJŲ SAVAIČIŲ
Argentina britams karo neskelbė, 

todėl jokio pažado nedarys
LAMI DOŽO TVIRTINA, KAD Į TRIS SAVAITES ARGEN-
> . TINA TURĖS 31 NAUJUS KARO LĖKTUVUS

kas tuos naujus lėktuvus parū
pino, bet gen. Lami Dožo atsi
sakė šiuo reikalu ką nors dau
giau pasakyti.

Spėliojama, kad Argentnia ga-

BUENOS AIRES, Argentina.— 
Argentinos, vyriausybė jokio ka
ro britams nebuvo paskelbusi, 
todėl ji; nesirengia daryti bri
tams jokio, pažado ir neatsisako
nuo suvereninių teisių į Falklan- Įėjo gauti naujus lėktuvus iš Ku
do bei/kitas pietų Atlanto salas, bos, Prancūzijos ar Sovietų Są- 
— penktadienį spaudos atsto- jungos. Naujoji Argentinos vy- 
vams pareiškė generolas Cristino riausybė tuo. reikalu padarys 
Nicolaides^ Argentinos karo jėgų vieša pareiškimą.
viršininkas.
į Gen. Cristino Nicolaides, Ar
gentinos kariuomenės vadas, 
penktadienį lankė Argentinos 
karo ligoninę, esančią sostinės 
priemiestyje. Generolas Nicolai
des kariams pareiškė, kad vy
riausybė , rūpinsis sužeistaisiais.

LENKŲ KALĖJIMUOSE 
KANKINA SUIMTUOSIUS

VARŠUVA, Lenkija. — Už
sienį pasiekiančios žinios sako, 
kad dabartinės Lenkijos kalėji- 

aes Kanams pareisi, Kaa vy- muose kankinami Įenku uniju ir 
rįausybė rūpinsis sužeistaisiais. dirbtuviu vedėjai prikjausiu;ie. 
Jis dar kartą pastebėjo, kad. ka-1 rfe Solida^mo. unijos. 
ro vadovybė niekad neatsisakys
nuo suvereninių teisių į Malvinų t Iš kalėjimo slaptai išneštas 
salas, kol jos. nebus prijungtos laiškas sakė, jog kalėjimo vado- 
prie Argentinos. Gen. Nicolaides vybė ir tardytojai labai žiauriai 
pabrėžė sužeistiems kariams, * elgiasi su kaliniais.
kad Argentinos .kaijai, valdę | Kalėjimo viršininkas visiems 
Malvinų salas nuo haiąndžio 2 d. pasakęs:
iki, birželio 4 -dienog^buyo pri-J^—jęįsus jus pa-, 
versti padėti giriklūš'^Fatklandol statyfi sienos 'm paleisti 
salęsė- kulkę(Svaidj.

Kalėjime mes negauname j p- 
, — sako 
Apėjusieji

i

Kcntiiieky srityje smarkiai’pakilo vari<lua?^raT£s, Sūnys 
ir kiti gyviai ieško aukštesnės vietos/

J®
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ARKIVYSK. BERNARDIN 
VALDYS CHICAGOS 

ARKIDIECEZIJĄ

ROMA, Italija.— Praeitą šeš- 
tad’enį popiežius Jonas Pau
lius II paskyrė Cincinnati arki; 
vyskupą Joseph L. Bernardin 

! Chicagos Rome’s katalikų arki- 
diecezijos valdytoju. Arkivysku
pas Bernų rdin kartu su kitais 
2 įtakingais Amerikos arkivys
kupais buvo Romoje. Popiežius 
Jiems pranešė, kad jis rengiasi 
paskirti arkivysk. J. Bernardin 
Chicr gjs arkidiecezijos valdy- 

j toju.

Arkivyskupas Bernard’n va-, 
j kar pranešė Cincinnati katalĮ- 
į kams, kad popiežius jį paskyrė 
j kitoms pareigoms ir kad jis -pa- 
‘ skyrimą:, priėmęs. Tvirtinama, 

kad jo motina nenorėjusi va
žiuoti ifc Cincinnati ir prašiusi 
savo sūnų nepriimti paskyrimo, 
bet sūnus sutikęs ir įtikino mo
tiną važiuoti su juo. Ji nenorė
jusi, bet padaliau, sutikusi. Arki
vyskupas .Bernardin yra 54 me
tu amžiaus.

DALIS PALESTINIEČIŲ PASIRUOŠĘ 
MIRTI, BET NEITI IŠ BEIRUTO

SOSTINĖJE YRA ŽYMIAI DAUGIAU PALESTINIEČIŲ, 
NEGU SPAUDA IR RADIJAS SKELBĖ

salose.

Vėliau kairuomenės vadas pri- . v . -• ... . . .. ikiu žaliavų ar vaisiųdėjo, kad Argęntųios vyriausy- _
bei nereikia'datjti/jofcio pažado . ' -- r .. ■ laiškai palaikomi, po /, o kar-ar pareiškimo, nes Argentina , . it ■, ■< , . ’ . , , .. j tais .net’ ir 10 dienu. Politiniusnebuvo paskelbusi karo britams. L ■ L ; ■> ’ \ \—Į, - u- I kalimus paguldo ant grynų len-Dabartmiu metu nebūtų jokios- , <.. . j *l-i. J tu it verčia miegoti.. Kaleiįmo prasmes karo reikalu daryti bet*. : .... *,,.rr , y 1 virsminkas-t; nzarauae. ląikvti

J *- f • * - f < . T 0 7^** - r ' • • _ - • **

J knygasAr gen. Nicolaides padarė kokį 
tolimesnį pareiškimą, tuo tarpu 
dar neaišku; bėt JAV laikrašti
ninkas Edward'Schumacher, gir
dėjęs. generolo Nicolaides žo- 
džįus, psatebėjo, kad dabartiniu 
metu nėra pagrindo galvoti, kad j 
Argentina, pasirašiusi birželio 
4 d. pasidavimo dokumentą, da
bar imtųsi kokių žingsnių prieš 
britus. S-

Tuo tarpu aviacijos viršininkas 
gen. Lami Dczo pareiškė, kad besnius svečius. 
Argentina jau įsigijo kovų metu 
prarastus lėktuvus. Gauti lėktu
vai bus ne tik galingesni, bet ir 
spartesni už buvusius lėktuvus.

Jis pastebėjo, kad Argentinos 
aviacija buvo paruošusi ir skrido 
505 žygius, bet britų karo laivai 
ir aviacija 281 kartą privertė 
Argentinos lėktuvus grįžti į Ar
gentinos aerodromus.

Britai skelbė, kad jie sužalojo 
56 Argentinos lėktuvus, bet iš 
Jikrujų jie sužalojo tiktai 24. 
Argentines aviacija trijų savai
čių laikotarpyje turės visus šiuos 
34 lėktuvus. f

Laikraštininkai norėjo sužino
ti, iš kur Argentina juos gavo,

— • 24,000 bri'tų traukinių 
darbimnnkųč paskelbė streiką. 
Jie nbri didesnio atlyginimo. 

[ u Valdžia, apskaičiuoja, kad algų 
•j i pakėlimas' .valstybei kainuos 72

milijonus doleriu.

—<. Sovietu delegacijos nariai 
Švefęarijpje tvirtina, kad Brež
nevo’ sveikata pagerėjo. Atosto
gų metu jis galės priimti svar-

— Amerikos Balsas rengiasi 
klausytojams plačiau aiškinti 
prez. Reagand įvestas reformas.

— Palestiniečiai būriais bėga 
iš Beiruto. Jie nieko daugiau 
nenori žintfti apie Arafatą.

KALENDORKLIS

Liepos 13: Anakletas, Aus ti
na, Šypsą, DaugšiS, Kindis.

Saulė teka 5:26, leidžiasi 8:25.

Oras saulėtas, vėjuotas, ma
taitis. •. ■>

p

y,-

Caspar Weinberger ’

Krašto apsaugos sekretorius 
Weinberger veda pasitari
mus su P. Habib; tiki išvež
ti ii Libano palestiniečius.

AMERIKOS LĖKTUVNEŠIS "GUAM 
ARTĖJA PRIE LIBANO KRANTŲ

IZRAELITAI, NAUDODAMI SOVIETŲ TANKUS, 
SUKĖLĖ SOSTINĖJE DIDELIŲ GAISRŲ

JERUZALĖ, Izraelis. — So
vietų tankai, patekę į izraelitų 
rankas, sukėlė didelius gaisrus 
vakarų Beirute. Žuvusių pales; 
tiniečių skaičius nežinomas, bet 
apskaičiuojama, kad gyvybės 
neteko apie 70 palestiniečių. 
Sužeistieji gavo pirmąją pagal
bą ir išvežti į ligonines.

Lėktuvnešis “Guam” sekma
dienį jau buvo 50 mylių atstu- 
moje nuo Libano. Manoma, kad 
juo atplaukia batalionas mari
nų, kurie įpareigoti suteikti glo
bą kiekvienam palestiniečiui, 
jau praradusiam viltį tęsti kovą.

“Guam” galėjo atvežti 
JAV marinus

Pasakojama, kad lėlctuvnešis 
“Guam”, priklausąs 6 tam JAV 
laivynui, esančiam Viduržemio 
jūroje, galėjo •atvežli batalioną 
marinų, kurių pareiga būtų sau
giai išvežti iš Beiruto kovoti ne
norinčius palestiniečius.

Prezidentas Reaganas pranešė 
abiem pusėms, kad Amerikos 
marinai imsis globbti vakarų 
Beirute esančius palestiniečius, 
jeigu abi pusės duos reikalingas 
garantijas Amerikos marinams. 
Jis nori užtikrinimo, kad Ame
rikos marinai būtų respektuo
jami w duotų jiems reikalingas 
sąly palestiniečių saugumui. 
Jei kas bandytų kliudyti ame- 

ėčiams duoti reikalingą glo
bą palestiniečiams, tai tektų pa
naudoti Amerikos lėktuvus ir 
kanuoles.

Diplomatas Habib yra įsitiki
nęs, kad reikės/riiažiausiai dar 
bent trijų savaičių, kol bus ga
lutinai susitarta dėl palestinie
čių išvežimo.

— Pirmadienį aukso uncija

SŲNKIOS ARGENTINOS 
. GYV©^QJŲ .NUOTAIKOS

“BUbfNOs" A-TREŠ *— Argenti- 
nos karo' vadų įsiveržimas į 
Falklandb salas ir kovu su bri- 
tais pralaimėjimas labai apsun
kino krašto gyventojų nuotai
kas. Didžiausią skausmą'kėlia 
ne pats,-karo pralaimėjimas, 
bet kovose žuvusieji, kovų metu 
dingusieįiy.arba sunkiai sužeis
tieji. f

Niekasy-mplrnos negali apra
minti, kai josios sūnus grįžo be 
abiejų kojų ir vienos rankos. 
SusirėminVų metu jis buvo taip 
sužeistas; kad jam reikėjo- nu
pjauti abi kdjas, o vėliau ir

JUGOSLAVIJAI GRESIA 
RIMTAS PAVOJUS

PRISTINA, Jugoslavija. — 
Jugoslavija susideda iš įvairių 
tautybių žmonių, bet kol Tito 
buvo gyvas, tai Jugo’slavijoje
buvo taika. Tito pasiųsdavo po- ranką, r 
liciją ir imdavo į teismą tuos, j Argentinos nepriklausomybės 
kurie keldavo senas neapy-. (Liepos 9 Osios) metinis minė- 
kantas.

^Atrodo, kad po Tito mirties'vo obalsių, liepiančių prijungti
| jimas buvo labai liūdnas. Neljn-

reikalai komplikuojasi. Djako-; 
vica provincijoje, Albanijos pa-. 
sienyje gyvena albaniečiai ir ( 
serbai. Jie gyveno dešimtmečius 
vieni greta kitų ir nesipyko, že
mė derlinga, ūkininkai sėjo ja-į 
vus, o užuovėjoj augino tabaka. | 
Po karo albaniečiai gražiai ir 
ramiai sugyveno.

Tiktai prieš porą metų alba
niečiai pradėjo kabinėtis prie 
serbų. Degino namus, žalojo gy
vulius ir visa laika buvef labai 
nedraugingai nusiteikę. Pasku
tiniais dviem metais iš Djako- 
vicos provincijos jau viską me
tė ir nuo albaniečių pabėgo 
57,000 serbų. Vyriausybė pavė
lavo imtis priemonių prieš al- 
baniečius.

— Arafatas pasakoja saVo 
draugams, kad jis nebėgs iš 
Beiruto, bet nusišaus. Nelaisvėn 
taip pat nepasiduos.

— Saudi Arabijos šeichas Al 
Fasai, nors labai turtingas, turi 
pusantro milijono dolerių skolos 
ir niekad nemoka savd sąskaitų, j 
Teisman jį traukti labai bran-J 
giai kainuoja.

kainavo $338.

trolę, bet netrukus išalkino pa
lestiniečių norą pasiekti svar
bius modernius ginklus.

Izraelitai greitai susiorienta
vo. Atsiuntė į Beirutą Sovietų 
lankų specialistus, ir vakar pa
šliaužiojo Beiruto gatvėmis, ku
rias dar palestiniečiai tebekon- 
troliuoja. Izraelio tankų kanuo- 
lės vykusiai apšaudo palestinie
čius, bet nuotaikos pasikeitė, kai 
į vakarų Beirutą įšliaužė keli 
Sovietų tankai. Pradžioje pales
tiniečiai manė, jog tai būta jų 
tankų, bet kai sovietiniai tankai 
pradėjo apšaudyti palestiniečių 
pozicijas, tai suprato, kas čia 
atsitiko. Be to, sovietinių tankų 

/paprastai stiprus.
Palestiniečiai įsitikino, kad jų 
vadovybė atidavė izraelitams 

sukelti didžiausius gaisrus. Tai i neP3prastai svarbių ginklų ir 
buvo didelė gazolino atsarga I kiekius artilerijos šo-
Izraelio tankams ir automobi-j v’n^- 
liams. Palestiniečiai, davė izrac-1 Tvirtinama, kad vakarų Bei- 
litams skaudų smūgį, nes pri- rUte yra žymiai didesnis palesti- 

^niežięr skaičius, negu pradžioje 
jų vadai pasakė. Vieni palesti
niečiai prasmuko iš vakarų Bei
ruto, bet kiti pajėgė įžengti į 
palestiniečių k o n t roliuojamą 
sritį. Izraelitai žind, kad vakarų 
Beirute jiems tėkš kovoti su žy
miai gausesniu priešu. Buvo pa
sakojama, kad vak. Beirute yra 
6,000 palestiniečių, kurių dau- 

‘guma norėtų pasinaudoti ameri
kiečių globa ir išvažiuoti, -bet 
ten yra didokas kovotojų skai
čius, kuris suliktų mirti kovoje 
prieš gerai ginkluotus izraelitus.

Nežiūrint į sekmadienį vyku
sias gana aštrias kovas tarp pa
lestiniečių ir izraelitų vak. Bei
rute, prezidentas Reaganas yra 
įsitikinęs, kad kovo’s aprims ir 
bus rasta vieta palestiniečiams 
išvežti.

Prez. Reaganas sekmadienį 
grįžo iš 11 dienų atostogų, pra
leistų Kalifornijoje. Jis žino, 
kad palestiniečių nuginklavimas 
bus gana sunkus, bet jie turės 
padėti ginklus, jei nori išvengti 
ankstyvos mirties.

Philip Halrb veda patį sun
kiausią darbą Artimuose Rytuo
se. Jis palaiko ryšius su prem
jeru Beginu, su Arafatu, su Pa
lestinos kariais, Egipto prezi
dentu ir atsakingais Sirijos pa
reigūnais. Jis yra įsitikinęs, kad 
bus paruoštos taikes sąlygos 
Libane.

WASHINGTON, D.C.— Kraš
to apsaugos sekretorius Caspar 
W. Weinberger pirmadienį pa
reiškė, kad JAV atstovui Liba
ne reikia mažiausiai dar trijų 
savaičių, kol jam pavyks su 
abiem pusėm susitarti ir išly
dėti palestiniečius iš Beiruto.

Prezidentas Reaganas, besi
remdamas iš Libano atėjusiais 
apskaičiavimais, pareiškė viltį 
pasitikėjimą laiku išspręsti pa
lestiniečių ir izraelitų nesusipra
timus, iškilusius abiejose pusė
se. Izraelitai yra labai pasipikti
nę, kad palestiniečiai susprogdi
no Izarelio degalų atsargas. Iz
raelitai buvo pastate stiprias
sargybas prie atsargų, bet palęs- ^lI'.°.n£
tiniečiai sugebėjo prie atsargų 
prieiti, mesti kelias’bombas ir 
sukelti didžiausius gaisrus.__

•vesti gazolino nėra toks
jaii lengvas ČTalykas. * *

Izraelitu laimė, kad pačiame 
Beirute, visai netoli didžiojo 
Beiruto aerodromtf, į izraelitų 
tankas pateko ne tiktai keli So
vietų tankai, bet didelis kiekis 
Sovietų ąįmuničijos. Palestinie
čiai kelra is atvejais bandė pulti 
prie aerodromo atsiradusius iz
raelitų tankus, bet nepajėgė jų 
atmušti ir paimti savo konlro- 
rėn šiaurinės aerodromo dalies. 
Pradžioje izraelitai nei nežino
jo, kodėl palestiniečiai taip at
kakliai veržėsi į aerodromo kon-

Malvinas prie Argentinos. O vie
nas profęsorius pareiškė, kad 
krašto gyventojai neužmirš pe- 
ronislų, raginusių mestis kovon 
už Malvinų ir kitas salas.
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Izraelio karo jėgos apsupd palestininečius Beiruto prie
miestyje ir bando juos iškrapštyti ir išvežti kitur. *■

— Prez. Reaganas pareiškė 
žurnalistams savo įsitikinimą, 
kad L-banas nebus n:ujo karo 
priežastimi. Palestiniečiu išveži
mas susitvarkys.

— K ūso v o srityje 1981 me
lsis buvo 77% albanieč'ų, 14% 
serbų, 2% juodkalnių, o dabar 
veik visi serbai išvyti iš savo 
ūkių. Albaniečiai jucdkalnių 
neliečia, nes jie ginasi peiliais.

— Kalifornijos pakraštyje, 
Stinson Beach srityje, besimau- 
dantieji pamatė 18 pėdų ilgio 
baltą ryklį. Bandė jf pagautų 
bet jis pabėgo.



TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ II
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai

Naujausių moksle žinių populiarus perteikimas 
JONAS iiDOMAVlČIUS, M. D.

PIRTIS - SVEIKATOS ŠALTINIS
Tvarkingas pirtyje maudymasis teikia 
sveikatą. .

Nuo amžių išmintingi žmonės 
ir sustiprina svei

katą. Negerai, kad romėnai pir
tyse ūe tik sveikatą didino, bet 
lėbavo ir ištvirkavo, žydai, sa
vų rabinų į teisingą gyvenimo 
kelią higienos srityje vedami, 
iki dabar pirtyse semiasi sau 
sveikatos. Jų net vos paeinan
tieji, ilgo amžiaus sulaukę pen- 

f sininkai ir pensininkės naudo
jasi pirties teikiamu jiems 
gėriu.

Lietuviai irgi yra pamėgę pir
tis, išskyrus suvalkiečius, kurie 
čia pat per Nemuną gyvendami, 
pirčių visai nepažino. .Žemaičiai 
su ^aukštaičiais kas savaitė pir
tyse gaivinosi, o laukdami savo 
eilės, bei po pirties, labai svei- 
kai-hnksmai žmonėjosi, plaukus 
vienas kitam kirpd, naujienomis 
dalinosi ir sveikai1 juokavo. Tai' 
buvo tikra lietuviška atgaiva, 
daug prisidėjusi prie lietuviško 
sveikatingumo.

Lietuvoje žmonės pas gydyto
ją . kreipdavosi' tik dabai rimtu 
reikalu, dažnai pavėluotu. Dau
gumoje jie sveiKata užlaikė tei
singu gyvenimu, sveiku maistu 
ir aideliu darbštumu.. Tinginia
vimas bei niekais užsiėmimas 
buvo lietuviui svetimas/ - 

Pirtis labai daug prisidėjo 
prie lietuviško sveikatingumo. 
Todėl neapsileiskime ir dabai' 
mes, naudokimės pirties teikia- 
.ma sveikata kiekvienas. Savos 
pirties neturėdami, eikime pas 
svetimuosius. Ypač čia Ameri
koje taip elkimės, nes čia prk-‘ 

’rasti sveikatą galima labai grei
tai. Juk, visi žinome, kad liga 
raita atjoja, o pėsčia išeina — 
ir dar ne visada.

(Ward Dean, M.D.)
Prakaitavimas — atlaikų 

iš kūno šalinimas
Vienas lietuvis tvirtina, kad 

jis slogomis - sinusais skundėsi 
per metų metus. Net Mayo kli
nikose buvęs, bet tik pirtyje ge
rokai pasigarinęs, nuo nosies 
vargų atsikratęs. Kitas, jau iz- 
laeLitas, giriasi, kad jam jokie 
gydytojai, nei ir “kaulų laužy
toja/’ (cliirdpraktoriai) nepa
dėję peties sąnario negalėje, o 
Lik pirtis — joje kaiunimasis, 
vanojimasis išvaręs visą blogį 
s to sąnario.

Visas vargas su ta pirtimi yra, 
Kad neįpratęs į prakaitavimą 
landa spirti tanai jam nepriimti
nu sveikatos šaltiniu. Knas,-net 
nesidžiaugdamas, prakaitą lieja 
ant lakių. Jis šaltame vandeny
je sumirkytu rankšluosčiu gal
vą apsukęs, Kito vanojamas jau- 
^xdSi kaip lomenas savo ištaigin
goje pirtyje, laip visur esti gy- 
senmic: kuo vieni džiaugias] u 
sveikatą taiso, tas kitam yra pa- 
jdisa. 'i ouei mes visi stenkimės ? 
pasisavinti sveiką gyvenimo bū
ną. ipač nuo mažens tėvai tu
rėtų vaikus vestis pirtin, moti-

^YeiKoš  ̂elgsenos
Kai sveiką gyveninio kebą. Se
neliai ii- seneies savus anūkėlius 
..urėtų pratinti prie sveiko gy- 

’ veninio.

Vonia neatstoja pirties

. Dabar visi teisinasi, kad jiems 
nereikią pirties, nes jie turi na
muose vonias ir jose įtaisytus
sūkurinius variklius. Tai dalina atsisakytinas. Niekada nemėgin- 
tiesa. Niekas namuose neturės kime rimtą reikalą tvarkyti 
pirties apystovų. Todėl niekas lengvomis priemenėmis, nes nie-

Rm* the woman 
whok atthehean .

s finances
Because if You’re in charge qf

And that’s where Ų-S- 
Savines Bonds come m. Bo^ 
them through your bank- Or 
encourage your husband 
sign upfoc the Payroll Saw- 
ing^ Plan where he worka 

That way, while you’re 
meeting the day-to-day ex
penses, youll ptill be boikBnf 
a more secure future for your 
family.

US- Sa vines Benda. For 
the woman who really knoaas 
a good Sargon.

in^m erica.

-

Italijos menininko Bernardo Strozzi septyniolikto šimtmečio pradžioje piestas paveikslas-

negaus pirties teikiamos nau
dos, vien vonia naudodamasis. 
Per daug mūsiškių dabar skun
džiasi artritais, neuritais, strėnų 
skausmais, raumenų gėla, gal
vos skausmais... Nusiskundimų 
nė sunkvežimis nepaves, kiek jų 
mūsiškiai, turi ir suėję vien tik 
apie tai guodžiasi. O kaip reikia 
tokias negeroves šalinti bei jų 
išvengti — niekas neužsimena. 
Tokiems nė nemėgink patarti 
^iti pirtin ir ten palikti visus 
5avus sinusus, reumatizmus ir 
artritus su neuritais. Jie velija 
gerti aspiriną, naują dabar Mot- 
riną ir kitokius vaistus — mat, 
taip elgiantis, jiems jokių pa
stangų nereikia, norint minėtų 
negalių. atsikratyti.

Deja, vien tik toks mėginimas 
sveikatą atgauti yra labai netik
ras,' todėl kiekvieno mūsiškio 

F*1

mes nau- 
savo kū- 
Joje pra
šu protu

kada gerų pasėkų nesulauksime 
taip besielgdami. Nuo šiandien 
kiekvienas pratinkimės prie tik
rai mums naudingos veiklos 
sveikatos ir kitose srityse. Tik 
tada mes pajėgsime užbėgti sa
goms negalėms už akių.

Prakaitavimas — inkstams 
darbo palengvinimas

Pirtyje išprakaitavęs žmogus 
jaučiasi kaip naujai atgimęs, 
sietuvoje iš pirties šeštadieniais 
eidami tarsi žemės nesiekdavo
me — taip lengvais jausdavo
mės. žmonės jau seniai teisin
gai tiki, kad prakaitavimas yra 
labai geras kūno valytojas. Su 
prakaitu eina laukan iš kūno* ne
gerumai taip, kaip jie eina pro 
inkstus su šlapimu. Prakaitas 
ir yra odos gaminamas šlapi
mas. Dabar visi žinome, kaip 
mirtinas dalykas yra inkstų ne
veikia — tadaiiabar kartais ma
šinomis mėginama valyti krau
ją ir tuo būdu prailginti žmo
gaus gyvenimą. Todėl 
dokimės pirtimi kaip 
no valymo priemone, 
xaitavimas (žinoma, 
atliekamas) šalins iš mūsų kūno 
įvairius nuodus, skatins kraujo- 
caką, -suteiks odai šviežumo ir 
jaunumo, ir saugos mus nuo 
Hm tų negalių. Juk, ir mūsų mo 
čiulės sengalvėlės savų namų li
gonius guldydavo -lovon ir arba
tomis girdydavo išprakaitavi- 
mui. Ir gerai darė taip besielg
damas. Išprakaitavimas greitin
davo negalės galą. Taip ir met 
laba r stenkimės elgtis.

Pirtyje išprakaitavimas 
valo kraują

Prakaitavimas, kaip minėta, 
yra inkstams parama. Inkstų 
darbą atliekanti mašina (jos 
larbas — hemodialysis) dalinai 

užvadutijama-lalkinama prakai
tavimu. Prakaito liaukos talkina 
inkstams. Su prakaitu eina lauk 
kraujo nuodas - urea. To nuo 
do neprašaliniinaš iš kraujo 
yra tikrai mirtinas dalykas. Tas 
nuodas yra pelenai pečiuje. Žmo
gus yra be ugnies digąs, besi 
kūrenąs pečius. Iš jo “pelenai” 
turi būti nūolat šalinami, nes 
jie nuolat kraujuje gaminasi. 
Tai atmatos žmogaus kūno veik
los. Ji yra labai sudėtinga, tofclėl 
ir atmatos yra sudėtingos ir la
bai nuodingos, žmogus turi pa
daryti šlapimo mažiausiai pusę 
litro dienoje, kitaip^jis^nuody- 
>is pamažu ir taip/pribaigs b< 
laiko savo sveikatą. Geriausia: 
bus, jei žmogus turės šlapimo 
paroje bent vieną litrą. Todėl 
padidintas- prakaitavimas yra 
padidintas šlapimo kiekis. Tas 
yra labai naudinga žmogui '—* jo 
inkslų užvadavimas, ypač jiem^ 
esant kiek pastipusiems.

Modemus zmogu< ma
žai prakaituoja

Su gyvenimo pagerėjimu at
eina visokie tokio gyvenimo ne
gerumai sveikatos srityje. Da
nai mes visi mėgstame vasaros 
karščiuose sėdėti prie vėsintuvų. 
Atšaldytas oras sulaiko prakai
tavimą. 0 sėdintis ir tik savo 
artritus skaičiuojantis pensinin
kas su apie visos apylinkės mo
teriškių vargus besirūpinančia 
pensininke neprakaitudja. O ta-, 
ine amžiuje inkstai esti kiek pa
silpo. Jie mažiau sėkmingai ša
lina nuodus iš kūno, ypač ma
žai naudingų skysčių geriant, 
kas dažnai pensininkui pasitai
ko. Neduok, Dieve, jei toks pen
sininkas užsimano dar žalingais 
skysčiais savo gyvenimo sunkias 
dienas lengvinti — tada tikrai 
prasideda riedėjimas pakalnėn. 
Tokiems prakaitavimas šilto oro 
pirtyje yra didžiai naudingas. 
Tada iš kraujo prasišalina reikš
mingas kiekis nuodingų medžia
gų. žinoma, nereikia bijoti gerti 
laug (litrais) naudingų skysčių 
(vaisių sunkų).

Nebijokime prakaito
Gyveninio permainos sulau

kusios moteriškės kenčia nuo 
abai joins nemalonaus prakai- 
avimo. Tai tikrai liguistas sto- 
is ir jis atsakančiai su gydyto
ju pagalba turi būti tvarkomas. 

Pirtyje yra malonus prakaitavi
mas, jei jis su saiku ir kaip rei

kiant atliekamas ir jei ten pat 
i geriama labai daug vaisių sun
kos.

Dar vienu dalyku yra naudin
gas prakaitavimas pirtyje — tai 
švino (lead) su prakaitu šalini
mas lauk iš kūno. Dabartiniai 
/agiai ir aplinka nėra saugi nuo* 
vairiopų nuodingų kūnui prie
maišų. Viena tokia priemaiša 
yra labai nuodingas kūnui švi
nas. Ypač darbininkai, turį rei
kalo su švinu, turi atsiminti, 
<ad jiems prakaitavimas pirtyje 
yra išganymas — nuo mirtino 
įuodo apsisaugojimas.

Tik vieno dalyko visi ir visos 
prakaituojantieji ir prakaituo
jančiosios neturėtų pamiršti: 
prakaitavimas yra geras daly
kas, turįs savo’ minusų — tai 
naudingo ir būtinai kūnui reika
lingo chemikalo KALIO (PO
TASSIUM) šalinimas lauk su 
prakaitu. O sumažėjus minera
lui kaliui kraujuje, labai nema
lonūs dalykai gaunasi; žmogaus 
raumenys silpsta, širdis ima ne
reguliariai dirbti.. Todėl visi ir 
visos prakaituojantieji ir pra- 
Kaštuojančiosios būtinai papildy
kite kalio nuostolį: valgykite 
daug kalio turinčio maisto. Dau
giausia jo; bąnan^ų, skvašMi,; 
arbūzai, apelsinai ir jų sunka. 
Tai naudingas maistas, visų ml- 

rglamas, ir todėl gali labai leng
vai kalio nuostoliu su prakalta 
vinių apturėtas, lengvai praša
lintas. žinomu kurie ima vais
tus, šlapimą varančius (tokie

yra širdies ir prieS pakeltą krau- sau, Tr savo šeimai naudingų 
jaspčdį vaisiai) turės įfgi kalio į 
nedaleklių iahnli mm'ėtki mais
tu bei, dar papildomai, iš vais- 

j tines gautais, kalio turinčiais, 
vaistais (piliulėmis bei skysčiu).

darbų yra geru keliu ėjimas 
savu sveikatą prižiūrint. Toks 
vienas kelias ir yra naudojima
sis pirties teikiamais sveikatos 
gerinimo būdais. Daugiau apie 
tai kitą kartą.

be darbo, be mankštos 
gėrio apturėjimas

Prakaito vonios pirtyje gali 
gerinti kraujotaką ir širdies dar
bą žmogui kuo ramiausiai besi- 
randanL Šiaip, širdies ir kraujo
takos stovis gerinamas mankš
ta, darbu, dviračiu važinėjimu 
bei sparčiu žingsniavimu bei 
kuo nors naudingu užsiėmimu. 
Kai žmogus plauko, ristele bė
ga ar žaidžia, jis kūną įtempia — 
tada raumenys gerina savo sto- 

Į vį. Tada kvėpavimas gilėja, daž
nėja, širdis’ stipriau ir tankiau 
plaka, arterijos išsiplečia — 
daugiau maisto (deguonies) pri
stato į raumenis ir į kitas kūno 
dalis. Tai naudinga yra žmogui. 
Pakartotinai taip mankštinan
tis, žmogaus širdis, raumenys ir 
kraujotaka sustiprėja ir jų dar- 
oas pagerėja.

Kai pirtyje sėdi, guli ir pra
kaituoji, tas pats širdies, rau
menų ir kraujotakos pagerėji
mas atsiranda. Mat, prakaitavi
mas irgi yra kūnd mankštini- 
mas, tam tikras varginimas. 
Prakaituojant žmogui, jo kūnas 
daro pastangas atsivėdinti: tų 
pastangų vaisius yra tas • pats, 
Kaip ir minėtos -mankštos. Ta
da kvėpavimas gilėja, širdis pla
ka dažniau, odos kraujagyslės 
.šsiplečiajįtada iš kūno daugiau 
šalinasi Šilimos.

Taip iY apturima prakaitavi
mo gėris: pakartotinai prakai-4 ka^piįikiai pavyko, 
mojant, kūnas esti reikiam^į ' ----------7
mankštinamas. Tada širdis ir 
kraujotaka stiprėja, žinoma, su 
chroniškomis ligomis - žmonės 
(kaip cukraligė, širdies negero- 
zės...) panašiai kaip ir prieš 
mankštinimąsi, tąip ir prieš pir- 
yje prakaitavimą, turi tartis su 
savu gydytoju.

Tik jau neikime į takelį iš 
tikro kelio: neatsisakykime, 
mankštos ne pirtyje būdami. 
Vaikščiojimas, vietoje pensinin
ko' nuolatinio sėdėjimo ir iš tuš
čio į kiaurą pilstymo, yra būti
nas kiekvienam. Čia ir prieina
me pirties naudą negalintiems 
judėti: važinėjamoje kėdėje be- 
sirandantiems. Jiems pirtyje 
prakaitavimas dalinai vaduos

i mankštą, kurios jie negali atlik
ti. Net raumens nepajudindami 
tokie pirtyje prakaituodami stip
rins savo širdies darbą. Gi, vi
siems sveikiems pirtis yra labai 
gera priemonė stiprinti savo 
sveikatą ir užbėgti ligai už akių.

Išvada: žmogus nusineša į ka
pą nieką kitą, tik GERUS DAR
BUS. Todėl liaukimės mes viso
kiais menkniekiais sau galvą su
kę, o pradėkime griebtis už pa
čio svarbiausio žmogaus gyve
nime: ryžkimės pradėti dėl ar
timo’ ir dėl savęs vien tik nau
dingus darbus atlikti. Vienas

The Woman's Encyclopedia of 
Health and Natural Healing, 
Rodale Press, Inc.

LHETUVOS VYČIŲ 
PIKNIKAS

1982 m. liepos 4 d. — Tautos 
šventėje Vyčių salėje Apygardos 
Vyčiai surengė šaunų pikniką.

Tarp vadovaujančių asmenų 
buvo J. Paukštis, V. Semaška, 
AL Brazis ir kiti Pastarasis 
kaip vijurkas sukinėjosi nuo 
viends prie kitos pareigos.

Barą, virtuvę, loteriją aptar
navo tarpusavy pasiskirstę na
riai. Eilė stovėjo prie dešrelių, 
cepelinų, kugelio, kavutės su 
skaniais pyragėliais. Kainos ne
aukštos.

4 Stelmoko vieno asmens or
kestras grojo ir šokėjų buvo per
pildyta aikštelė.

Buvo ir konkurso' šokėjų gru
pės apdovanotos šampanu.

O prie baro buvo didžiausios 
eilės net ir kiemelyje, Tiek pri
sirinko žmonių, lęad trūko stalų 
ir kėdžių. Klausiau V..-Samaš- 
kos, kiek-* dalyvių?' “Eęą 360”.

Buvo paštu platinami loteri
jos bilietai. Juos platino ir pik
niko' metu.

Apie 7 vai., pasibaigus loteri
jai, publika praretėjo.j^lėgėjai 
šoko ligi vėlumo^i^ r^ ^

Reikia,_>f«rfpezmti, kad pikni-

Kur yra meilė, ten visokie 
vargai ir kentėjimai, būna 
daug lengvesni, — pareiškė vie
nas Lithuania Plaza gyvenąs 
viengungis.

Verkia dukrelė nelankoma, 
džiūsta rūtelė nelaistoma.

ENERGY 
WISE-

Chang* th* oil «nd 
ltt*n *v*ry 3,0001* 
6,000 mil** to avoid ? 
wasting gasolin*.
Doni Ex a Bom Lo»*rf

SOME CHICAGO MOTOR CLUB *TtR3 ON

XX/UL UūH WTO TPQUSUT
a slcocn r-or *<Ms._5r 
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DON'T CUT W BETWEEN CARS 
THAT APE ALLOWING- SAFS 
FOLLOWING DISTANCES__ C ■
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SPAUDOS PABIROS

noks’ą toliau tęsti. O seminari- 
buvo ducdamcs mokslui 
stipendijos. Dėl to moky-

tojų seminarijoms netrūkdavo 
kandidatų ir tuo pačiu moks-

Atsiminiu žiupsnelis apie Tauragės Mokytoji) 
seminariją, mokytojus ir mokinius

1C.3G metus, baigės Aukš!u> i 'I rius Kūno Kultūros Kursus Kau ! j 
ie ir gavęs fizinio auklėjimo bei 
carinio parengimo aukšlesnio- 
A.’as arba vidurinės mokyklos
mokytojo įeises, buvau paskir-; ieįvių.
las tems pareigoms į Tauragės] Minėtos reformos pasėkoje 

pa- buvo paliktos tik dvi mokytųjų 
seminarijos — Šiaulių ir Tau
ragės.

Tauragės mokytojų seminari
ja buvo palikta specialiam tiks
lui: parnešti reikalingą skaičių 
mokytojų Klaipėdos k^ašlo lie- 

■ aviškoms pradinėms mokyk
loms. Tai, reikia pažymėti, bu
vo labai apdairus nepriklauso
mas Lietuvos vyriausybės ir 
kartu švietimo ministerijos nu
matymas. Tuo labiau reikšmin
gas, kad kiekvienas į tą semi
nariją priimtas klaipėdietis 
moksleivis gaudavo pilną stipen
diją — 75 litus mėnesiui. Kan-1 
didatai klaipėdiečiai į Tauragės 
seminariją būdavo parenkami iš

Mokytojų >eiHin»nją. Ta
r i^as ė j; u iki 11; 10 n^etu mc-
kyklose mokslo pra Tu i
buvo mano1 pirmieji, kaip mo
kytojo ir pedagogo, žmgsnhč.
IvdTmi nepatyrimo ir gausių
klaidų mokymo bei auklėjimo
srityje. Dar Ir šiandien tas klai
das atsimenu ir gailiuosi nebe
galėdamas jų atitai yti. Dėl to 
yra tik viena paguoda arba.pari- 
teisinimas: kiekvienas mokyto-

Potvynio MadonaM. Šileikis

SLA prezidento Povilo Dargio raportas 
SLA seimui Floridoje

šis mano, kaip Susivienijimo 
prezidento, pranešimas iš sei
mo tribūnos yra jau dvyliktasis.

Kaip ir per ankstyvesnius 
seimus, taip ir dabar pateiksiu 
seimo dalyviams bendrą Susi
vienijimo veiklos, jo gyvenimo 
vaizdą. Nesigilinsiu į smulkme 
nas ir skaičių lenteles, kadangi 
tokios smulkmenos pasirodys 
SLA sekretorės, iždininkės ir 
iždp globėjų raportuose. Vis vien 
esu pasiruošęs žodžiu papildyti 
savo pranešimą paklausimų ir 
diskusijų metu, kaip yra nusta
tyta SLA konstitucijoje. Pami-

lūs ir tuose moksluose prisise- 
mys daugybę teoretinių žinių, 
pirmaisiais savo darbo, kaip 
mokytojas ir auklėtojas, metais 
skęsta4 tose klaidose. Ir tų klaidų 
išmoksta išvengti iš savo moki
nių bei auklėtinių, juos ir jų po
linkius stebėdamas, juos arti
miausiai pažindamas ir įvertin
damas. Tuo atžvilgiu jaunas ir 
naujas mokytojas yra ne tiek 
savo mokinių charakterio ir pa- 
ruoširdo būsimam jų gyvenimo 
bū-dui formuotojas, bet jis pats 
—mokytojas-— būna savo auk
lėtinių, žinoma, ne tiesiogine 
prasme, mokinys. Ir tas apima 
porą ar trejetą metų, jeigu tik 
tas iiuokytojas stengiasi jo daro
mų Maidų išvengti. Priešingu 
atveju, mokytojas ir toliau pa
silieka snobas arba, tariant mo
kyklose ir mokinių tarpe vyrau
jančiu paniekos titulu — “kir
vis”. Xe tec’rėtinės žinios, bet 
darbo praktika ir patyrimas nu
lemia mokėtojo ir auklėtojo ( 
darbo reizultatus. ,

- ' 1934 metais laisvos Lietuvos 
Švietimo“1*' ministerija ’pravedė 
visų mokyklų reformą. To per
tvarkymo pasėkoje bu\ o ^užda
rytos kelias mokytojų semina
rijos, o jų vietoje buvo įsteigtas' 
Klaipėdoje ^Mokytojų institutas, 
turėjęs paskirtį paruošti moky
tojų ne viėlb pradinėms, bet ir 
vidurinėms \ mokykloms. Į tą 
institutą galėjo būti priimami 
tik gimnazijas baigę abiturien
tai. O iki tol i į buviisias moky
tojų seminarijas buvo priimami 
moksleiviai, b^aigę keturias gim
nazijos klases i I-jį kursą, o bai
gę šešias gintsazijos klases — 
į 3-jį seminarijos kursą. Į tuos 
kursus daugiausia stodavo nepa
siturinčių tėvų vaikai, neturėję 
galimybių eitąjį gimnazijoje

ir versdavosi, negaudama rei- jos sukomplektuotas: visi nio- 
kiamų sumų stipendijoms iš 
švietimo ministerijos, semi na ri- 
jos vadovybė, šelpdama nepasi- 

Klaipėdos krašte buvusių gim-J |urjn<\įu Didžiosios Lietuvos tė-
nazijų: Klaipėdos Vytauto Di
džiojo gimnazijos, Šilutės ir Pa- 
gegių gimnazijų. Tų gimnazijų težino, kokio'-
direktoriai iš anksto suregist- j mjs pastangomis -ir priemonė- 
ruodavo toje seminarijoje 
rinčius mokytis moksleivius, o 
po lo, kartu su Tauragės Moky
tojų seminarijos direktorium, 
peržiūrėdavo tų kandidatų sąra
šus ir pagal mokslo pažangumą 
nuspręsdavo, kurie kandidatai 
yra tinkami mokytis Tauragės 
seminarijoje.

Be klaipėdiečių moksleivių, į 
tą seminariją buvo priimami ir 
Didžiosios Lietuvos mokslei
viai. Dauguma tokių, baigusių 
4-rias ar 6-šias gimnazijos kla
ses, būdavo nepasiturinčių tėvų 
vaikai, dėl neturto nebegalėję 
toliau mokslo tęsti gimnazijoje. 
Tokie, priimti į seminariją, | 
taip1 į)af E gžtufavo stipendijas, i 
bet, toli gražu, nepilnas, švieti
mo Ministerija paskirdavo tam 
tikrą skaičių stipendijų, iš ku
rių, paskyrus kiekvienam klai
pėdiečiui pilnas stipendijas, li
kutį prisieidavo paskirstyti Di
džiosios Lietuvos moksleiviams: 
vienam, pagal neturtą, pilną; 
kitiems, šiek tiek labiau pasitu
rintiems, po pusę — 50 litų, ar 
net po trečdalį — 25 litus mė
nesiui. Šią padėtį truputį sušvel
nindavo iš tradicinių seminari- 
jo’s kasmet rengiamų spektaklių 
gaunamos pajamos. Tie tradici
niai spektakliai Tauragėje buvo 
labai populiarūs ir į juos įėjimo 
bilietai iš anksto būdavo vieti- 
niŲ gyventojų išperkami. Taip

vų vaikus, einančius mokslą 
Tauragės seminarijoje. Gal ir

kytojai buvo baigę aukštąjį 
mokslą — Universitetą, Žemės 
Ūkio Akademiją ar kitą kurią. 
Tą mokytojų ir auklėtojų kolek
tyvą sudarė 15-ka asmenų — 
vyrų ir moterų. Vyrų buvo 11, 
o 4 moterys.

Seminarijos moksleivių skai
čius kasmet nebuvo pastovus, 
nes vieni, baigę .mokslą, išeida
vo dirbti švietimo darbą į pradi
nes mokyklas, o .kiti kasmet už-

mis jiems buvo pagelbstima 
baigti seminarijos mokslą.

Stojantiems į seminariją kan
didatams būdavo egzaminai iš 
muzikinės srities: klausos ir j imdavo baigusiųjų vietas, susi- 
balso. Neturintieji geros klausos j rinkę iš daugelio nepriklausd- 
ir dainavimui balso, retas kuris! mos Lietuvos vietovių: Klaipė- 
patekdavo į seminariją. Egza
minatorius būdavo muzikos ir 
dainavimo mokytojas, stebint 
seminarijos direktoriSfc afjinš- 
pektoriui. Jie, atsizveikdami į 
kandidato gerą pažangumą gim
nazijos mokslo dalykuose, pasi
stengdavo priimti į seminariją 
ir silpnokus klausu, ar dainavi-

- ino duomenis turinčius, 
į Visas mokytojų kolektyvas 
! buvo pačios švietimo Ministeri-

dos, Žemaitijos, Aukštaitijos įr 
net iš Suvalkijos. Apytikriai 
sprendžiant, Tauragės Mokyto
jų seminarijoje kasmet moky
davosi ir tuo pačiu mokytoj^ 
profesijai ruošdavosi 150’ jfctP 
nuolių. šių duomenų negaliu pa
remti tikslia statistika,' nes to
kios neturiu. Iš artimų ar toli
mų Lietuvos vietovių atvyku
sioms seminarijojęįripokytis jau-, 
nuoliams jokio bendrabučio ne-

Aleksas Ambrose,

2S08 West 69th St, Chicago, HL 60829 * Tel 925-2787,

Suvažiavome į šešiasdešimt 
nirmąjį i vienijimo seimą, 
kuris įvyksta mūsų organizaci
jos 96-aisia:s gyvavimo metais, 
šis SLA seimas yra antrasis iš 
eilės trimetinis seimas. Taip pat 

i Susivienijimas antrą kartą savo 
isterijoje šaukia visuotinį seimą 
saulėtoje Floridoje. Daugelis 
delegatų, be abejo, prisimins, 
.:ad lygiai prieš 10 metų, t. y., 
1972 m. įvyko įdomus, draugiš
kas ir darbingas seimas Miami 
3each.‘Tikimės, kad ir šis sei
mas pietų dausose atgaivins na
rius ir a "liks svarbius nutari
mus, nustatančius ateities veik- nėšiu ir atskirus užsimojimus, 
les kryptį ir gaires.

Su pasid džiavimu galiu tvir
tinti, ksd mūsų Susivienijimas 
yra visai tvirtas savo struktūra 
ir turtu. Pats pavadinimas “Su
sivienijimas” daug byloja, pri
mena kiekvienam lietuviui vie- 

I nybės idėją ir darnią ir broliš
ką prievolę, be kurios nebūtų 
laisvo visuomeninio gyvenimo 
ir galimybių kurti tautine, vi
suomeninę gerovę.

Džiaugiuosi, kad veiklieji St. 
Pelersburgo SLA kuopos veikė
jai taip sumaniai ir entuziastiš' 
kai sudarė mums puikias sąly
gas suvažiuoti seiman šiltoje ir 
draugiškoje aplinkoje.

Neabejoju, kad seimo delega
tai ir svečiai pajus St. Peters- 
burgo Beach lietuvių asmeninę 
šilumą ir vaišingumą. Tai ne
nuostabu, nes prie šių Meksikos 
įlankos krantų jau yra apsigy
venęs nemažas skaičius mūsų 
giminių ir bičiulių iš Bostono, 
Chicagos, Toronto, New Yorko, 
Pittsburgho ir kitų vietovių apy
linkių.

j darbus, tiek atliktus, tiek dar 
vykdomus nuo 60 ojo’ SLA sei
mo, kuris įvyko 1979 m. birželio 
30-liepos 2 d. Cleveland, Ohio.
SURPLUS IR SOLVENCY — 
MOKAMASIS PAJĖGUMAS

buvo pasirūpinta įsteigti. Tie, 
jaunuoliai patys Tauragės mies
te susiieškodavo pavienes ar po
rinę? gyvenvietes, už kurias mo
kėdavo brangias nuomas.

(Bus daugiau)

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

t ; autorius, t
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją
(1869 — 1959 metai).>

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

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

KAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARU A NOREIKIENi

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

|501 W. 69th St, Chicago, HL 6062? ♦ Tel 925-27SJ 

▼. IXLANTINA8

Inž. LIUDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

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 
, [r patarė mums toliau studijuoti.

i “T- i •” Kaina 125. Kieti virteliaL Paštas S2.

NAUJIENOS
ITT- 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 50608

ternals experience losses.
Management is to be especail ; 

ly commended for reducing 
general expenses...”

Kas treji metai Insurance De
partamentų cgzaminieriai per
žiūri SLA Centre knygas, ban
kines operacijas, investment u. 
narių stovį, ir po to raportuoja 
valstijoms, kuriose Susivieniji
mas yra registruotas ir veikia.

Po paskutinės egzaminacijcs 
mes gavome iš Pennsylvania 
valstijos Insurance Departamen
to pranešimą apie egzaminaci- 
jos pasekmes, štai mūsų Aktua
ro gražus apie tai atsiliepimas, 
kurį aš prijungiu prie dabar ma

jams pateikiamo raporto:
BRUCE & BRUCE CO. ■ 

Consulting Actuaries 
916 Sherwood Drive, 

Lake Bluff, Illinois 60044 
Phone (312) 235-6200 į 

September 18, 1981 ■
Mrs. Genevieve '“Meiliūnas 
Lithuanian Alliance of America 
307 W. 30th Street 
?<e\v York, NY 10001

RE: Examination Report 
Dear Mrs. Meiliūnas:

Thank you for your letter of 
September 8, 1981, enclosing a 
copy of the last: examination 
report.

Congratulations to you, your 
staff, Mr. Dargis and Ms. Miku
žis for making this- fine report 
possible. The only recommeuda' 
lions are to reprint the bylaws 
and increase the liability for in
curred claims. There are no 
critical Tecommendations, nor 
do they require any channge in 
the annual statement as filed, 
This is mo'st complilentary -tp 
you and the Alliahee.' You have 
our compliments..

Kindest regards and best per
sonal wishes;

Sincerely, .//U
Bruce and Bruce Company

R. E. Bruce, FCA, MA A A 
(Bus daugiau)

no

Finansiškai mes stovime labai 
gerai — tvirtai, to mes turėtu
me pasiekti ir narių skaičiaus 
atžvilgiu. Praeitų metų meti
niame valstijoms raporte, kurį 
paruošė mūsų Aktuaras, nuro-' 
do, jog taip vadinamas surplus 
— perviršis — $1,304,014, o 
mūsų solvency — mokamasis 
pajėgumas - finansinis stovis — 
yra toks, kad SLA nariui, apsi
draudusiam už $1,000.00, šian
dien galėtume išmokėti virš 
$1,500.00.

Aktuaro žodžiais:
“Lithuanian Alliance of Ame

rica Solvency Ratio of 159.36%. 
This means that the Society 
holds admissible .assets of 
$159.36 behind each $100.00 of 
liability.

The membership of the Alli
ance should have full confidence 
that all claims will be paid as 
they arise.”

Ta pačia proga Aktuaras pa* 
brėžia reikalingumą įrašyti dau
giau narių į Susivienijimą: “The 
Society should produce a suffi
cient volume of new business 
that will provide with increas
ing premium dollars by getting 
new members with higher face 
amounts/’ U V

Tačiau, tuo, pačiu, Aktuaras 
labai gražiai atsiliepia ir apie 
mūsų bendrą finansinį stovį ir 
mūsų investmentus:

. .Management is to be com
mended for earning a profit in 
a very difficult year which saw 
many large companies and fra-

g Kur pušis išaugo, ten ir 
gražu. .

TSIAMINIC’SYRUP (f 
OR

TRIAMINIC-12'TABL£TS -
FOR ALLERGY RELIEF
THAT'S NOTHINGTO

SNEEZE AT J

C 1982 Dorsey Laboratories, Division of 
Sandoz, Lnc., Lincoln, Nebraska 68501 •

LITERATŪRA, lietuvių literatūros, ;meno įę moksle 
1954 m. metraštis, Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vince 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jctoiko, V. Slankoj 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K Matusevičiaus ir Vt 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis ft 
M. K. Čiurlionio, M. šfleikio, V. Kašubo®, A. Rakštelės ir A Varno 
kūrybos poveik&Iais. 385 pusk knyga kainuoja tik $3.

t DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojo! Ir tak
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dain'y 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais ductoenimli 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja

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

įdomiai paradyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės b 
Labguvos apskričiu duomenimis. Apraiyma! Jdomūs kiekvienam 
lietaviuL Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritovardžhj pavadinimai Ir jų vertiniai J vokiečiu kaBi%. Labai 
Gandingoje 335 pusi knygoje yra Rytprttefų iemėlapls. Kaina M.

v K4 EAUMtS EIM1, raiytojog Petronėlė* Orlntalfė* ati
minimai fa- mintys apie asmenis Ir vietas neprflr. Lietuvoje ir pir
maisiais bolievitū okupacijos metais. Knyga tari 234 pnalapiua, 
bet kainuoja tik W. t , »

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupraf- 
tai Ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- 
rija. Dabar būtu jj galima pavadinti kovotoju ui imogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapiu, kainuoja M.

V BATTRINfS NOVELES, M. Zoačenko Hryba, j. Valaičio 
vertimas. >06 pat knygoje yra 40 aąmojingŲ novdiij. Kaina fj,

Knygos gaunamos Naujienai, 17W So. Mafeled St, Chicaga, 
IE V0SM. Uisakaxl ptfta, prfdsa ioAarj gwlnfiiiii tfiaMom*,

3 — Naujienos, Chicago, 8, III. Tuėsday, July 13, 1912
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A* gt January 1, 19M 
Subscription Ratw

Chicago $45.00 per year, $2A00 per 
hz months, $12.00 per 3 months. In 
other USA locaLmaa $40.00 per year, 
I APO Per ex month*. $12.00 per 
three months. Canaria $4^00 per year; 
sther countries $48.00 per year.

25 cents per

pusei metą . . . 12x00
irimą mecerama — uxOO
įtarum mfapariid _ ■ 4 00

(Tęsinys)
V. Kutkus rašo, jog Liet, 

bendruomenės veiklai platėjant, 
ypatingas dėmesys skiriamas 
Lietuviškųjų parapijų metams, 
kuriais šie pavadinti. Reklami
nis dėmesys, tikrai skiriamas,

bet nėra nė vieno pavyzdžio at
liktojo darbo, d tik rašoma apie 
-teras norus, pasitarirąus, ta
čiau, “gal net netrukus rsikės 
steigti JAV LB Religinių reifca- - 
ių tarybą”, pranašauja V. Kut- i 
kus.

Okupuotoje Lietuvoje nelei- <

Nu® sausio pirmos dkm^ 
Dhnrascic hiw

Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams_________________
pusei metų /__________
trims mėnesiams ....._
Tienam mėnesiui 

ievose JAV vietose:
metams - $40.00

M5.00 
$24.00 
$12.00

■y^—■*•»' xg

KXEUdojc
actams -_______________ . M6.0C
P^ei meta ______________ S2AO0
Tiesam srėn^ghsi  f BJX1

usienino^:
meUrns __________ - '"7, MOO
pusei meta  ££L00

Naujienos tina WariW., Skiriant 
sexmadieniux. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 173S So. Halstad St. Owy\ 
IL 60608. TeXet 421-olOQ.

rm sl&ti >a£U Ma^y
Orderiu harts, m assakysa.

mus gynusius palestiniečius. Laimė, jeigu palestiniečiai 
spėja laiku pabėgti, o jeigu ne, tai ten pat užverčiamas 
ir nekastas jų kapas.

Popietyje prasidėjo susišaudymas ir Rytų Beirute. 
Palestiniečiai tikėjosi užklupti izraelitus snaudžiančius, 
bet nepavyko. Izraelitai prisileido palestiniečius gana 
arti, o vėliau kulkosvaidžiais juos išklojo.

šeštadienį susirinko Libano drūziai. Pasirodo, kad 
Libane yra dvi drūzių šakos. Vieni Libano drūziai, vado
vaujami princo Fesial Nažid Arsian, pritaria konserva
tyviam Libano elementui. Tuo tarpu antroji drūzių šaka, Lietuvos nepriklausomybės laikais 1937 ingiais Kėdainiuose pastatyta gimnazija

NAUJIENŲ raštinė atdara kasriireų išskyras 
ano 9 vaL ryto iii 5 v£L popiet. — iki 11

Palestiniečių niekas nenori priimti
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje šiomis dienomis 

baigė vieną sėkmingiausių seimų St. Petersburg Beach 
Dolphin salėje ir priėmė toli siekiančius nutarimus, tuo 
tarpu Amerikos diplomatai nepajėgia išspręsti 6,000 pa
lestiniečių kieto užsispyrimo.

SLA seimas patvirtino naujai išrinktą valdybą ket- 
veriems metams ir Įpareigojo ją pradėti ruoštis tinka
mai paminėti SLA veiklos šimtmetinę sukaktį, tuo tarpu 
izraelitai, susirūpinę, Jcad Aleksandro Haig pašalinimas 
nepraplėstų konflikto ir jis nevirstų tarptautiniu kon
fliktu. Apie Haigo atsistatydinimą šiandien rūpinasi tik
tai pats Halgas, o tarptautinės Įtampos reikalu rūpinasi 
pats prezidentas ir diplomatas' Philip: Habib. SLA yra 
Įsitikinusi, kad Beiruto klausimas buvo teigiamai iš
spręstas, o nauja SLA valdyba rūpinasi naujais nariais, 
kad galėtų palikti milijonines santaupas į padorias vie
ningas lietuviškas rankas.

Sekmadienį pačiame Beirute buvo ne pyragai. Liba
no premjeras Vazan pranešė, kad kas valandą Į Rytų 
Beirutą izraelitai paleisdavo po 2,000 artilerijos šovinių 
Vakarų Beirutas apsuptas. Palestiniečiai palikti be maiš
to ir be vandens. Jie neturi šalmų. Arafatas Įsakė jiems 
gintis, bet, kaip generolas Menendez nedavė pirmose 
fronto linijose paliktiems mobilizuotiems argentinie- 
čiams maisto, šiltų drabužių ir šovinių, taip Arafatas 
nesirūpina palestiniečių apsauga. Vietomis argentiniečiai 
krito kaip musės. Kur krito, ten ir palikti. Argentinos 
vyriausybė nebežino, kur yra 3,000 į Falklando salas iš
vežtų karių. Jie nebegrįžo su belaisviais.

Beirute palestiniečiai neturi plieninių kepurių. Jie 
turėjo, bet Arafatas nepasirūpino, kad moderniam kariui 
reikalinga apsauga laiku būtų perkelta Į Vakarų Beirutą.

Jeigu palestiniečiai nebūtų išprovokavę ramiai sau
lėje besišildančių izraelitų, tai sekmadienis būtų praėjęs 
ramiai, bet kai jie užpuolė kelis neatsargius izraelitus, 
kuriuos paskubomis teko vežti į ligoninę, tai izraelitai 
netrukus paleido savo tankų artileriją Į pačius svarbiau
sius palestiniečių laikytus centrus Vakarų Beirute. Izrae
litai griauna daugiaaukščius namus ir užverčia tuos na-

vadovaujama šeiko Armin Turel, linkusi pritarti Izraelio 
moderniškai valstybės santvarkai. Jie susirinko Beiruto 
šiaurėje, Ateih mieste, iš kurio uosto išplaukė visi ameri
kiečiai ir JAV ambasadoje buvę libaniečiai.

Abi Libano drūzių srovės, aptarusios padėti Libane 
ir ypač Beirute, pateisina Izraelio karo jėgų įsiveržimą 
Į Libaną. Palestiniečiai privalo būti išvežti, kitaip gyve
nimas Libane neįmanomas. ..

Labai rimta yra palestiniečių išvežimo problema. 
Niekas palestiniečių nebenori priimti. Palestiniečiams 
Jordanija būtų patogiausia. Dauguma palestiniečių yra 
jordaniečiai. Bet Jordanijoje jie švaistėsi su ginklais taip, 
kaip šiandien jie švaistosi Libane. Jordanijos karalius 
tokios sauvalės negalėjo leisti. Jis sukvietė Palestinos va
dus ir nustatė sugyvenimo sąlygas,,.bet palestiniečiai;tų 
sąlygų nepriėmė ;ir pradėjo ruošti perversmą prieš įda- 
bartinį-Jordanijos karalių. Laimė,', kad Jordanijos kariuo
menės štabo:VirŠnųnkas buvo išrikimas karaliui-. Jis‘buvo 
pasiruošęs, kai palestiniečiai pradėjo perversmą Amane. 
Keli palestiniečių vadai buvo pakarti, o-vėliau visi pales
tiniečiai buvo išvyti iš Jordanijos.

Nenorėjo jų Įsileisti ir prezidentas Anwar Sadatas. 
Dabartinis Egipto prezidentas prižadėjo palestiniečius 
primti, bet aiškiai pasakė, kad jie bus priversti prie sie
nos atiduoti turimus ginklus.

Libija priimtų palestiniečius, bet' beleistų jiems iš 
Libijos pulti bet kokią kaimyninę valstybę.

Tuo tarpu izraelitai prasnaudė savo gazolino atsar
gas. šalia Babdos, kur savo centrą buvo įrengęs Libano 
prezidentas Šarkis ir kiti vyriausybės pareigūnai, pales
tiniečiai priėjo prie gazolino atsargų ir jas padegė. Tai 
buvo labai drąsus mirti pasiryžusių palestiniečių žygis. 
Izraelitai pradėjo pulti palestiniečių centrus rytiniame 
Beirute ir vakarų srityje, bet tas puolimas labai atsar
gus. Matyt, kad tankams liepta taupyti gazoliną. Izrae
litų karo vadovybėje nėra reikalingos vienybės. Genero
las Šaron buvo linkęs pulti palestiniečius ir juos išnai
kinti, bet pats Beginąs Įsakė jam pristabdyti karo veiks
mus ir palestiniečius išvežti. Tuo tarpu šie ir toliau kerta 
izraelitams smūgius.

Prezidentas Reaganas sekmadienio popietę atskubėjo 
į Washingtoną, pasitarė su saugumo atstovais ir pareiš
kė Įsitikinimą, kad palestiniečius bus galima išvežti, atsi
ras jiems vieta. t

ūžiama likintiesiems per savo 
vyskupus ir kunigus bei per 
parapijų komitetus tvarkytis, 
jie turi nusilenkti valdžios po
tvarkiams, Įvairių “kulto reika
lų” tarybininkų padiktuotiems. 
Spiriasi ten tikintieji, aiškinasi, 
jog pagal sovietinę konstituciją 
turi laisvę tikybinius reikalus 
patys tvarkyti.

Kažin ar ta bendruomeninė 
“religinių reikalų taryba” yra 
tik V. Kutkaus “kūryba”, ar j au 
ji,oficialiai bendruomenės kraš- 
'p vąidybojė apsNarštytą?“ 
, » *• w , *t J « J

. , / “Darbininkas” apie
t. ■ i; y< Kutkau^ veiklą*, j

Didelis R LiVt.:'y bendl'uomenės 
^rėmėjas yra “Darbininko” sa
vaitraštis, bet nevengia apraši- 
nėth nevykusius ar netinkamus 
V. Kutkaus, kaip bendr. pirmi
ninko, darbus.

Kornelijus Bučmys, “Darbi
ninko” redaktorius, aprašyda
mas JAV bendruomenės sukak
tuves Detroite, straipsniui pa
rinko antraštę “Michigane kles
ti medžio pramonė”. Pajuokia 
119 asmenų apdovanojimų, “tam 
saus medžio lenta, prie kurios 
pritvirtintoj skardoj buvo kelio
lika žodžių paaiškinnta, kad 
N.N. yra pasidarbavęs Lietuvos 
nauda?’.

Aprašorda, jog V. Kutkus bu
vęs prašomas nuo tokio apdo
vanojimo susilaikyti, bet nepa
klausęs. *

Kitame “Darbininko” nume
ryje yra redakcijos straipsnis 
“Bendruomenei nėra pabaigtu
vių”. Aprašytos bendruomenės 
30 metų sukaktuvių pamaldos: 
“Detroito minėjime iglaustos ir 
įspūdingos pamaidds Dievo Ap
vaizdos lietuvių parapijos baž
nyčioje. Viskas vyko sklandžiai.

Po prel. Jono Balkūno, PA., pui
kaus ir patriotinio pamokslo, 
prie altoriaus buvo nešamos 
aukos.’ Jautrias procesijos gale 
pasirodė dabartinis krašto val
dybos pirmininkas Vytautas 
Kutkus, nešąs varpų vainiką. 
Nuo pulpito gi pasigirdo baisi 
ištarmė: “Pabaigtuvių vaini
kas”. Jei V. Kutkus mano, kad 
jo bendruomeninė giesmelė jau 
sugiedota, tai čia jo* privatus rei
kalas”, — išvadą daro “Darbi
ninkas”.

Šie “Darbininko” straipsniai 
prisiminė, kai paskaičiau i tą 
pirm. V. Kutkaus pra’ritąrjmą^ 
jog .gal reikės bendriiomėnmės 
religinių reikalų tarybos/

JAV Lietuvių Bendruomenėj 
30 metų apžvalgos straipsnį yra 
knygai parašęs Algirdas Bud- 
reckis, istorikas, ’pirmasis 
“Bridges” redaktorius ir buvęs 
krašto valdybos vicepirminin
kas. Jo, kaip ir V. Kutkaus, pa
minėtas VLIKas, išleidęs Lietu
vių. chartą ir padėjęs pamatus 
bendruomenei. V. Kutkus net 
pagiria, rašydamas: “Tuometi
niai Vilko vadai labai gerai pra
matė, kad tik Lietuvių Bend
ruomenės rėmuose susijungę 
lietuviai galės tęsti kovą..ta
čiau kas tie gerai pramačiusieji 
vadai, knygoje, nė vienos pa
vardės nepaminėta.

Kodėl? Gal ir todėl^ kad vie
nas iš bendruomenės idealistų, 
buvęs VLIKo’ pirmininkas prel. 
M. Krupavičius, pamatęs Ame
rikoje bendruomenę sukant iš 
jai numatyto veiklos kelio, nesi
gailėjo ir atviro papeikiančio 
žodžio?

“Bendruomeniškai” parašyta 
losangeliečių istorija

Didžioji dalis knygos pusla

pių skirta fotografijoms ir apra
šymams atskirų vietovių bend
ruomeninės veiklos. Neapsiribo
ta vien tik bendruomenės įstei
gimo metais, bet daug kur grie
biama į senosios išeivijos istori
nius laikus, pvz.: Bostono apy
linkės lietuvių gyvenimas pra
dėtas nuo 1880-90 metų, kai ta
da ten apie dabartinę bendruo
menę niekas nė nesapnavo.

Bendruomenės apygardų, apy
linkių ir seniūnijų aprašymai 
vienur baigti autoriaus pavarde 
ar paminint, kolektyvą/bet yrą 
ir be pažymėjimo, kas buvo tuo 
'istoriku, knygai rašiusiu. Pagal 

: seną pažiūrą, spaudoje rastas be 
pąraso. —. skiriamas redakcijai 
ar redaktoriui* Manau, kad'kny
gą redagavusiam Baliui Raugui 
tetęko gautus straipsnius į kny-; 
gą pikiuoti, o pats, Sakykim, 
kad ir apie JAV LB Vakarų 
Apygardą, kurion įeina ir Los 
Angeles lietuvių “istorija”, jis 
negalėjo , parašyti. Bus parašęs 
kažkdksį kijas . rašyti m okąs 
žmogus.

“Los Angeles mieste ir jo ap
linkinėse vietovėse lietuviai gy
vena nuo XX a. pradžios ar 
XIX pabaigos. Toks tvirtinimas 
remiamas mūsų senųjų ateivių, 
kurie 1949-50 dar buvo gyvi, 
pareiškimais. Imama.dėmesin ir 
kitus Įrodymus”, — taip pradė
ta JAV LB Vakarų Apygardos 
istorija. .

(Bus daugiau)

— Japonai krašto apsaugai iš
leidžia 11 bilijonų dolerių. Da
bar jie pridės dar $760 milijonų.

— Serbai negalėjo apginti sa
vo sodybų Kosovo ir Bec sritvse. 
Albaniečiai prieš serbus sukėlė 
didelę neapykantą.

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

Vakarienė užtruko, nes po riešutų buvo pa
tiekti saldūs pyragaičiai su džiovintomis vynuo
gėmis. Kai kurie dvariškiai Įsigeidė šokti, kiti — 
klausytis dainų, tačiau Danutės akys pradėjo 
merktis, ir ji, atsirėmusi į riterio petį, užsnūdo.

— Miega? — paklausė kunigaikštienė. — Štai 
kokia tavoji “dama”.

♦

— Brangesnė ji man mieganti, kaip kita su 
manim šokanti, — atsakė Zbyška. sėdėdamas tie
siai ir nejudėdamas, kad mergaitės nepažadintų.

Tačiau jos nepažadino nei muzika, nei daini
ninkų dainos. Vieni mušė kojomis į muzikos taktą, 
kiti tarškino indais, tačiau, nepaisant rišo triukš
mo. Danutė nepabudo. Pragydus gaidžiams ir pra
dėjus skambinti bažnyčios varpams, visi šoko kilti 
nuo suolų šaukdami:

— Į bažnyčią, į bažnyčią!
— Eisime pėsti didesnei Dievo garbei, — tarė 

kunigaikštienė ir, paėmusi už rankos pažadintą 
Danutę, pirmoji išėjo iš trobos, o paskui ją ir visi 
kiti dvariškiai.

Jau švito. Rytuose dangus buvo nusidažęs ke- 
l.cmr . pu?’rmis: viršuj — žalsvai, apačioje — 
i ož ne spalva, . dar žemiau galima buvo pastebė
ti lyg auksinę jv. stą, kuri pastebimai vis didėjo. 
Vakaruose slinko nėnulis, lyg išsigandęs beartė

jančios šviesos. Žemė budo iš miego rasota, 
džiaugsminga ir atsigavusi.

— Dievas davė gražią giedrą, bet karštis bus 
didelis, — kalbėjo dvariškiai kunigaikštienei.

— Nieko nepakenks, — ramino juos ponas iš 
Ilgamiškio. — išsimiegosime vienuolyne ,o Kro
kuvą pasieksime pavakariais.

— Tikrai spėsime pačiai šventei.
— Kasdien dabar ten šventė, o karalienei pa

gimdžius ir rungtynėms pasibaigus, prasidės dar 
didesnės šventės.

— Pamatysime, kaip vyks ten Danutės ri
teriui.

— Ei, jūs, medinės galvos! Ar negirdėjote, 
ką pasakojo apie keturių peštynes?

— Gal būt prisijungs prie mūsų dvaro, hes vi
są laiką apie kažin ką tariasi.

O jie iš tikrųjų kažin ką tarėsi, nes vyresnysis 
Macka nebuvo labai patenkintas tuo, kas įvyko. 
Todėl, eidamas iš paskos ir kartais stoviniuoda
mas, kad galėtų laisviau pasikalbėti, tarė:

— Pagal teisybę, jokios tau naudos iš šito. Aš 
tenai vis kaip nors prie karaliaus prasiversiu, nbra 
ir su šitais dvariškiais, ir gal būt ką nors laimė
sim. .. Na, pamatysim. Savo mieląjį Bogdaniecą 
vėl atgaūsime^ nes, ką tėvai valdė, tą ir mes turi
me valdyti. Bet iš kur gauti žmonių? Tuos žmo
nes, kurie mūsų žemę vienuolynui dirbo, vienuoly
nas atsiims, o be darbininkų žemė — vieni niekai. 
Todėl įsidėmėk, ką tau sakysiu: vesk tu ką nori. 

ar visai nevesk, bet su Melštyno ponu keliauk pas 
Vytautą ir — prieš totorius. Jei žygis prieš toto
rius prasidės dar karalienei nepagimdžius, tada 
nesnausk ir rungtynių nelauk, bet žygiuok, nes iš 
to gali turėti daug naudos. Kunigaikštį Vytautą 
juk pažįsti ir žinai jo drąsą, ir jis tave juk atsi
mena. Pasižymėsi, būsi apdovanotas. O tarp kit
ko, Dievui laiminant, ir belaisvių gali prisirinkti 
be skaičiaus. Totorių pilną, kaip skruzdėlių že
mėje. Laimėjimo atveju, kiekvienam teks po še
šiasdešimt belaisvių.

Ir čia Macka, būdamas godus žemei ir darbo 
jėgai, pradėjo svajoti:

— Dieve mano! Parsivarai kokį penkiasde
šimt vyrų ir įkurdini Bogdaniece. Išdirbtume ir 
dirvonuojančios žemės plotą ir praturtėtume abu. 
O tu žinok, kad niekur tiek belaisvių neprisirink- 
aiįTdek tenai!

Bet Zbyška tik galvą papurtė.
— Taip, taip. Arklinių žmonių parsigabensiu. 

Kurie tik arkline dvėseliena minta ir žemės dirbti 
nemoka! Kam jie reikalingi Bogdaniece? O, be to, 
aš prisiekiau tris vokiškas plunksnas nuo Šalmų 
nurauti. Negi pas totorius aš jas gausiu?

— Prisiekei, nes kvailas esi, bet tokia ten ir 
priesaika. - ' « 4 . ’ , . ,

— O mano rįtariška garbė?“ Kaip7su jtf?
— O kas atsitiko Ringailei?
— Ringailė savo vyrą nunuodijo, ir atsisky

rėlis mane atleido nuo priesaikos.
— Tynece vienuolyno viršininkas ir nuo šitos 

priesaikos tave atleis. Vienuolyno viršininkas ge
resnis už kažkokį, atsiskyrėlį, labiau panašų į 
plėšiką.

— Aš nenoriu.
Macka sustojo ir, pastebimai supykęs, pa

klausė:
— Na, tai kaip dabar bus?
— Žygiuok pats su Vytautu, nes aš nevyksiu.
— Tu, riterio tame! O kas karalienei nusi

lenks? ... ir ar tau mano senų kaulų negaila?
— Su savo kaulais medžius dar gali versti. 

O nors man jūsų ir labai gaila, bet pas Vytautą 
nenoriu,

— Tai ką darysi? Sakalininku ar gal daini
ninku mozūrų dvare pasiliksi?

— 0 gal bloga būti sakalininku? Norite ge
riau bambėti, kaip manęs paklausyti, tai bam
bėkite. v

— Tai kur gi vyksi? Bogdaniecas tau vieni 
niekai. Nagais žemę arsi? Be darbininkų?

— Netiesa! Labai mielai kalbate apie toto
rius. Ar nežinote, ką rusinai pasakoja? Totorių, 
sako, tiek terasi, kiek jų žuvusių laukuose guli. O 
belaisvio niekas nepaima, nes totorio stepėje nie
kas pavyti negali. Kaip jį paimsiu? Ar tais sun
kiais eržilais, kuriuos Vokietijoje laimėjome, pa- 
vy^iu? 0 kokį gnpbį'ąš ten-gaBSiu’^Nmhirteftis 
kailinius ir daugiau nieko. O, šakotį tartasis 
į Bogdaniecą grįšiu! .tŪ

(Bus daugiau)
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Gintaro Rūmai, grafika
Dainelių jūsų as auksinių 
Nebegirdėsiu skambančių, 
Ir nė žodelių, mylimiausių, 
Meiliai širdelę glostančių.

Sudiev, sesutės lietuvaitės, 
Sudiev, dainelės, žolynai! 
Sudiev malonios mūs mergai-

DR. PAUL V. DARGI* 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

TEL. 233-3553
S«vie* SS5-4W6, P.^ <MSt Vacl. llatas

VAKARŲ VEJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kama $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poezija, kai atsiusite pinigui 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. * 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Jau ryt aš iškeliauju
Iš savo žemės prigimtos. 
Kokioj šalelė prisiglausiu, 
Kame mano širdis vaitos?

Dr. Jonas F. Mažeika
DJ)£. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

O jūs, sesytės, pasiliki t, 
Dainuokit linksmos Lietuvoj 
O man sudiev nė nesakykit, 
Tik prisiminkite dainoj . . .

Valandos pagal susitarimą PIRMAS LAIKRAŠTIS
PASAULYJE

OPTOMETRIST  AS

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

Tikriną akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLtS IR 

z ^PROSTATOS CHIRURGIJA 

2454 WEST 4Jrd STRERT 
ValandfT aatrad. 1—4 popiet,

Pirmas laikraštis pasaulyje 
buvo “Acta diurna”, įsteigtas 
59 m. Juliaus Cezario. Buvo de-' 
darni politiniai komentarai ir' 
pranešimai. Bendradarbiai teks
tus diktavo vergams, kurie per
rašydavo ligi 5,000 egzemplio
rių. Laikraštis buvo platinamas 
ne tik Romoje, bet ir visoj im
perijoj. Laikrašits gyvavo apie 
tris šimtmečius.

Ofiso telefoną* 778-2SĖ0, 
lesideaciiet toloCx 44Ė-5545

Tas, kuris kuo nors domisi, 
niekad nepasens.

F L OJI ID A .
FIGHT HEART DISEASE

~«VE HEART F

Prostatos, inkstų, ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 3371j 

Tri. (8132 321-420$

' PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TaL 925-8063

f dvarą valde Darbininkų Komi- 
Į tetas, kurio sekretoriumi buvo 
i Vladas Pūtvis. Jo santykiai su 
Komitetu buvo neblogi ir Komi
tetas net netrukdė siųsti maistą 

} Pūtvio dukterims, kurios tuo 
; metu mokėsi Šiaulių gimnazijo

je. Gi kituose dvaruose tuo lai
kotarpiu jų savininkams teko 
pakelti daug vargo ir pažemini
mų. Tokiomis aplinkybėmis VIa 
das Pūtv’s bandė tvarkyti savo 
ūkius ir rūpinasi vietas savival
dybių steigimu. Šiais neramiais 
laikais galutinai subrendo ir su
siformavo jo mintis įsteigti sti
prią ir plačią Tėvynės gynimo 
organizaciją, panašią į Šveicari
jos apsaugą, kuri apimtų visą 

į Lietuvą, rūpintųsi visų gyven- 
i tojų saugumu, ir padarytų 
1 kiekvieną taurų lietuvį Tėvynės 
j gynėju.

1919 metų pavasarį, per spau
dą pakviestas, Vladas Pūtvis iš
vyko į Kauną dirbti pas minis- 
tecį St. Kairį ir buvo paskirtas 
Tiekimo ir Maitinimo Ministeri
jos Bendrųjų Reikalų Departa
mento direktorium. Čia jam ir 
atėjo ideali proga savo svajones 
ir teorijas apie Tėvynės gynimo 
organizaciją paversti realybe, 
rūpintis visos Lietuvos žmonių 

•j apsauga, ją organizuojant ir 
gynimą Lietuvoje. Iš tų šeimų į ateiti į talką jaunutei Lietuvos 
savo sumanymui gavo visišką Respublikos kariuomenei, 
pritarimą ir taip laimėjo ener
gingą ir nepamainomą bendra
darbių jo būsimai Lietuvos šau-f 
lių Sąjungai.

Į namus grįžęs Vladas Pūtvis 
susidūrė su Labai liūdna padėtim 
Žemaitijoje. Miškai buvo pilni 
plėšikaujančių rusų belaisvių ir 
kitokių valkatų, apylinkėse 
skersai ir išilgai trankėsi bol
ševikų baudžiamieji būriai.Prieš 
pat Pūtvio sugrįžimą tų belais-_ 
vių buvo apiplėšti ir žiauriai 
primuštas jojo kaimynas ir šve- 
geris (Emilijos Pūtvienės bro
lis), Suvartuvos dvaro savinin
kas dr. Stanislovas Bruzdys,ku-

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
Jau Vilniuje Pūtvis patyrė, 

kokia nerami padėtis Lietuvoje, 
n Nepriklausomybė buvo 
jau paskelbta. Savo artimų gi
minių Žmuidzinavičių ir Ko- 
dač'ų šeimoms $isai dėtsė ir 
karštai įrodinėjo reikalą ir su
manymą kurti ginkluotą apsi-

iii— *

■

Vladas rūlvis

I

(Tęsinys)
1918 m. pavasarį (kovo 

nesį) Novočerkaską užėmė vo
kiečiai. Neužilgo po to Pūtvis 
su dukterimis ir Marija Nemeik 
saite per Vilnių grįžo į namus, į 
Šilo-Pavėžupį., Tenai rądo žmo
ną ir vyriausiąjį sūr Stasį. 
Nebuvo tik sūnaus Vytauto, ku
ris grįžo vėliau.

mė*

i
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FULL OF 
FUNMILK

_______

2 fablespoons sugar 
% cup wafer 

cup mitk

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

į

» * *

VI. LIETUVOS ŠAULIŲ 
SĄJUNGOS ĮKŪRIMAS

1919 m. pavasarį atvykęs
Kauną ir pradėjęs eiti aukščiau 
minėtas departamento direkto
riaus pareigas jaunutėje Lietu
vos valstybėje, Vladas Pūtvis 
kurį laiką gyveno viename kam 
barelyje drauge su savo švoge- 
riu dail Antanu ^muidzinavi- 
črum.; Savo prisiminimuose Ant. 
Žmuidzinavičius ryškiai atvaiz
duoja pirmąsias konkrečias Pūt- 
vio pastangas siekiant sukurti 
šaulių Sąjungą tą pavasarį, dar 
prieš partizaninio būrio Kaunui

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

2633 W. 71st Street

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME ;

f M į 1410 So. 50th Avė., Cicero
W Telef. 476-2345

ris išliko gyvas tik ^iėka jį geL j suorganizavimą: 
bėti subėgusių žmonių.

Dėl šių priežasčių Pūtvis bu
vo priverstas supirkinėti gink
lus ir rūpintis natnu apsauga. O 
ginklą, jisai mėgo, ir, kaip jau 
buvo niinėta šiuose puslapiuose, 
dar prieš karą su patikimais sve
čiais darė šaudymo pratybas į 
taikinį, kurį vadino, ‘'guberna
torium.” Tačiau dar nesuskubu- 
bus suorganizuoti namų apsau, 
gą, staiga užpuolė iš Šaukėnų at
vykęs bolševikų baudžiamasis 
būrys, kuris apiplėšė ŠiloPavė- 
župio dvarą ir po po norėjo su 
savim pasiimti ir Vladą Pūtvį. 
Tik išsigandę pasirodžiusių vo
kiečių kareivių, bolševikai sku
biai pasitraukė, nesuėję įvykdy
ti visų savo sumanymą.

Vis dėlto Šilo - Plvėžupis ku
rį laiką liko bolševikų žonoje ir

“1919 metų pavasaris buvo 
gražesnis negu šiemet. Saulė 
greit nugalėjo'žiemos ūpą ir ga- i 
lingai šildė.

Žemė, šilumos apimta, gara
vo ir kvepėjo.1 Paukščiai triukš
mingai skubėjo kurti šeimyninį 
gyvenimą. Žmonės kupini vii- | 
čių, linksmai susirūpinę zujo gat į 
vėmis.

Medinis namelis neseniai pa- ; 
krikštytoje Kęstučio gatvėje, 
kur gyvenau, dienomis taip pat 
garavo ir vienu galu lyg dar la
biau klimpo minkšton žemėn. 
Mano kambary, kur ir langą ati
darius, jautėsi stiprus šaltas gry 
bo kvapas.

Vieną dieną 
mane Vladas 
užėmė priešais

i

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTES AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ati

VANCE FUNERAL HOME
J424 South 50th Avenue

Apdraustu parkraustymaa 
ii ivairly atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
TaL 374-1812 arta 374-5994

A FUN NEW KOOL-AID 5 RECIFE
^2 teaspoon Kool-Aid7' Brand 

Unsweetened Soft Drink 
Mix, any flavor

Dissolve soft drink mix and sugar In watėr in glass. Sflr In mfik. 
Serve at once or chill and stir before serving. Makes 1 cup 
oH serving.

51982 General Foods Corporation.
Kool-Aid. and the Smiling Pitcher Design are registered

SOPHIE BAKCUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS

IF rr HAPPENS
Vedė|* —* Aldone Daulcut 

Telef4 778-1544

šeštadieniais ir sekznalieniaif 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryta 
Stoties WOP A - 1490 AM 

transliuojamos iš mūšy studijos 
Marquette Parke.

46 d**ferent BtttM. W)ie tiey can occur anytime, March 
through August we considered Vw ‘WigeT months State 

Farm Ffre and Casualty, a major home naurer. offers the 
. ioOowing suggestions to J)eip you pet ready tor the cocsang 

tornado season:

TORNADOS
If one struck, would you - 

know what to do?

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL <0629

GETTING PREPARED
tf Know how to get emergency weather 
r^ormetion to your commurtty and know what 
ft means-
— A Nation^ Weafhe- Service Tornado watch” 

means cendflone are rigrit fa" tornadoes to 
iontu

,*- A "tornado wsming* means a tornado has 
been sighted, lake cover.

•-Most cowwnuntees use sfrens dr boms to 
warn of a tomedo sighting; know what your 
system is and what it means.

disaster sendee offtoioH. Check ytxr local 
news media for instructions and rtfoonatoJ oc 
emergency wervtom avRfabte.

soon as posstote. He cao adwwe you whaf to

atsikraustė 
Putvinskis, 
mano lovos 

šančiodmis spyruoklėmis
maną. Be to jis dar valdė tabu- 
retą, aš — kreivą kėdę. Stalo 
kol kas nebuvo. Kaip aiškino šei 
mininkė, jį išjojo vokiečiai. Tei 
sybę sakant, ne taip jau labai 
tas stalas ir buvo mums reika
lingas. Dienomis Vladas dirbo 
tiekimo ministerijoje, aš Dailės 
departamente. Valgydavcm Die 
vas žino kur ir ką, o miegant, 
kam gi reikalihgas stalas?

i dančiui braškanti muzika, tai 
(Bus daugiau)

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikštės automobiliams pastatyti

IKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriau

ato-
CUcafOf

*

AM6ULANW
PATARNAVIMAI

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSI.

Laidėte vių 

Direktorių

STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS

'IRKITE JAV TAUPYMO BONU?

K **

KNOW YOUR HEART!

(LACKAWIC8)
242+ WEST Wth 8TREKT Republic 7-1211
11923 SOUTHWEST HIGHWAY, PUoe Hili*, HL >74-441!

i

BUTKUS - VASAITIS

case of a tornado.
— Have a prearranged place In your home 

(baaement f you have one or in intenor room 
or under starway t you dool) to go for 
Shelter.

you're in fl mobfle borne, get out. If a 
Sheffer is svaiable. go to it If not, Be in a 
<Mch or other depression.

—- ft you're in a car, get out Lie in a dfrch or 
other tow area.

■ Be Mre you have tM right kind of instrance 
and enough of ft to cover afl damage a tomato 
couto do.
— Make an Inventory of everything in your 

house and keep it in a safe piece away from 
home (We a safe deposit box), ft w® be a 
great help je speeding payment tor your

vandalism or tooting unV few aotorcMeet 
agencies organize protection-
—— rToreci agamsr bdouįchh uw’Mye, utwu up 

broken windows or holes in the watt or 
roof; cover or otherwise protect flrrtateng* 
from further damage by rain or wind. If 
necessary, have utiMtes turned off io pre-

■ Don’t be rushed into signing repair co*- 
tracts. Ay-by-ni^H repairmen e<ten prey or 
tornado vcttone. Be sure you know wlh whom . 
you’re dating. Yeor tnaurasoe agent orad- 
Mter.fBMM'Wabte to breMlRMr > 
Better Business Bureau or friends or relative* 
to recommend someone.

■ Keep receipts for aft raoairg and addftionaf 
kving expenses Most homeowners towsnce 
contracts wl reimburse these costs; CMuetty 
losses exceeding $100 that aren't reimbursed 
are generaty tedaductibife

TU. t Olympic

PETRAS BIELIŪNAS
U43 So. CALIFORNIA AVĖ. TU.: LAfayeCUi 1-3171
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ALEKSAS AMBROSE

KULTŪRINĖS CHICAGOS LIETUV IŲ 
ORGANIZACIJOS

Į kurį laikų mažai veikė, bet po 
! kelių melų jau pradėjo gyviau 
ve kti. , .

1919 m. d jos narių skaičius 
jau buvo\ padidėjęs; Čikagoje 
buvo arti 30 lietuvių gydytojų 
ir beveik visi buvo d jos nariai. 
Kituose Amerikos miestuose 
buvo tik po vieną ar kelis, ta
čiau ir jų dauguma buvo drau
gijos nariais.

Pagal organizacinę tvarką, 
d-ją reikėjo inkorporuoti. Apli
kaciją pasirašė gydytojai Grai
čiūnas, Sarpalius, Kulis, Biežis, 
Zimontas ir žilvitis, čarteris 
buvo gautas 1919.12.3 d. Ang
liškai draugija vadinosi Ameri
can Lithuanian Doctors Asso
ciation. 1951 m. šis vardas pa
kristas į Lithuanian American 
Medical Association.

1919 m. birželio 9 d. draugija 
suorganizavo Lietuvai Gelbėti 
Draugiją, ši draugija turėjo sky
rius didesnėse lietuvių koloni
jose. Ji yra surinkusi pinigais 
ir drabužiais apie 60,000 nuo ka
ro nukentėjusiems Lietuvos 
žmonėms. Draugija likviduota 
1922 metais.

(Tęsinys)
Liet. R. Kat Labd. Sąjungos 

6 ji kuopa įsikūrė 1915.7.11 d. 
Jos tikslas: šelpti ir gelbėti vi
sus parapijos vargšus ir apylin
kės lietuvius, reikalaujančius 
medžiaginės kūnui ir dvasiai 
pagalbos, šelpė našlaičių prie
glaudas, našlaičių globos na
mus, ligonines ir mokyklas. Pir
mutinė valdyba; dvasios vadas 
kun. F. Kudirka, pirm. A. Nau
sėda, vicepirm. A. Marčių aus- 
kaitė, nutarimų rast. A. Kupris, j 
iurto rast. J. Karašauskas, i’d. 
M. Mažeika. Daugiausia darba-; 
vosi A. Nausėda, V. Strioga, 
Viktorija Daugirdienė, J. Par
kelis, E. Andriuškevičienė, A. 
Bacevičius ir kiti. Kuopa Šv. 
Kryžiaus ligoninėje įrengė vie
ną kambarį, kuris kainavo dau
giau negu $500. 

* * *
j AMERIKOS LIETUVIŲ 

GYDYTOJŲ DRAUGIJA
Gydytojų d-ja įsisteigė 1913 

pi. birželio 9 d. Pirmieji stei
gėjai buvo: dr. A. L. Graičiūnas, 
dr. A. K. Rutkauskas, dr. K. 
Draugelis, dr. A. L. Yuška, dr.
J. Kulis, dr. A. J. Zimontas, dr. 
G. A. Rutkauskaitė ir dr. D. Pet
raitis. Buvo nutarta steigti 
draugiją šiems tikslams:
į 1. Sujungti draugiškan ryšiu 
etiškai praktikuojančius Ameri
kos lietuvius gydytojus;
: 2. Mėnesiniuose susirinki- 
įnuose/daryti paskaitas iš medi
cinos ir dentisterijos teorijos ir 
praktikos;
. 3. Periodiniais ir neperiodi
niais leidiniais, paskaitomis ir 
kitais būdais sviesti lietuvių vi
suomenę sveikatos srityje;
j 4.-Ugdyti savitarpinį draugin
gumą ir garbingumą.
> Pirmoji valdyba buvo: dr. A.-
K. Rutkauskas pirm., dr. K. 
Draugelis sekr., ir dr. A. J. Zi- s 
montas ižd. Iš pradžių draugija

Gydytojų Draugija leido žur
nalą GYDYTOJAS 1921-1925 m. 
žurnalas buvo skiriamas medi
cinos ir den(isterijos mokslams 
populiarinti. Jam paliovus eiti, 
draugija pradėjo populiariai 
vesti laikraščiuose sveikatos 
skyrius. Jais rūpinosi švietimo 
komisija; ji žiūrėjo, kad sveika
tos klausimais parašyti straips
niai būtų etiški ir moksliški. 
Draugijos pastangomis dviem 
atvejais buvo surengta vadina
moji Sveikatos Savaitė Čikago
je. Tų savaičių bėgyje gydytojai 
ir dentistai skaitė paskaitas'bei 
pranešimus sveikatos reikalais. 
Didesnėse kolonijose rodė pa
veikslus, pritaikintus paskai
toms. 1933 m. Pasaulinės paro
dos metu Čikagoje buVo-renka
mi sveikiausi lietuvių vaikai. Per

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

' BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
' LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

t

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

keletą dienų draugijos daktarai 
visai r.e.aokamąi egzaminavo 
vaikus ir jų tėvams nurodinėjo 
vaikų sveikatos trūkumus.r

Amerikoje gimusieji ir čia 
mokslus išėjusieji gydytojai 
draugijos nariais tapdavo tik 
.-etkan-iais. Po II pasaulinio ka
ro daug daktarų atvažiavo iš 
Lietuvos ir tada GhicagUs sky
rius išaugo iki arti 150 narių. 
Daug narių yra Clevelande, New 4 
Yorki ir Kanadoje. J

Draugija pagerbė tuos narius, ' 
kurie išpraktikavo 25-riuš me
tus. Ilgą laiką garbės nariu bu
vo tiktai dr. Jonas Šliūpas. Po 
karo :š Lietuvos atvažiavo dido
kas skaičius gabių ir Lietuvai 
daug pasidarbavusių daktarų. 
Draugijos garbės nariais buvo 
išrinkti: bu v. Lietuvos preziden
tas dr. K. Grinius, dr. K. Ože
lis, dr. AL Nasvytis, dr. A. Gar
mus ir d r. V. Tumėnienė. Gydy
tojų draugija visada
kiekvieną lietuviams ir Lietu-' 
vai naudingą reikalą. į

1960 m. valdyba: dr. G. Balu-J 
kas pirm., dr. J. Meškauskas; 
direkt., dr. A. Stulga vicepirm.,/ 
dr. Milda Budrienė sekr., dr. B. suirutės Argentinos vyriausybė 
Gaidžiūnas ižd., dr. J.. Valaitis nesiims, jokių naujų žygių, 
pro’gr. vedėjas ir dr. R. Kastis, ‘ 
dr. G. Bobelis ir dr. S. Barnett
— revizijos* komisija.

(Bus daugiau)

remia
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MmkU temi — PartUvimM 
UAL K STATI FOR. SALI

XUwit, — Par4*vlM«t 
UAl (STATI FOR SALI : -

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KUIMA1S.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L 1 - !

MUTUAL FEDERAL) SAVINGS >
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L TeL 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

AUKŠTUMOJE SIAUTĖ 
SMARKUS VĖJAS

NEW ORLEANS, La.— Aėro- 
! dromo pareigūnai pranešė Boe- 

BRITAI RENGIASI ATIDUOTI įng 727 lėktūviii, kad oras ne- 
. KARININKUS j ramus ir aukštumoj siaučia la-

LONDONAS, Anglija. — Bri- bai smąykiii vėjas./Reikia ma
nyti, ką-d lėktuvo kapitonas 

■ buvo giyęs žinią apie aukštu- 
moj einančias smarkias oro pa
kaitas, iįet yra pagrindo tikėti,

tų vyriausybė, iki šio meto' ne
gavusi oficialaus pranešimo, 
kad Argentina nutraukia karo 
veiksmus prieš britus, rengiasi .
padaryti dar vieną nuolaidą.. jis,; f patarė jr skristi
Britai'7bus-patenkinti, jeigu iš

: dabartinės Argentinos vyrausy- 
*bės gaus oficialų pranešimą, į 
kurį uostą nuvežti dar nelaisvėje 

• laikomus Argentinos karinin
kus. * 'd •

Dabartiniu metu visi Argen
tinos karininkai,

Jis buv$= įsitikinęs, kad lėktuvas 
įveiks vęją. Bet nespėjo lėktu
vas pak'ilti, kai -jis buvo trenk
tas žemėn, ■ palietė kelis .namus, 
užmušė B-žmones ir kilusiame

. gaisre ztavif. kapitonas ir visi11 
• keleiviad^įf. •. . " •

Rastą įjSbdoji' dėžė, bet gais-
, ... ... ... n.t. 1 ras ja yra apgadinęs. Labai sun-
britu laiva, maitinami ir pnziu- i,„ . , • .. . . , , .. .. . . ., . . . F . ku atskirti įregistruotus balsus.
yimil r U; .S'61 1 v7^r' Fizikai}-iĮ^is;,.  visų-priemonių,
k,ngi. Gavę oficialų pranešima, kad pust^į,. flM 152-žmohiu 
britai nuves visus karius ir ati- • „ . 7.,.., . . mirties ir lėktuvo sudužimoduos Ąrgentmos vynausybei. • I priežąstj '
' Britai nenorėjo, kad dabartį-, . < _____
mai Argentines valdovai naudo- [ RAS YRA TIKR0JI tiesa? ’ 
tų karininkus kareiviams apmo- j ' ’
kyti. . Prie dabartinės finansinės !

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS

• 619 puslapių, kietų viršelių knyga

U KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

'Ą KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

U'"”' Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608 ’ ---------

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
$39,500. Savininkas duoda paskolą. •

se savo veikaluose. Arti yra Vieš- 2 po 4-ris, medinis, įrengtas skiepas.
. * . • Z - • ; v Vi . , 72-ros ir Campbell. $39,000.pats visiems, kūne saukiasi Jo, F -

visiems, kurie jo šaukiasi nuo-i 6 4 ma^inų Ff?
širdžiai”. (Psalmė 145:17,18)

Išgirsite šią ypatingą radijo 
programą šiandien 8:45 vai. va
kare per “Lietuvos Aidus”, ban
ga 1450 AM.

Kiekvieną sekmadienį; 9 vai.
ryto išgirsite 6,Gerąją Naujieną
Lietuviams” per Sophie Barčus 
radiją. * . / : 1

Pareikalaukite knygelės “Už- 
gii^ęs^laisvas’*.’ Mūsų ądresas: 
Lithuanian Ministries, P.O. Box 
321, Oak Lawn, Ill. 60454.

ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie. R ;
2 sklypai arti vandens.
Hot;Springs Village.

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, gr»lt, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS. PUMPUTI* 

4514 S. Talman Avė. 
Tol. 927-3559

Į.

įįni© Progos— Ur Miestoyį 
EDŠS. OPP. — OUT OF TOĮ

“■—
DĖMESIO

62-8C METŲ AMž. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobillą 

Liability apdraudimas pensisle^ i 
kam s. Kreiptis: i

A. LA U RA ITU f 
4645 So. ASHLAND AVI..

TeL 523-8775 - - : '

GRAUŽIKAS BEBRAS
Stambiausias ir kartu labai 

vertingas graužikas yra bebras. 
/Kadaise bebrų Lietuvoje buvo 
daug, bet jau XX amžiaus pra
džioje jie buvo visiškai išnai
kinti. riNuo 1948 m. bebrai in
tensyviai veisiami Lietuvoje. 
Stambiausia bebrų kolonija da
bar yra. VarškąihiųŠešuolių 
draustinyje (Širvintų rajone), į 
kurį jie buvo.atvežti iš Voro
nežo bebryno. .-ri /

Dalis bebrų atvyko Nemunu 
‘ į < i iš Baltarusijos patys ir, beplis-

/‘Teisus yra Viešpats visuose darni iš pietų, jau buvo pasiekę 
savo keliuo’se .ir ištikimas yisuo- Nemuną žemiau Kauno. S. K.

i
I

RENT FREE CORNER LOT 
r ON BUSY HIGHWAY.* 
_• įdeal spot for hot dog 

or fruit stand.,/* ; - 
Call 830-1807 į

I

įĮESTAMĘNT^į
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėtai; “Sūduvos’' 
išleista knyga Ai legališkomis 
formomist U - . .

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoje

PASSBOOK 
SAVINGS...

Intr-wt Rates
Paid on Šarmu

-« Inte***! Compounded
P*dy *nd'Paid Quarterly

»•• us for•* 
financing.

AT OUR LOW RATB
WITH RtPA N T

FSLIC

Mutual Federal 
Savings and Loan

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

SERVING CHICĄGOLAND SINCE 1905 .

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy- : 
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo at*iminiTnn&. -

Dl A. Gn&aen — MINTYS IR DARBAI, 259 psU liečia 1905 
nietį įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
susirūpinimą 18.00»usirūpinimą________ ___ ___________

A. J. GusMn — DANTYS, jų priežiūra, »veik a ta ir 
grožis. Kietais viršeliais ___________ ;_______

Minkštais viršeliais, tik
A. J. Gn*sen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiaL Tik___
G<Hrru taip pat užsakyti pašto, atsiuntm arba 

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

171f S«. HALSTED ST., CHICAGO, IL WM|

84.00
83.00

52-00

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogas. Už darbų garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

A. TVER AS < 

Laikrodžiai fr brnnfenyNsJ 
Pardavimai ir Taisymas 
2646 West (9Ht StTMf 
Tat. REpvblle 7-1941 ?

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymu knyga 

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

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

CORNS?
Soft pads protect 
from pain, while 
medicatėdbisks 
work to remove

< corns. . '

ArStAo/ftTI/io'-paife

■ ■ ■ ■■■■■■ 'i . ■■■ i

Siuntiniai į Lietuvą j 
ir kitus kraštus Į

P. NEDAS, 4059 Archer Avtm^

Chici^o, HL TeL YA 7-5WB

HOMEOWNERS POLICY

M. ŠIMKUS
> Notary Public '

INCOME TAX SERVICE

425*5. Maplewood, TeL 154-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi ^pilietybespra •

w. »
40642, . 424-4654

Advofc>Ui
GINTARAS P, CKPtNAl

Darbo nJandot: nuo 9 nL n* 
in 0 riL vik. Sedtidienl 

f ryto iki 12 v<L dL 
Ir pagal endtartaa.

Tek 776-5162 arba 776-5 lt>
Mil Weat «3rd Strert

CM»C«u ID- 60629
t
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