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i JARUZELSKIS GEROKAI APVALĖ 
, LENKŲ KOMUNISTŲ PARTIJĄ
’ - ; PAVARĖ PROPAGANDOS REIKALUS TVARKIUSĮ 

SENĄ PARTIJOS VADĄ ST. OLŠOVSKĮ
VARŠUVĄ, Lenkiją. — Gene- prieš darbininkus, bet nebandė 

rolas Vaitiekus Jaruzelskis, len- jų įtikinti, kad darbo mašinos 
kų pramjeras, krašto apsaugos 
ministeris ir komunistų partijos 
pirminįnkas, penktadienį pava
rė Stefainą Olšdvskį iš valstybi
nės propagandos vadovybės. 
Generolas Jaruzelskis buvo įga
liotas vadovauti visiems svar
biausiems, krašto reikalams, bet 
jis. negalėjo nieko pasakyti se
nam marksistui Olšovskiui, ku
ris labai dažnai vesdavo propa
gandą prieš keliąs pagrindines 
Jaruzelskio idėjas.

Oląovskis įsivaizdavo, kad jis 
daugiau, žino negu Jaruzelskis 
partijos reikaluose, todėl ir ne
kreipė ypatingo dėmesio į prem
jero ir krašto apsaugos minis- 
tęrio '.nurodymus'. Jis , vedė 
“marksistinę” politinę liniją, to- 

. dęl prisiėjo- jam pasakyti, kad 
jis? bereikalingai lenkų neęrzin- 
ių jiems svetimu ir nevykusiai 
jiškmąmu“rnąrkazlnu’?'.

yra svarbiausias klausimas.
Pavarytas laivų statybos 

vadas Jan Labieckis
Dancige ilgą laiką laivų sta

tybos darbininkams vadovavo 
Jan Labieckis. Vietoj Labieckio, 
generolas Jaruzelskis pasirinko 
Stanislovą Kalkų ir A. Ciegels- 
kį. Jiedu nėra" partijos nariai, | 
bet supranta susidariusią hūklę į 
ir pajėgia įtikinti apie reikalą j 
dirbtuvėse dirbti.

Olšovskis buvo bėplanuojąs! 
paimti partijos vadovybę į savb! 
rankas, bet jis nesitikėjo tokio 
griežto generolo Jaruzelskio pi- 
reiškimo.

Be to,, Jaruzelskis pranešė, 
kad šiomis dienomis jis pla
nuoja paleisti didoką kiekį ka
lėjime laikomų kalinių.

< ; ■

iŠ’propagandos miništerio pa-' 
fęigų ir, išmestas iš kompartijos 
centro komiteto. Gen. Jaruzels
kis bptų galėjęs jį visai paša
linti iš, partijos) cėStrę, bet jį 
dar,paliko partijos..tikyboje, ku
rioje yra keli atsargon paleisti 
lenkų komunistų partijos va
dai. Tikrovėje, jie neturi jokių 
pareigų, bet S palikti- taryboje, 
kad galėtų maitintis ir sekti vi
suomeninį gyvenimą.

Buvo paleistos šnekos, kad iš 
komunistų partijos suvažiavi
mas išmeta. 50,000 narių. Ęet 
šios , žinios /nepasitvirtino. Nie
kad lenkų komunistų partijoje 
nebuvo tiek daug žmonių, kad 
taip lengvai būtų galima tokio 
didelio skaičiaus narių išmesti.

Paskyrė tvarkančius 
ūkio reikalus

Vietoj '‘marksizmo” teorijų 
aiškintojų, Jaruzelskis ūkio rei
kalams tvarkyti paskyrė žmo
nes, kurie šiandien rūpinasi 
krašto ūkio reikalais ir aiškina 
naujai susidariusią padėtį.

Vietoj Olšovskio ir senų jo 
bendradarbių, ūkio reikalams 
vadovauti Jaruzelskis paskyrė 
Jan Glovčyhą, lenkų ūkio žur
nalo redaktorių, žiūrinčio kaip 
prie dabartinių sąlygų pagamin
ti daugiau maisto. Ąntron vie
ton paskyrą ManĮrei Goryvodą, 
kuris nekreipia tiek daug dėme
sio į teoriją, bet žiūri, kas da
ryti, kad būtų daugiau maisto.

Marcin Vozniak, trečiasis par
tijos sekretorius, taip pat atleis
tas iš praeigų. Jis vedė kovą

— Arafatas reikalauja, kad 
palestiniečiai jo klausytų ir pa- 
tys Tedarytų jokių sprendimų.

— Praeitą sekmadienį Padu
voje“ spręgo bomba ties Izraelio 
meno . sukėlė jg didelį
gaiŠfą^Viięąr^i^Jįj-’žinĮą'^gen- 
tūrątĄnėžjnėųuįa^
šė,' kąa ĄlCTA&ip meno, parodą 
išsprb^mojkotouiiistų ’ frontas.

—- Čikagos ^aferįninkų pirmi
ninkas' jprąiieąė,'"kati • buvęs u ni- 
još' pirminfnkąš.''Mušcare sek
madieni’.‘išleistas iš kalėjimo. 
Jis pareiškė, 'kad tai prisidės 
prie’ santykių -gerinimo gaisri
ninkų tarpe.’ ?

— Prez. Reaganas leido- par
duoti Argentinai kompiuterius, 
Argentinai reikalingus atominei 
energijai gaminti, k ’ . *

— Sovietų 'valdžia davė po 
15’idienu kalėjimo Juliui Med- 
vedikovui ir Jūrini Chronopu- 
lui-už bandymą susitikti su at
vykusiais pacifistais,.

— Sovietu saldžia leido J. Be- 
lovlenikovui išvažiuoti į užsienį.
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KALENDOReLIS

Liepos 20: Česlovas, Alvydas, 
Leišis, Skudrė, Kareivis, Tuo
pa, Anis.

Saulė teka 5:33, leidžiasi 8:20.
Oris šiltas, drėgnas, 1U.

«U<_Fra3Co!s MKterand ’7

Prancūzijos prez. F. Mite- 
randas buvo susitaręs par
duoti Nikaragvoj vyriausy

bėj ginklų. Jis rengiasi 
pažadą tesėti.

kad jis 
išvežti

SIRIJOS UŽSIENIO MINISTERIS
SKUBA Į WASHING TONĄ 

—- ‘SIRIJA- ATSISAKINĖJO, BET~GAlV^ALE-- 
, SUTIKO PRIIMTI 1,500 PALESTINIEČIŲ

DAMASKAS. — Sirijos prezi
dentas viešai pareiškė, 
atmeta JAV pasiūlymą
palestiniečius iš Libano. Jis pa
reiškė, kad Amerikos 
nepriimtinas. Jis pats atsisakė 
skristi j Washingtona, bet jis 
siunčia užsienio reikalų minis
ter! Abel Chalim Chadam.

Užs. reikalų ministeris jau iš
skrido į Washingtona. Jis paty
rė, kad Washingtonan nevažiuo
ja Saudi Arabijos princas, bet 
ten skrenda užsienio reikalų 
ministeris Saud Al Faisal.

Paaiškėjo, kad ministerius 
paveikė Izraelio gynybos minis- 
terio barono pareiškimas, pa
skelbtas sekmadienį. Jis yra pa
siruošęs paimli visus palestinie
čius. esančius vakarų Beirute, 
nuvežti juos į Izraelį, sudėti į 
stovyklą ir laikyti, kol arabų 
valstybės suras jiems vielą. Sts 
Šarono pareiškimas paveikė ne 
tik palestiniečius, bet ir arabų 
valstybes. ?

Be to, Sirijos karo jėgos rei
kalauja, kad Izraelio kariai pa
sitrauktų iš Libano, kai bus iš
vežti palestiniečiai. Paaiškėjo, 
kad Sirijos karo jėgos sutinka 
išvykti iš Libano, kai iš ten iš
vyks palestiniečiai. Išvykus Iz
raelio karo jėgoms, Sirijos pre
zidentas taip pat atšauks savo 
karius iš Libano pagal Libano 
valdžios pageidavimą, bet ne pa
gal Izraelio reikalavimą.

Atrodo, kad Sirijos 
tas norėtų gauti iš 
s t i prios ekono m inės 
Tuo reikalu Sirijos
tarsis su^prezidentu Reaganu.

planas

preziden- 
A menkos 
paramos, 
ministeris

—Jzraeįis nesitenkins 25 my
lių demarkacijos ruožu, bet tu
rės būti 40 mylių ruožas.

— Jungtinių Tautų grupės 
sutinka su Izraelio pasiūlymu 
padaryti 40 mylių ruožą.

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $350.

ČEKAI, > VOKIEČIAI PASI- 
TRAUKĖ Iš SOMALIJOS

MOGADISHAS, Somalija. — 
Kubiečiai, čekai, Rylų Vokieti
jos kariai sekmadienį pasitrau
kė iš. Goldogob miestelio, kai iš 
abiejų pusių pradėjo artėti So- 
malijos karo jėgos.

Nustatyta, kad ištisą savaite 
iš Etiopijos įsiveržusieji etiopiė- 
čiai, kubiečiai, rytų vokiečiai, 
čekai ir kilų valstybių kariai, 
padėjo dabartinei Etiopijos vy
riausybei pagrobti valdžią, išžu
dyti demokratiškai galvojančius 
karius ir įvesti Kremliui drau
gingą sistemą. Bet visos šios pa
kaitos nepagerino bedarbių ir 
mažažemių būklės.

Įsibrovėliai apvogė turtinges
nius Goldogob gyventojus, o 
kai pastebėjo kelis dalinius So- 
malijos karių, tai išsirikiavo 
prisipildė degalų ir išvažiavo į 
Ogdeno dykumą.

BOLIVIJOS PREZIDENTAS 
ATSISTATYDINO

LA PAZ. — Bolivijos prezi
dentas gen. Celso Torrielo, pra
leidęs 10 mėnesių prezidentū
roje, sekmadienį pranešė, kad 
jis pasitraukia iš pareigų. Jam 
nepatiko, kad kariai aštriai pa
kritikavo ji už nesugebėjimą 
aptvarkyti krašto ekonominių 
reikalų.

Prez. Torrielo pareiškė, kad 
jis padarė, ką jis suprato ir pa 
gal esamas >?lygas pajėgė, o 
daugiau jis negali. Tada kariai 
nutarė išrinkti kita generolą 
prezidento pareigoms.

Manoma, kad prezidentu bus 
išrinktas 41 metų amžiaus pulk. 
Faustino Rico Toro. Jam atrodo, 
kad jis sugel>es imtis priemonių 
ūkio reikalams pagerinti. Nėra 
labai tikras, bet jis yra pasiry
žęs bandyti.

Kariai susirinko pirmadienio 
vakare ir aptarė įvairius valsty 
bės reikalus.

KOVOS VYKSTA NE IRAKO, 
BET IRANO TERITORIJOJE

IRAKAS YRA GRIEŽTAI PASIRYŽĘS NELEISTI 
IRANIEČIAMS PASIEKTI BASROS

BEIRUTAS, Libanas. — Pra- Ahvazas yra svarbus miestas, 
nešimai iš Basros fronto sako, Jame g\Tvena apie pusė milijo- 
kad irakiečiams ir vėl pavyko; no žmonių. Belaisviai buvo su
kirsti kelis smarkius smūgius 
Irano kariams, sekmadienio po
pietę įsiveržusiems į Irako teri-

i toriją. Irakas ir šį kartą įsileido 
j savo teritoriją besiveržiančius 
priešus, o kai pakankamas jų

'skaičius jau buvo Irane, tai ap- 
’ supo ir visai sunaikino. Irakas 
padarė kruvinų nuostolių Ira
no kariams. \

Pirmadienio rytą dar tebėjo 
kovos įsiveržimo vietoje, bet ira- 

j niečiai nepajėgia prasimušti ir 
pralaužti fronto ruožą, šiandien 

i būtų sunku nustatyti, kur tos 
.kovos eina, bet patys svarbiau
si susirėmimai vyksta Irano te
ritorijoje.

Iraniečiai pirmadienio rylą 
tebemanė, kad dalis jų karių 
dar tebesipriešina Irako srityje, 
bet nustatyta, kad ten apsupti 
iraniečiai jau buvo nuginkluoti

vešli į didelę salę ir ten nufoto
grafuoti. Irano agitatoriai pasa
kė propagandines kalbas, bet 
suimtieji neatsiliepė. Irakiečiai 
išklausė propagandistų ir po to 
buvo išvežti į stovyklas, šian
dien ir Irako spauda paskelbė 
minėtą nuotrauką. Tvirtinama, 
kad Irano valdovas Chomeini 
gali keisti savo planus Irako 
invazijai*.

Iraniečiams labiausiai rūpėjo 
Basros uostas, kurio vakarinėje 
pusėje yra svarbiausios degalų 
versmės ir sandėliai. Jeigu ne
pavyks Basros užimti, tai visi 
kili karo planai yra beprasmiai.

Chomeini buvo įsitikinęs, kad 
Irako karo jėgos buvo sumuštos 
Choramšaro ir Ahvazo srityse, 
bet paaiškėjo, kad Irakas dar tu
ri kovai paruoštų karių ir gink
lų. Taip pat paaiškėjo, kad pre-

sekmadienio vakare. Dauguma- zįdenlas Sadam Husejinas asme- 
apsuptų fanatikų ^uvo kovose,Jiškai vadovauja kotoms prieš 
o kita dalis, pamačiusi, kad ne
pajėgs apsupto žiedo pralaužti, 
lai metė..ginklus ir pasidavė Ira-

IZRAELIS NEGAUNA
GRUPINIŲ BOMBŲ

. WASHINGTON, D.G — Nau- 
įaš ^sekretorius priėjo' išvados, 
kad Izraelio kariai, besiveržda
mi į Libaną, naudojo grupines 
(cluster) bombas. Izraelis, ga
vęs tas bombas, pasižadėjo nau
doti jas tiktai gynybos tikslams./ ^ nelaisvi.

Tuo tarpu prez. Reaganas su- j Pėtierano 
stabdė minėtu bombų siuntimą 
Izraeliui, kad negalėtų jų nau
doti ateityje. Be to, jis patarė 
sekretoriui užklausti patį prem
jerą Beginą, kad jis išaiškintų, 
kodėl Izraelis naudojo tokias 
bombas, kada pagal susitarimą 
su JAV izraelitai lekios teisės 
neturėjo. į

Beginąs prisipažino, kad Izrae
lio kariai naudojo šias Ameri
kos gamybos bombas’ ir išaiš
kino, kad viskas buvo atlikta 
neprasižengiant susitarimui su 
JAV. Valstybės departamentas 
bandys visą reikalą išaiškinti iš 
esmės ir privers izraelitus laiky
tis susitarimų.

Sekretorius tarėsi 
su ambasadoriais

Tuo tarpu sekretorius George 
.Shultz, prisaikdintas Valstybės 
sekretoriaus pareigoms, šešta
dienį visą dieną praleido su Iz
raelio ir Libano ambasadoriaisj 
o vėliau su krašto apsaugos pa
reigūnais.

Izraelis tvirtino, kad jie nau-' 
dojo grupines bombas gynybos ! 
sumetimais. Jie aiškino, kad 
ambasadoriaus nušovimas yra 
užpuolimas, šaudymas iš Naba-' 
t i jos yra užpuolimas, prieš ką 
Izraelis buvo priverstas gintis, 
užkirsti kelią naujoms provo
kacijoms.

Pats sekretorius nori tiksliai: 
nustatyti, kada izraelitai turės 
fteisę naudoti grupines bombas, 
kad paskui nekiltų nesusiprati
mų ir nereiktų bereikalingai 
aiškintis.

— Sekmadienį Izraelio kariai 
paleido kelias kulkas į palesti
niečius, pradėjusius šaudyti į 
sargybą einančius Izraelio ka
rius. OčCė c < . J|

Chomeinio jėgas.
Chomeini buvo įsitikinęs, kad 

prez. Sadamo pašalinimas pa
dės iraniečiams ir šijitams lai
mėti mūšius Trake, bet tikrovė 
pasirodė visai kitokia. Paaiškė
jo, kad irakiečiai pilniausiai pri-

ateinančios ži
nios sako, kad eina kovos Bas
ros fronto ruože, bet oficialus 
pranešimas nepasako, kur vyks-r taria prezidento Sadamo vado- 

1 vl , vybei ir labai atkakliai ginasi.ta susirėmimai. Iš visko aišku, 
kad pačios Basros iraniečiai dar 
nepasiekė ir dar nepriėjo prie 
Basros naftos versmių.

Daugelį nustebino Irano karo 
vadovybės nutarimas paskelbti 
nuotrauką . prieš dvi savaites 
Ahvazo srityje buvusių suimtų 
Irako karių. Irakiečiai atkakliai’ 
vedė kovas, bet kai • lęn buvo nėys bombos pataiko į tikslą, 
apsupti ir liko be amunicijos, apie 1/3 nepalaiko, bet apsimo- 
tai pasidavė. ka jas pirkti.

Palestiniečiai sutiks vykti 
j Egiptą ar Siriją, kad tiktai ne
reikėtų važiuoti į Izraelio pla
nuojamas stovyklas.

— Kariai žino, kad ne visos 
pavi ršium einančios ei -ktroni-
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■t----s-1- -r~-\tuščios, kartu su tuo vaisiu iš
genant pilną stiklinę (aštuonias 
uncijas) vandens. Greičiau tas 
yvaistas veiks, jei bus imamas 

1 viena valanda' prieš valgį, ar 
jdvi valandos pavalgius.
| Atsimintina, kad ilgo veikimo
! nitroglicerino tabletės bei kap- ■ 
sules neturi būti čiulpiamos, su-1 

....— . ..... . Į trinamos bei peria ūžiamos pirm|
I jas nurijant. Mat, jei jos nenu- 
! rijamos tokios, kokios ios vra. 

OGLICERINO VARTOJLMAS •jų veikimas bus ydingas — ne- 
. ... j Unkamai bus vaistas sugeriamas

Jau pats laikas visiems apsisviesti įvairių tabletės bei kapsuies.
vaistų, įskaitant ir nitroglicerinų, teisingo i jei pamiršai priimti ilgai vei- 
vartojimo reikale; ,tada turėsime didesnę j kiančią nitroglicerino tabletę bei 
naudą, besigydydami įvairias ligas. i kapsulę, ją paimk tuojau, jei se- 

(Mediciniškas raginimas) , .P*“!““ ^1 tvartų
v ° z bus laike sesių valandų. 1 ada

cerinas vii š minėtais atvejais grįžk į seną priėmimo tvarką ir j 
nesukelia nsmalonumų, bet ga--stenkis nepamiršti tvarkingai; 
limybė jiems visada randasi, j priiminėti ilgo veikimo nitro- 
Neimtinas nitroglicerinas, turint į gliceriną. Niekada nepadvigu-; 
neseną širdies ataką. Neimtinas • bink dozės. Jei kyla koks neaiš- , 
iMtrogiįcerinas, priiminėjant se
kančiu ligų vaistus: sinusų, ast
mos ir pakelto kraujospūdžio.

Tinkamas nitroglicerino 
vartojimas

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

Naujausių moks^ žinių populiarus perteikimas 
JONAS /1DOMAV1ČIUS, M. D.

v- - - — — - -

NITROGLICERINAS (Nitro
glycerin) dar kitaip vadinamas 
Glyceril trinitrate, Nilro-Bid,

rospan, Nitrostat.
-Nitroglicerinas priklauso vais

tų grupei, vadinamai NITRA
TAIS (Nitrates). Tie vaistai 
vartojami pagerinimui patieki
mo kraujo ir deguonies širdžiai 
— jos raumenims. Todėl \ tie 
vaistai prašalina skausmus šir
dies anginos atvejuje, kai tada 
širdies arterijos susiaurėja, o 
nitratai (taigi, ir nitrogliceri
nas) tas arterijas išplečia. Tie 
vaistai vartojami ne lik jau tu
rint širdies anginą, bet ir ap
saugant nuo tokios anginos. 
Nitroglicerinas ir kiti nitratai 
apturimi iš vaistinės pagal 
ceptą.

Atsimintini dalykai prieš 
vartojant nitrogliceriną

Geriausio turimos negalės gy
dymo apturėjimui reikia pra
nešti gydytojui sekančius daly
kus. besirišančius. su nitrogli
cerinu. •:

1. Jei praeityje turėjai ne
įprastą reakciją po paėmimo 
nitroglicerino — pasakyk, šitas 
vaistas neimtinas, jei žmogus 
yra jam alergiškas.

2. Nitroglicerinas Įieimtinas 
dar ir sekančiais atvejais: jeigu 
turi didelę: mažakraujystę, padi
dintai veikiančią gūžio liauką 
(thyroid), jei esi sunkumoje, ar 
rengiesi būti nėščiai, ir jei krū
timi peni kūdikį. Nors nitrogli-

re-

Rrekfofda lietuvių pasirodymas
Fiockfordas no Chicagos yra imitacija vėliau salėje. (Vyry

. . . . a___a- - - —-K—

Ivan Albright portretas Aliejus

tautinių rūbų imitaciją sudarė: 
balti baltiniai, juodos kelnės, 
plačiomis tautinėmis juostomis 
perjuosti, ir tautiniai kaklaraiš
čiai. Nežinau, ka$ tokią imita
ciją sugalvojo, bet ji puikiausiai 
atitiko tautininų rūbų meninei 
dvasiai ir grožiui.).

Parado pradžia — 6 vai. po 
pietų. Susitvarkyti ir užkąsti 
yra laiko. Rockfordiečių vaišin
gumas gerai žinomas. Atvyku- 
siems svečiams, davė užkąsti, 
troškulį nuraminti. Pavalgius 
skanius pietus, moterys sutvar
kė vyrų tautinių rūbų imitaciją. 
Vietiniai savomis mašinomis, o 
svečiai savo autobusu nuvykom 
prieš parado pradžių į paskirtą 
mums — lietuvių grupei vietą. 
Prieš mus italų grupė, užpaka
lyje mūsų — lenkų kalbos Rock
fordo mokykla ir jos užpakalyje 
“Solidarumo” lenkų jaunuolių 
grupė.

Paradas prasidėjo nustatytu 
laiku. Matėsi žygiuojant įvai
riausių grupių. Buvo ilgaplau
kių, kudlotų ir barzdotų. Važia
vo motociklais, triračiai^, spe
cialiomis mašinomis. Mūsų gru
pės priešakyje, tautine -ir Ame
rikos vėliavomis • pasipuošusi 
lengva mašina vežė jaunas mer
gaites tautiniais rūbai^-rjoje sė
dėjo lietuvių klubo; -pirminin
kas Edv. Tomkus. Jo užpaka
lyje du berniukai tautiniais rū
bais apsirengę nešė plakatą, 
kuriame buvo parašyta, kad čia 
žygiuoja Rockfordo li^Įiviai.

Užpakalyje ju^iį-Aitrerikos ir 
Lietuvos Jatrfffi^ vėliava'bei šau- 
lių^rėJfcava žygiavo tautiniais 

;>r ūbais pasipuošusios^f^^rys, o 
už jų baltuojarięiit§'’:4i^iniais, 
tautinėmis ^plačiomis/juostomis 
pasipuošę vyrai. . Nebuvo, nei vie
no ilgaplaukio, kudloto ar ilga- 
barzdžio. Gretose po tris žmones 
eisena išsitęsė daugiau poros 
blokų. Mūsų grupė šaligatviuo
se susirinkusių žmonių buvo su-

(Nukelta į penktą puslapį)

antrasis savo didumu miestas 
Illinois valstijoje. 1960 m. sta
tistikos daviniais, miestas turė
jo 126,706 gyventojus ir pralen
kė Illinois valstijos sostinę 
Springfieldą (1960 m. — 83,271 
gyv). -'iJ

Miestą ir po apylinkes siekia 
tokia klimato srovės juosta, kad 
vasaros metu iškrinta daugiau 
lietaus kritulių, o žiemos metu 
iškrenta daugiau sniego ir yra 
šalčiau. Tačiau gamta Rockfor
do nenuskriaudė: apylinkės gra
žios, išraižytos upėmis ir ža
ruojančiais miškų plotais.

Pagal miesto didumą jame 
gyvena lietuvių neperdaugiau- 
siai. Rockfordo lietuvių koloni
ja turi savo namus ir mišku ap
augusi didoką žemės gabalą iš
važiavimams, piknikams ar ge
gužinėms.

Veikia mieste Amerikos Lie
tuvių Tarybos (ALTo) skyrius, 
lietuvių Bendruomenės apylin
kė ir šaulių kuopa. Savo betu
riu parapijos neturi.

Lietuviai įsikūrę gražiai ir ge
rai. Tačiau didesniems pasiro- 

|;dymams ir lietuvių kolonijos 
pasirodymams'tenka pasikviesti 
didesnių lietuvių kolonijų lietu
vių talkos. Rockforde dažnai 
ankosi pasirodymuose Chica- 

■ gos' vienetų šauliai, kurių talka 
pasirodymuose miesto eisenose 
sukelia Rockfordo lietuvių kolo- 
aijos svorį kitų etninių tautų ir 
.mesto vadovybės tarpe.

19&2 m. liepos mėn. 4 d. Rock- 
-.ordas šventė Amerikos. nepri
klausomybės 206 metų sukak- 
.ies minėjimą. Minėjime , daly
davo vjsųr. etninių grupių ar 
’anizačijų organizuoti vienetai, 
.rietuvių grupei parade atsto- 
/auti buvo pakviestas Rockfor- 
Jo lietuvių klubas, kuriam pir- 
nininkauja jau Amerikoje gi
męs Edvardas Tomkus.

Norėdami geriau ir gausiau 
garado eisenoje miesto gatvėse 
iasirodyti, klubo pirm. Tomkus, 
r jo vadovaujama valdyba pa
prašė savo veiklesnių narių, 
raip P. šernas, S. Surentas, 
fikuišis, K. Rutkauskas ir Po
cius, pasikviesti talkon žmonių 
š Marquette Parko, Cicero,

kuinas, tarkis su savu gydytoju.

Po liežuviu imamas 
nitroglicerinas

Po Eežuvįu (sublingual) imant
; nitrogliceriną, sekantieji daly- 

Naudok nitrogliceriną vien tik į kai žinotini kiekvienam pacien- 
laip, kaii) gydytojas nurodė. Tasjtui. Kai kurie pacientai — ne 
vaistas gerai veikia tik tada, kai kiekvienas jų — paėmę po lie-j 
jis imamas kaip reikiant — žuviu jaučia nitroglicerino vei-j 
kaip gydytojas nurodo. įkimą: burnoje jaučiamas esti į

Vaistinėse yra dviejų rūšių ’ lengvas deginimas bei dygčioji j 
nitroglicerino: ilgai — paleng-jmas, lengva šilima bei užtvini-; 
va veikiančios to vaisto tabletės Į mas, atsiranda lengvas galvos 
ar kapsulės ("extended-release”; skausmas. Ir nejaučiau t tokio 
kapsulė arba tabletė) ir greitai 1 veikimo, nitroglicerinas veikia. | 
neikiančios - po liežuviu deda-į Dabar yra nauji. po liežuviu J. kia jei sėdėdamas gavai gal- nitroglicerino tabletės neveiks, 
mos to vaisto tabletės {sublin-Į imami nitroglicerino vaistai , ____ ___ - ‘ ‘ ' L
gual, kitaip sakant, dar vadina-i (stabilized nitroglycerin sub- ^tą kartų "giliai Įkvėpk ū pasi- 

Į linguąl tablets)^ — ji irgi mažai jenį taip, kad gaiva rastųsi tarp
I keliu. 

Atsixnintina būtina širdinin- Atsimink, kad turėdamas krū
tinėje skausmus ir paėmęs mi- 

; vaistus, padėsi ataka.
^greičiau praeiti, jei RAMIAI 
laikysis.

Po kelių minučių pradėsi ge
riau jaustis — nenusimink . Tok.

, po liežuviu imamas nitrogliceri
nas neturi būti burnoje čiulpia
mas bei nuryjamas, nes jis grei- 

Įčiau veikia tada, kai iš burnos
per jos GLEIVINĘ esti sugeria
mas į kraują, žinoma, neval
gyk, negerk ir NERŪKYK, ko. 
to vaisto tabletė randasi burnoje 
ir joje tirpsta. Tūli žmonės ne 
supranta, kaip tabletė gali būti 
burnoje, o ne skrandyje, kaG 
veiktų. Taip jau esti tas vais
tas pagamintas,* kad greičiau 
veikia iš burnos negu iš skran
džio.

Po liežuviu paimtas nitrogli 
cerinas veikia 
skausmus krūtinėje jau už. vie
nos bei už penkių minučių. Je. 
po to nepraeina krūtinėje skaus
mas, ištirpink po liežuviu ant 
ra lokio nitroglicerino tabletę 
Jei skausmas tęsiasi kitas pen 
Kias minutes — tirpyk po liežu
viu TREČIĄ tokio nitrogliceri 
no tabletę. Jei praslinkus pen 
kiolikai minučių ir iš viso ištir
pinus tris tabletes, skauSmat 
laikosi krūtinėje — pranešk sa
vo gydytojui, arba tuojau va
žiuok į ligoninės priimamąjį 
Kambarį (emergency room).

Išvengimas krūtinėje 
skausmų 

t*
Žmogus gali išvengti krūtinė 

je anginos skausmą iki vienos 
valandos ilgumaį jei prieš pra
dėdamas koki darbą ar susijau
dinimą, kuris pirma sukeldavęs 
.skausmus, paiins po liežuviu 
minėto nitroglicerino tabletę ko
kias penkias ar dešimt minučių 
pries minėtą darbą ar susijau
dinimą. . -

Nitroglicerine sugedimas
Finkarmai užlaikomos nitro

glicerino tabletės bei kapsulės 
laikosi nesugethisios iki pažy
mėto ant įpakavimo laiko. Vie
nok, pacientui5' jas vartojant, 
temperatūrai kaitaliojantis, drėg 
mei veikiant, sukratant ir pa
kartotinai buteliuką atidannė- 
jaijt, tokie vaistai gali būti fteri 
tik trims s bei šešiems mėne
siams. Dabar naujos (.“stabil
ized”) po liežuviu imamos nit
roglicerino tabletės gali būti ge-

— žuviu jaučia nitroglicerino vei- Į
> ' * ~ ♦ v* > • i

mos ”under-the:tongue”). j
Imant ilgo veikimo (extended-j sukelia minėtų jutimų, 

release) nitroglicerino tabletes j / 
ar kapsules, štai kas žinotina; kui elgsena, kai jam užeina krū- 
kiekvienam _ , '
nitroglicerino tabreSf/bauct^fa- jarba siaurumas bei suspaudi
mus išvengimui širdies atakos, mas krūtinėje; reikia tada sės- 
Tokios formos nitroglicerinas; tis ir paimti po liežuviu nitro- 
nepalengvins širdies anginos glicerino tabletę ir leisti jai ten 
skausmų, kurie jau prasidėjo, į ištirpti. Tas vaistas geriausiai 
nes šitos formos nitroglicerinas • veikia, žmogui sėdint arba sto- 
veikia lėtai. Tarkis su gydytoju, j vint. Vienok, po tokio vaisto 
jei pačiam reikia greit veikiau- j po liežuviu paėmimo

paciehtui.„ Tokios lines ataka: krūtines skausmai, nėtus
2 ...... ..... ___________ ir

jei pačiam reikia greit veikiam j po liežuviu paėmimo žmogus Į čiau veikia tada, kai iš burnos 
cios nitroglicerino tabletės*—|gsli apsvaigti tuojau arba jam’ 

anginos imti galva suktis — lengvumas 
galvoje rastis. Tada, žinoma,

prašalinimui Širdies
skausmo.

Ilgo veikimo nitroglicerino geriau sėdėti negu stovėti, kol 
tabletės ar kapsulės imamos ant po liežuviu paimtas vaistas vei-

a .-’irrvt-šg'--

Rirthewomari 
whdš at the heart of 

family^ f inane
Too. can't ar&rd to be ’wrseg. 
Because if yotf/t in charge rf

future, too*
And that's when Ų-S. 

Savings Bonds corn* in-1 
them through your benk

That way, while you’r* 
meeting tSe day-to-day ex
penses, you'll still be building 
a more secure f rture for your 
family.

UA Savings Bonds. For 
the woman wno really know 
a good bargain.

inĄmenca-
Joia ttePtywQ

vos sukimąsi bei apsvaigai, ke- r todėl jas nereikia laikyti savo 
maistų spintoje perilgai — tuo 
judu nesutaupysi <tpinigų, jei 
zveikatai kenksi.

Apsaugojimas nitroglicerino 
, nuo sugedimo

Pilnai veikiančias nitroglice 
?ino tabletes užlaikysi ilgiau, 
,ei sekančiai elgsies:

1. Laikyk tą vaistą origina 
dame stikliniame buteliukyje. 
:uris užsukant viršų esti užda
romas. Prašalink vatos kamštį. 
Kuris esti virš Tablečių ir jo NE
PADĖK atgal — tą vatą išmesk. 
?d kiekvieno vartojimo, TUO
JAU uždaryk buteliuką labai 
tampriai. Kad greičiau galėtum 
paimti tabletę, išpilk keletą jų 
. viršiuką — paimk greitai vie
tą, o kitas supilk atgal ir tamp Brighton Parko, Melrose Par- 
iai užsuk dangtį. Stenkis nitro-1 -«>• Paprastai paradams būdavo 

glicerino tablečių nelaikyti del-1 Kviečiami iš Chicagos šauliai.

ENERGY 
WISE «

palengvina

ie (kaip paprastai žmonės da 
o), nes jos gaus drėgmės ir 
reiciau ges, subyrės.

. 2. Nelaikyk nitroglicerino tab- 
įčių kartu su kitais vaistais, nes 

,ie gali susilpninti nitroglicerino 
eikimą. Tą tiesą turi atsiminti 
ie pacientai, kurie ima kelerio 

pus vaistus ir visai dienai jų tab- 
etes sudeda kartu į vieną vietą. 

Su nitroglicerino tabletėmis taip 
nesielgtina. Jos turi būti atski
rai laikomos, su kitais vaistais 
nemaišomos ir iš buteliuko į bu- 
eliuką nepilstomos.

3. Nitroglicerino tabletes lai
kyk visada parankiai, tik ne arti 
<ūno, nes kūno šilima gali su
mažinti to vaisto veikimą. Todėl 
tokias tabletes laikyk liuoso ap 
siausto kišenėje, rankinukyje ar 
švarko kišenėje.

4. Laikyk nitroglicerino table
čių buteliuką vėsioje ir sausoje
vietoje. Geriausiai tokius vais
tus laikyti vidutinėje kambario 

■temperatūroje, toliau nuo tiesio
ginės šilimos, atokiau nuo saulės 
šviesos. Nelaikyk ŠALDYTUVE 
ar vonios kambaryje (varistų 
spintoje), nes tose vietose drėg 
'mė susmulkins tabletes, kai jos 
nebus standžiai uždarytos.

Išvada: Kiekvieftame reikale 
‘naudokimės tikromis žiniomis, 
paliovę savais, dažnai neteisin- 

•gais nusiteikimais besivadovavę, 
švieskimės visose srityse dides
nei savo sveikatos naudai. Dau
giau tuo reikalu — kitą kartą.

Pasiskaityti: About Your Med 
, »cines. Unįted States- Rh'aiw- 
peial Ccmvetition,.fnc.

' Niekas negah būti laimingas, 
ką nors nemylėdamas.kam nors

Nepamirškime, kad sugedusio
vienas Lituanian Plaža viengun
gis.

>j kartą šaulių nebuvo. Jie buvo 
išvykę kitur.

Iš jau paminėtų lietuvių ko- 
.oniju atsirado tiek daug norin
čių važiuoti į Rockfordą, kad 
100 sėdimų vietų turintis auto
busas negalėjo sutalpinti. Kai 
kam teko važiuoti savomis ma
šinomis. Tad, sekmadienį, lie
pos mėn. 4 d., 3:25 vai. po pie- 
ių, prie Rockfordo lietuvių klu- 
->o didžiulių mūrų namų, apsup
to plačia aikšte, sustojo autobu
sas, iš kurio pasipylė tautiniais 
rūbais pasipuošusios moterys. 
Zyrai pasidabino tautinių i-ūbų

Change th« oil and 
filters every 3,000 te 
6,000 miles to avbM* 
wasting gssoHna.

Don’t be a Bom Lesert

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TlFS OH

EXPRESSWAY DMYW&
don't CUT W BETWEEN CARS 
THAT ARE

*: VOU WWM| *
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SLA prezidentą Povilo Dargio raportas 
SLA seimui Floridoje

I

Povilas. P. Dargis

ATLIKTIEJI DARBAI
(Tęsinys)

viešai apšauktas “liaudies prie
šu”. Tuo mJu “Agitpropo” lei
džiamame spaudos organe — 
“ŠLUOTOJE” buvo atspausdin
ta, iš Tauragės gauta, korespon
dencija, kurioje buvau šitaip 
“išgarbintas”: (cituoju iš at
minties) “Jau ne vienas Taura
gės buvęs ponas yra pasitraukęs 
iŠ savo pareigų. Tuo tarpu Tau
ragės šaulių vadukas (parašyta 
mano vardas ir pavardė) išdi
džiai tebevaikščioja šio miesto 
gatvėmis. Tai tas tipas-, kuri* 
1939 melais Tauragėje suruoš
tame “lietuvio inteligento” teis
me, būdamas to ’‘*rnt71iegnto” 
kaltintoju, visai jo nekaltino ir 
nereikalavo jam baudos, bęt vi
są kaltinimą nukreipė į Sovietų 
Rusijos santvarkoj ir jos kariuo
menės niekinimą (tai buvo gry
niausias to korespondento išmis- 
las. y- J.). Tokius vadukus jau 
pats laikas iššluoti iš Lietuvos 
gyventojų tarpo”. 'J ,.i

Tą melagingą korespondenci
ją parašė ir po ja savo pavardę 
padėjo Jonas Remeikis. Jis, 
prieš rusų okupaciją, kurį laiką 
nuomavo Tauragės šaulių na
muose buvusią kino salę ir tau
ragiškiams rodydavo joje įvai
rius filmus. Anksčiau jis buvo 
Lietuvoje įsteigęs pirmąjį cirką, 
pavadinęs jį “Aušra”. Cirkas su
bankrutavo;* todėl ;]o savininkas 
persimetė į kino filmų demonst
ravimo amatą. Tik rusų pirmo
sios okupacijas Lietuvoje metu 
paaiškėjo, kad tas pirmojo Lie
tuvoje cirko steigėjas ir po to 
vertęsis kino filmų demonstra
vimu, kartu turėjo antrąją spe
cialybę buvo steptas Sovietų 
Rusijos agentas, o gal ir nelega- 

. lios Lietuvoje komunistų parti- 
josnarys. Už tą .antrąją savo 
specialybę — šnipinėjirhą Mask
vai — j iš pirmosios okupacijos 
metu Tauragėje gavo nacionali
zuotų pramonės, įmonių valdy
tojo rangą; Tas ' pareigas eida- 
mąs, . jis stropiai talkininkavo 
okupantui, skųsdamas vietinius 
lietuvius rusų saugumui ię pa
ruošdamas jštreiųtinų į. Sibirą 
lietuvių sąrašus.

(Bus daugiau)

okupavęs maskvmis tironas, da
bartinėje Lietuvoje tam oku
pantui pataikaujančių lietuvių 
vadinamas “Didžiuoju broliu” 
arba “išvaduotoju iš buržuizi 
nės vergijos”, buvo pasišovęs 

I išnaikinti visą lietuvių tautą. 
Karo tarp nacinės Vokietijos ir 
sovietinės Rusijos pradžioje 
rasti dokumentai, kurių rusiška 
sis okupantas nebesuspėjo su 
naikinti, rodo, kad tų pačių me
tų birželio mėnesių, pabaigoje 
iš Lietuvos turėjo būti į Sibirą 
ištremta 700,000 Lietuvoje bu
vusių “liaudies priešų”. Be abe
jones, šį antrąjį masinių trėini- 
mų etapą turėjo .sekti ir tretysis.

Bušimų tremtinių sąrašus su
darinėjo lietuviai ir nelietuviai, 
Lietuvos piliečiai komjaunuo
liai, kemunistų partijos nariai 
ir maskvinio okupanto slaptajai 
policijai — NKVD — patikimi 
aktyvistai arba šnipai.

“Laisvosios Lietuvos” savait
raštyje š.m. balandžio Inėn. 8 d. 
numeryje 7 (1379) yra išspaus- 

i dinti “Buvusio partizano prisi- 
minimai”. Tuos atsiminimus 

! parašęs Antanas Kaminskas bu- 
j vo mano artimas pažįstamas: 
j 1919 metų vasarą kartu su juo 
Paskratiškių -Kapeliškių kaime 
p i e m e navome. Ta mudviejų 
draugystė ir vėlesniame gyveni
me nebuvo išblėsusi/ Savo atsi
minimuose jis pasakoja ne tik 
apie lietuvių partizanų veiklą 
Biržuose 1941 m. vokiečių ir 
rusų karo pradžioje, bet ir apie 
komunistų darbuotę Biržuose 
nepriklausomos Lietuvos laikais 
bei pirmosios rusų okupacijos 
metu. Jo pasakojimas ir jame

| pų gautus “Seimui įnešimus”.. 
Kiekvieną įnešimą Komisija ‘ 
apsvarstė ir pateikė savo nuo- Į 
monę ir rekomendacijas.

Ta pačia proga, būdamas Chi- ‘ 
cagoje, pasitariau su švietimo! 
Komisijos pirmininku G. La
zausku ir Chicagoję gyvenančio
mis SLA Pildomosios Tarybos 
narėmis: E. Mikužiu!e, Chris- 
linen Austin ir Josephine Mil
ler! ūte.

1982 m. gegužės 14 d. dar tu
rėjau vykti į New Yorką, kur 
pagaliau su trečiuoju įstatų Ko
misijos nariu dr. Algirdu Bud- 
reckiit galutinai paruešėm Įne
šimus spausdinti Tėvynėje ir 
SLA seimo “Darbų knygoje”.

SLA raštinėje su sekretore G. 
Meiliūniene sutarėme, kur spaus 
dinti “Seimo Darbų knygą” ir 
sykiu peržiūrėjome knygoje 
spausdinamus raportus. Paruo
šėme ateinančio seimo dieno
tvarkę ir galutinai < 
SLA seimo eigą bei ten įvyks- 
tančiuosius parengimus.

Kaip matyti, šios 1979-1982 
m. kadencijos metu stengiausi 
kaip galėdamas prisiderinti prie 
naujų įstatymų ir potvarkių. 
Esu dėkingas savo kolegoms —! 
SLA Pildomosios Tarybos na- į 
riams ir Pastoviųjų Komisijų 
nariams, supratusiems reikalų 
išsivystymo svarbą ir įsijungu
siems į naujų rūpesčių išrišimą 
savo pasiūlymais ir darbais. Vi
siems broliškai tariu lietuvišką 
ačiū.

Santykiaudamas su žmonė
mis, ar tai būtų buvę su lietuvių 
veikėjais, ar su amerikiečių vi
suomenininkais, d ž i a ugiausi, 
matydamas daugelio žmonių ge
rus linkėjimus ir pagarbos pa
reiškimą Susivienijimui, jutau 
žmonių atvirumą ir nuoširdu
mą diskusijose su jais. Dideliu 
pasitenkinimu galiu konstatuo-j 
ti, kad mūsų Susivienijimas,! 
šiame krašte seniai įsipilietinęs, 
turi garbingą vardą ir gerą re
putaciją amerikiečių tarpe.

šio seimo rengimo komisijai 
St. Petersburge reiškiu gilią pa
dėką. Tikiu, kad seimo delega
tai ir svečiai patirs petersbur- 
giečių paslaugumą ir vaišingu
mą, kuris padės 61-ajam seimui 
praeiti sklandžiai ir broliška 
dvasia. > (

Taip pat dėkoju mūsų organi
zacijoms gausiems rinkikams- 
balsuotojams, kurie dar kartą 
parodė man prielankumą,, iš
rinkdami mane dar vienai ka< 

Susivienijimui variom

Patyrėme, kad visi naujai 
duodami polisai - paliudijimai 
nariams būtų perrašomi papras
ta kalba, kad išlaikytų aiškumo 
skalės testus, kad tokie polisai 
būtų įteikti draudimo departa
mentams su atitinkamais ates
tatais aprobavimui. Taip pat 
reikia paruošti buyer’s guides— 
gaires pirkėjams, disclosure ar
ba summary formas, ir surren
der comparison disclosure for
mas. ' '

1981 m. kovo 2 d. tuo reikalu 
posėdžiavau kariu su Aktuaru, 
sekretore Meiliūniene ir su iždi
ninke Mikužiūte. Nutarėme pa
kviesti Aktuarą. paruošti sekan
čių rūšių apdraiidas pagal aiš
kumo reikalavimus: 1) 20 metų 
išmokėjimo viso amžiaus paliu
dijimą, 2) taupomąją apdraudą 
10-čiai ir 20-čiai metų ir 3) ter
minuotos apdraudos paliudiji
mą. Taip pat nutarėm, gavus 
valstijų draudimo departamen
tų aprobavimą, naujus apdrau
dos paliudijiinūš ar aplikacijas 
spausdinti Pittsburghe.

f Kadangi paliudijimų pakeiti
mai pareikalaus tam tikrų pa
keitimų SLA konstitucijoje ir 
įstatuose, šis reikalas buvo pa
vestas SLA Įstatų Komisijai. 
Komisija, pasitarus su Pildomą
ja Taryba ir Aktuaru, paruošė 
konstitucijos pakeitimo-prįtaiky
mo prie “Readability Require
ments” — reikalavimų projek
tą, kuris bus* seimui parefe- 
ruotas.

Rengiantis šiam SLA Seimui 
ir rašant šį savo raportą, man 
dar ■ prisiėjo šiemet gegužės 
(May), l.ir 2 d. Chicagoję-posė
džiauti su ten gyvenančiaisiais ’ dencijai 
Įstatų Komisijos nariais: Marty- vauti. 
nu Gudeliu ir Kaziu Mačiuku. P
..Sykių peržiūrėjome visų kuo- savo artimiesiems bendradar-

iš biams: Pildomosios Tarybos na-. JURGIS JAŠINSKAS 
riams, Pastoviųjų Komisijų vei-| 
kėjams, apskričių ir kuopų vai 

aptarėme ] ir centro tarnautojams.
“' jūsu glaudus ir sklandus bend- 

radarbiavimas mūsų Susivieni- 
Jjimą išlaikė aukštumoje ir už
tikrino visos organizacijos ge
rovę.

Galime drąsiai žvelgti j Susi
vienijimo šimto metų jubiliejų, 
kuris taip arti — vos. už ketve- 
rių metų! Kviečiu ir raginu sei
mo delegatus rimtai pamąstyti, 
pasvarstyti ir padaryti nutari
mus, kad Susivienijimo šimt
mečio paminėjimas paliktų pras- 

. Į iningas ir įspūdingas žymes lie
tuvių tautos istorijoje, taip, kaip 
bus palikusi ir SLA veikla.

Jums gi, brangii^įęlegatės 
ir delegatai, linkiu 
darbo seime, geroyĄriaotaikoš 
pramogose ir daug, daug malo
nių valandų, kurias praleisite 
savo susitikimuosebendravi- 
me su SLA broliais ir seserimis.

Povilas P. Dargis, 
SLA prezidentai

SPAUDOS PABIROS
Atsiminiu žiupsnelis apie Tauragės Mokytojų 

seminariją, mokytojus ir mokinius
(Tęsinys)

1940 melų antrame pusmety
je Tauragėje buvo areštuoti ir 
įkalinti šie asmenys: tada ėjęs 
apskrities viršininko pareigas, 
bet nebuvęs pakankamai nuo
lankus okupacinei valdžiai J. 
Bildušas, Tauragės gimnazijos 
direktorius Jurgis Jakubonis, 
Tauragės šaulių kuopos kuopi
ninkas — viršila inž. Martymas 
Preikšaitis, seminarijos pradi
nės mokyklos mokytojas Ro
mualdas Medelis,! Tauragės se
minarijos IV-to kurso mokinys 
Martynas Pakalniškis ir 
tl, kurių pavardžių ncbeatsiriiel* 
nu. Tai buvo pirmosios bolševi
kinio teroro aukos.

Tie areštai buvo tęsiami iki 
nacinės Vokietijos ir bolševiki
nės Rusijos tarpu&V'io karo pra
džios—iki 1941 m. birželio 23 d.

ares-.Tuos Lietuvos gyventojų 
tus okupantas rusas, talkinant ir 
komunistine ideologija susiža
vėjusiems lietuviams, “apvaini
kavo” masiniais lietuvių trėmi-į 
mais į Sibirą 1941 m. birželio 
mėn. 13-16 dienomis. Tų ištrem
tųjų tarpe buvo ir mano artimai 
pažįstami tauragiškiai: Taura
gės seminarijos mokytojas Ka
zys Matukai tis, mano buvusios

Reiškiu padėką ir pagarbą

. Į KAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 ♦ TeL 925-2787
- ? > '■ —’

Didelis patrinkimas geros rūšies įvairių prekių 
• '■* v *'

M ARU A NOREIKIENE

( olULN IJLlMJLAL I JLdJbTUYĄ 

Cosmos Parcels Express Corp, ?
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

St, Chicago, nt 60623 ♦ Tri. 325-2711

mokinės Antosė Makaraitė ir j paminėti įvykiai yra teisingi, 
Chines jis, būdamas paprastu dar-: 

mokytojai bininku, turėjo progos artimai 
susipažinti ir su komunistiniu 
pogrindžiu. Apie būsimų trem
tinių į Sibirą sąrašų sudarinė- 
jimą jis šitaip paliudyja:

“...1941 m. apie vasario 
mėn. buvo įsakyta visiems kom
jaunuoliams ir komunistams 
kiekvienam sudaryti po 10 žmo
nių sąrašą, pradedant nuo poli; 
cijos tarnautojų, šaulių, jauna
lietuvių, stambių ūkininkų, 
įstaigų tarnautojų, ir visų kitų 
nepatikimų komunistams. Vė
liau man teko sužinoti, kad visi 
būsią ištremtį bet kada, nebuvo 
pasakyta. Prasidėjus žmonių 
vežimui/tik tada supratau, :kam 
buvo daromi sąrašai.”: • f;

Tokie sąrašai buvo sudarinė
jami visoje Lietuvoje. Į tuos 
sąrašus buvau įtrauktas ir aš, 
nes jau 1940 metų rudenį buvau

Janina Zienčikaitė, ir Tauragės 
gi ninazi j os istor i j os 
Žvirblytė.

čia anksčiau paminėti masi
niai lietuvių trėmimai j Sibirą 
1941 m. ^birželio mėnesį, buvo 
tik įžanginiai,/nors jų metu su
naikinimui buvo išvežta dau
giau 30,000 įvairaus amžiaus ir 
įvairių profesijų mūsų tautos 
narių. Bolševikinis, Lietuvą

Aleksas Ambrose, ,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
r f > 'i . ’

’ autoriusj-.. u/
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią

į, Čhicagos( lietuvių istoriją is •
: (1869 1959 metai); : : ‘ 1 ,

' 1664 psl., vardynas. ? . ‘
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $1. ., ■ - ■ t
1967 metais išleido. Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija \

a HfjcyiINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • F ANNIK MAT 8AV 
DUMYNAI • KOSMETIKOS RK3RMKNY8

Atdara šiokiadieniais nuo

j i ' Į : Inž. UODAS MIKŠYS,
t . ' 50 metų studijavęs, kaip'

F’’'■ 1 IŠ PRAEITIES ŪKANŲ
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.

l t? - FFi Ę*ina £25. Kjeti virieliaL Paitaz 82.

p ’ NAUJIENOS -
QV ■ 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

GREIČIAU ATLIEKA
Pacientas: — Kad užmigčiau, 

aš visada turiu skaičiuoti- iki tūk 
stancio. ’ * į ,'f- 1 K

Gydytojas: '.Na, ir ties ku
riuo įkaičiu jūs paprastai ,už- 
miegatp?

Pacientas: ties trimis.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
ė LITERATŪRĄ, lietuvių literatūros, . meno , Jr. moksle 

1954 m. metraštis.’ Jame yra vertingi, niekuomet neseurtą, Vines 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoė, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V» 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis L? 
M. K. Čiurlionio, M. Lileikio, V. Kaiubos, A. Rūkitelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 push’ knyga kainuoja tik 83,

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, ralytojoe Ir tak
tiniu lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainf 
iventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusk, kainuoja 12.

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

• LIETUVISKASIS PAMARYS, Henrilro Tomo-TamaSansSt 
įdomiai p&ralyta studija apie Rytprūsius, remiaDtUxPakahiėa tl 
Labguvos apskričių duomenimis. ApraiymaJ Įdomūs £iekvienarn 
lietuviui. Leidinys fllustmot&s nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžlŲ pavadinimai Ir jų vertiniai j Voklefiij kalba. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra RytprūMų famėūpia. Kalas H,

'• M LAUMES LIME, ralytojos Petronėlės OrintaltM atfl* 
minimai Ir mintys apie asmenis Ir vietas neprfk. Lietuvoje ir plr« 
maišiais boUevikp okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 83. .

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesuprtf- 
taa Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio Jalinsko knygoje sple Juliaus Janonio gyvenimą Ir po®- 
riją. Dabar būtą jj galima pavadinti kovotoju ui žmogaus telaea 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapiu, kainuoja fA.

• BATTRINES NOVELES, M. 2xwčeuko kūryba, Ė. Vatalfle 
vertimas. pat knygoje yra 40 sąruo^ngij nevalią. Kaina

Knygos gaunamos Naujienose, 17M So. Halstad St, CHoga, 
IE V06M. Ufaaksnt F**tT, prMKJ Bo*af| yOtglfTuiu IBaMwnmm
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Grand Rapids, Mich., šokėjų grupė 'lt-*-. į

J. KLAUSEIKIS

"Metraštįs, Lietuviu Biznio 
Rodyklė 1923 metams”, — 160 
puslapių knyga, “Naujienų me
tinis nemokamas priedas” pre
numeratoriams. Lapai parudavę 
ir jau trupa, bet kiek čia daug 
sukaupta istorinės medžiagos ne 
tik apie Chicagos, bet ir apie 
v^os Amerikos lietuvius profe
sionalus ir verslininkus bei ama- 
tin.nkus. Yra žinių ir apie Lie
tuvą: konstitucija ir kiti išei
viams rūpimi įstatymai, pvz., 
pilietybės nuostatai ir kt. Išvar
dyti visi Lietuvos ir Amerikos 
lietuvių laikraščiai, su jų adre
sais ir kainomis. '

Alfabeto tvarka, pirmiausiai 
advokatai, jų Amerikoje 25, lie
tuvių akušerių Tl, apdraudos 
įstaigų 12, aptiekų 73, 'dantistų 
17 ir 1.1. Maisio krautuvių savi
ninkų jau ne dešimtimis, bet 
š’mtais priskaičiuota. Kifa skam
bi verslininkų grūpė — baldų ir 
kitokių namų reikmenų parda
vėjai. Inžinierių tepaminėti tik 
5 ir tik 2 iš jų Čikagoje. Knygų

Frontininkų metodai
J. Klauseikis savo pastabose apie knygą “JAV Lietu

vių Bendruomenės Trys Dešimtmečiai”, tarp kitko rašo: 
“... Tik atvertus bendruomenės trisdešimtmečio -knygą, 
matyti, kad jos redaktorius puikiai žino, , jog pirm. Kut- 
kus mėgsta reklamą, tad pati pirmoji fotografija ir pats 
pirmasis -knygoje raštas yra Vytauto Kutkaus, JAV 
Krašto valdybos pirmininko, o tik antruoju yra buvęs 
Loko pirmininkas, JAV LB garbės pirmininkas-prel. Jo
nas Balkūnas su savo raštu ir -fotografija. -Kitados žmo
nių -elgesys reikalaudavo garbingesniam pirmąją vietą 
užleisti.. ”

-H. Tiesa,-anksčiau taip; buvo’priimta daryti. Bet ten. 
kur.viena partija.yaldo, visada pirmoje vietoje statomas 
partijos vadas. Visi kiti-s--tai tik priemonė .partijai rekla
mą dalyti, partijos tikslams siekti. Matome, kad taip -yra 
su frontininkų užvaldyta bendruomene. Prel. Balkūnas 
jiems buvo reikalingas reklamai prieš rinkimus.'

Partijos vadai žinojo išeivijos lietuvių nuotaikas, dėl 
jų —bendruomenės vadų— pataikavimo okupanto agen-. 
tams, stengimosi visomis priemonėmis griauti, niekinti 
laisvinimo veiksnių darbą. Juk ne veltui politrukas gen. 
Petronis vaišino bendruomenės vadų dukras Vilniuje.

Jau praeituose LB rinkimuose,'nors irgi buvo nau
dojama visokios priemonės balsams medžioti, bet buvo 
paskelbta, kad gavo vos 8,200 balsų.

Tai šiemet bandė gelbėti padėti, .panaudojant prel. J. 
Balkūno autoritetą. Partijos vadai pasigyrė, kad Į suva
žiavimą (30 metų bendr. sukakčiai paminėti) buvo iš
siųsta pakvietimai-600 asmenų. Ir kaip turėjo jaustis' 
partijos vadai, kada iškilmingojo posėdžio atidarymo me
tu salėje sėdėjo ... tik 36 asmenys. Tai tik partijos ak
tyvas. Todėl ir griebtasi gerb. prelato autoriteto. Pa
kvietė ji prie garbės stalo, o vėliau pakišo pasirašyti 
propagandini pareiškimą rinkimų reikalu. O Bendruo
menės knyga, tai tik partijos vadams reklama.

Žinoma, rinkimų komisijos, savo keliu, buvo sudary
tos sąlygos neteisėtiems balsams medžioti. Rinkimų ko
misija išsiuntinėjo visiems katalikiško laikraščio prenu
meratoriams laiškus, prašydama, kad žmonės “VISOS

Iš SAVOS IR SVETIMOS SPAUDOS
LAIMINČIAI, PREZIDENTO SVEIKINIMAI
IR VICEPREZIDENTO BUSH MARŠKINIAI

Prieš kurį- laiką "Draugo” 
dienrašlyje VLB. pasisakė dėl 
popiežiaus sveikinimų jaunave
džiams ir dėl prezidento sveiki
nimų sukaktuvininkams. Jis dės- 
:o: "Aprašant vestuves ar vyres
niųjų asmenų sukaktuves, daž
nai iškilmingai paijnėžiama, kad. 
*4jaunavedžiai .gavo' šy.z Tėvo’ 
palaiminimą”, 'kad ^sukaktuvi

ninkus sveikino pats JAV pre
zidentas. . Tikrai nepaprastas 
tai įvykis, kad už tam tikrą pi
nigų sumą Vatikano tam tikra 
staiga atsiuntė popiežiaus svei
kinimą, arba kad Baltųjų rūmų 
vienas iš tarnautojų, per dieną 
parašęs gal šimtus trafaretinių 

- > vėik ■ n hnų prezi denio vardu, 
pamformuo-as apie tokio ir to

ŠEIMOS” balsus sudėtų į vieną voką ir merą reikalo jo 
Įmesti Į rinkiminę urną. Instrukcijose-pasakyta, kad-bal
savimo vokus galima įteikti ir anksčiau asmeniškai, bet 
kuriam rinkimų komisijos nariui arba balsavimo dieno
mis rinkimų būstinėje. Ir kas žino, kiek partijos aktyvo 
naudojosi ta lengvata, ir kiek tokių “visos šeimos” vokų 
buvo prikimšta Į urnas?

"Be To, atsiųstame' voke buvo įdėtas specialus lapelis, 
kurį gavėjas buvo prašomas pasirašyti, kad jis balsavo 
•paštu, nors voką su visos šeimos ’balsais '-bet kada, -bet kur 
sutikęs rinkimų komisijos narį,-jam atidavė. Tokios-suk
tybės, tai dar ir komunistai nesugalvojo.'Įdomu, ar pre
latas Balkūnas matė tas instrukcijas, prieš* pasirašyda
mas rinkimų propagandos lapą.

Ir po visų tokių pastangų ir suktybių, ir po pusės 
mėnesio užtrukusių rinkimų, buvo paskelbta, kad pri
duota 7,800 balsų. Tokia sistema pravedant rinkimus, 
negalima sakyti, kad “balsavo” 7,800 -asmenų, bet kad 
buvo priduota tiek balsavimo lapelių. Taip buvo pravesti 
“demokratiškiausi”, kaip ir Sovietų Rusijoj, rinkimai.

Taip ir prelato J. Balkūno autoritetas neišgelbėjo. 
'Tik gaila, kad visų gerbiamas asmuo taip lengvai už
kabintas ant partijos propagandos kabliuko.

Ignas Petrauskas

kio asmens >gražią sukaktį, ai- 
siuntė sveikinimą patils prezi
dento vardu. Juk kiekvienas 
demokratinės šalies prez dentas, 
norėdamas būti populiarus ir 
ateities rinkimuose laimėti bal
sų, turi palaikyti glaudų ryšį su 
piliečiais”.

"Nesakyčiau”, rašo "Draugo” 
bendradarbis, — "kad tokios 
informacijos mūsų spaudoje bū
tų visai bereikšmės, tačiau pasi
gyrimas. jomis tikrai įiereikąlin- 

,>gas. Informacijos apie šalpos, 
artimo* dąrbus .jaū žy-
miąi .prasiiimge^nes”..; -

Prezidentinių sveikinimų ypač 
‘ dabar nepagaili ir lietuviams 
sukaktuvininkams prezidentas 

’Reagan. Sakoma, jog užtenka 
respublikonų partijos įstaigai 
sumokėti 25 dolerius ir prašo
mais sveikinimas ateina. Gal ir 
taip, gal ir ne, bet tokį aiškini
mą politikoje nusimanančių 
žmonių girdėjau.

Dosnus ir viceprezidentas 
George Būsh, kaip tai aprašo’ 
amerikoniškoji spauda. Vienuo
likos metų vaikas pamatė vice
prezidentą Bush sportuojant. 
Prisitaikė arčiau ir paprašė, kad 
dovanotų marškinius, kuriais 
apsivilkęs sportuoja. Viceprezi
dentas tuoj tuos "T shirts”, su 
įrašu "George Bush, USA”, nu
sivilko ir vaikui atidavė. Vaikas 
iškilo į garbę: užsivilko vicepre
zidento marškinius, fotografai 
nutraukė, ir jo paveikslas, kaip 
įžymaus žmogaus, spausdinamas 
laikraščiuose.

Taigi, savireklamos siekia ir 
vaikai ir senstelėję jubiliatai. 

* * *

MIRĖ ŽYMUS VILNIAUS 
ŽYDAS

Amerikoniškoji spauda rašė, 
jog New Yorko mieste birželio

d. mirė Chaim Grade, 72 me
tų amžiaus, poetas ir prozos au
torius. Gimęs ir užaugęs Vil
niuje (". .. spent his life writing 
of the Jewish martyrs who lived 
in such communities as Vilnius, 
Lithuania, where lie himself 
was raised).

Rašoma, jog iki antrojo pa
saulinio karo Vilnius buvo žydų 
kultūros ir religijos ‘ centras. 
1941 m. naciams Vilnių užėmus, 
Grade su žmona ir .moimav,pasi- 
traukė į Sovietų S-gą, o kai po 
karo grįžo į Vilnių, tai rado, jei 
nemirusius, tai mirštančiu47 gi
mines ir nykstančias žydų gyve
ninio tradicijas.

Amerikoje pragyvenęs dėsty
damas žydų (Yiddish) literatū
rą. S&vo kūryboje nevengęs te
mų — senoviškųjų žydų pažiū
rų susikirtimo su naujoviškais 
laikais. Pvz./našlė žydė negali 
ištekėti, jei negali įrodyti pir
mojo vyro mirtį. Gi po šio karo, 
kai'šeimos buvo karo metu iš
blaškytos, iškilo ta problema, 
kai atsirado žydžių, našlėmis 
tapusių, bet negalinčių įrodyti, 
kur ir kada vyras mirė.

Esą išspausdinta mirusiojo 
kūrybos 25 knygos, bet labai 
mažai teišversta anglų kalbon, 
nes autorius vertimų nepageida
vęs, baimindamasis, jog anglų 
kalboje nebus rasta atitinkamų 
žodžių, žydų kalba parašyto kū
rinio nesudarkant.

* * - *
Iš JAU PARUDAVUSIOS 

KNYGOS

krautuvių 10, visos Čikagoje ir 
apylinkiniuose miestuose. Kuni-
gų 22.

Netrumpas sąrašas'nekilnoja
moj o turto pardavėjų, siuvėjų, 
•pinigų Lietuvon persiuntimo 
kontorų ir -laivakorčių pardavė
jų. Yra italių, batsiuvių, kirpė
jų, valgyklų, viešbučių, anglų 
kalbos ir prekybos mokyklų, 
graborių ir kt.

Stebėtis reikia, kaip daugelis 
anos kartos lietuvių, atvykę be
moksliai, pasigavo Į mokslą ir 
j verslus.

Pagal 1920 m. gyventojų su- 
rasypia -Amerikoje 'buvo imigra- 
vifiių' liėtifvių’ 182^27, b jau 
Amerikoje' gimusių*1154,373, iš, 
viso 3361600 lietuvių. Tačiau 
Naujienų metraštyje Tašoma, 
jog tai nėra tikri Skaičiai, nes 
buvo aplinkybių, dėl .kurių kar
tais lietuviai rusais ar lenkais 
įrašyti. Daugiausiai lietuvių bu
vo Illinois valstijoje 30,327; 
Pennsylvanįjoje 30,217; Massa
chusetts 20,784. Mažiausiai lie
tuvių užregistruota Tennessee, 
tik 3, ‘Mississippi 5, Nėvadoj 7, 
New Mexico 8, "So. Carolina 9, 
Idaho 9, Floridoje 13, Kalifor
nijoje 260;

Miestuose — tai Chicago dau
giausiai gyventojų lietuvių tada 
sutraukė: 18,923, antroj vietoj 
New Yot-kas su 7,475, Philadel
phia 4,392. Mažiausiai lietuvių 
būta Salt Lake City, Utah ir 
Fall River, Mass., — po vieną.

Laiškų surinkimas 
ir pristatymas

^Metraštyje rašoma, jog Čika
gos didmiestyje laiškai suren
kami 26 sykius laikotarpyje nuo 
7 vai. ryto iki 11 nakties. Kifose 
miesto dalyse laiškai šuretikanū

(Nukelta į trečią puslapį)

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

O vienuolyno viršininkas suraukė savo iškilią 
kaktą, valandėlei nutilo ir vėliau taip atsakė:

— Sunku prieš juos kariauti ir dėl to, kad jie 
vienuoliai ir kryžių ant savo apsiaustų nešioja. 
Bet jei jie jau perpildė nuodėmių saiką, tai ir re
likvijoms gali pasidalyti šlykštu pas juos toliau 
gyventi, o tada jos ne tik kad neteiks kryžiuo
čiams stiprybės, bet juos nusilpnins, kad į dores
nes rankas patektų. Tegu Dievas apsaugo krikš
čionišką kraują, bet reikia žinoti, kad ir mūsų 
valstybėje yra relikvijų, kurios padės ir mums 
kariauti. Nes šv. Brigitos pranašystėje sakoma: 
“Įkurdinau juos kaip darbšČiąsias biteles krikš
čioniškųjų žemių pakrašty, 4)et jjie sukilo prieš 
mane. Jie nesirūpina Sielomis ir nepagaili 'kūnų 
tų žmonių, kurie iš klaidų grįžo į katalikų tikėji
mą ir Į mane. Ir padarė iš jų belaisvius, ir nemoko 
jų Dievo įsakymų, ir neleisdami jų prie šventųjų 
sakramentų, pasmerkia juos dar didesnėms pra
garo kančioms, kaip kad pagonys verti būtų. Ir 
sukelia jie karus savo gobšumui patenkinti. Todėl 
ateis laikas, kada jų .dantys»bus sutrupinti jr de- 
-ijiės *’i rankos nukrr^lintos, o dešines kbjos pa’si- 
darys raišos, kad pažintų nuodėrtiės savo.”

— Taip, Dic’e, duok! — sušuko Zbyška.
Kiti riteriai ir vienuoliai taip pat buvo pa

gauti pranašystės žodžių, o vienuolyno viršinin
kas, kreipdamasis i kunigaikštienę, tarė:

— Todėl pasitikėkite Dievo teisingumu, kuni- 
,-gaikštiene, nes greičiau jųjų dienos yra suskaįty- ’ 
tos, kaip jūsų. 0 dabar nužeminta širdimi priim
kite šitą štai dėžutę, kurioje yra vieno -mūsų glo
bėjo, šv. Ptolomėjaus, kojos pirštas.

Kunigaikštienė ištiesė drebančią T-emką, pri
klaupusi priėmė dėžutę ir prispaudė ją įprie lūpų. 
Kunigaikštienės džiaugsmas apkrėtė-irivisus dva- 

I riškius. nes nė vienas neabejojo, -kad -iš šitos do
vanos pasklis palaima ir gerovė, ne tik čia esan

tiems, bet ir visai karalijai. Zbyška .jautėsi pa-, 
1 tenkintas, nes jam atrodė, kad karas turis prasi
dėti tuoj po Krokuvos iškilmių.

Iv i
(Buvo jau gerokai po pusiaudienio, kai kuni

gaikštienė kartu su palydovais pajudėjo iš vfti- 
Į šingojo Tyneco Į Krokuvą. Tų laikų riteriai, artė
dami prie didesnių miestų >ar pilių ir not ėdami *flp- 

j lankyti žymesniuosius asmenis, dažnai rengdavusi 
kautynių apranga.Tačiau pagal tu laikų paprotį, 
peržengus pilies vartus, šarvai ‘būdavo misiimami. 
Dažnai net pats pilies šeimininkas, sutikęs svečios, 
taip į juos prabildavo: “Nusiimkite šarvus. gar-‘ 
bingas bajore, nes atvykote pas bičiulį”. Bet vis 
dėlto pasirodyti šarvuotam pilies šeitrininkui bu
vo laikoma garbės reikalu. Todėl pagal paprotį ir 
Macka ir Zbyška užsidėjo šarvus ir iš fryzųJri- 
terių laimėtas liemenes — šviesias ir žėrinžas, 
pakraščiais auksinėmis juostelėmis apvedžiotas.

Daug pasaulio apkeliavęs ir daug riterių matęs, 
Mikalojus iš Ilgamiškio tuojau suprato, kad šitie 
šarvai buvo -garsiausių pasaulyje Milano šarvi
ninkų darbo ir kad juos galėjo turėti tik turtin
giausieji riteriai. Jis sprendė, kad anie fryzų ri- 
teriai- turėjo ‘būti žymūs žmonės, ir dėl to su dar 
didešne pagarba pradėjo vertinti Macka ir Zbyš- 
•ką. Tačiau jų šalmai, nors ir nepaskutiniai, ne
buvo tokie -puošnūs. Stambūs ir gražiai pabalnoti 
eižilai kėlė dvariškių -tarpe susidomėjimą ir pa- 
-vydą. Ir Macka ir Zbyška. sėdėdami nežmoniškai 
aukštuose balnuose, iš viršaus dairėsi į dvariš
kius. Kiekvienas jų rankoje laikė ilgą ietį, prie 
šono turėjo prisijuosę kardus ir prie balno — 
kirvius. Dėl patogumo savo skydus buvo atidavę 
vežti vežimuose, bet ir be jų jie abu atrodė taip, 
lyg’būtų žygiavę į karą, o ne į miestą.

Jie abu jojo arti prie karietos, kurios užpaka
linėje sėdynėje sėdėjo kunigaikštienė ir Danutė, 
o priekinėje viena dvaro dama, Kristino iš šer
mukšninės našlė, ir senasis Mikalojus iš Ilgamiš- 
kio. TJandtė dažnai žvalgėsi i šarvuotus riterius, 
o kunigaikštienė dažnai kilnodavo prie lūpų dė
žutę gu šv. Ptolomėjaus relikvijomis.

—Taip norėčiau pamatyti, kaip šventieji kau
lai atrodo, — tarė pagaliau, — tačiau pati nedrįs
tu atidaryti, kad neįžeisčiau šventojo. Tegu vys
kupas Krokuvoje ją atidaro.

O visada labai atsargus Mikalojus iš Ilgamiš- 
kio atsakė:

~~ Et, gciiaU Uvi&iCiSti jų iš savo rankų, nes

’ relikvijos yra labai viliojantis daiktas.
— Gal ir teisingai kalbate, — valandėlę paty

lėjusi tarė kunigaikštienė, — nes jau -seniai nesu 
gavusi tokios dovanos, kuri man būtų suteikusi 
tiek daug paguodos ir ramybės prieš kryžiuočių 

i relikvijas.
— Protingai ir teisingai kalbėjo vienuolyno 

viršininkas, —atsiliepė Macka.— Turėjo kryžiuo
čiai ir prie Vilnaius įvairių relikvijų, juo labiau, 

j nes norėjo savo -svečius įtikinti, kad su pagoni
mis kariauja. 0 ir kas? Mūsų žmonės pamatė, 
kad, pasispiaudžius į rankas ir švystelėjus kirviu 
iš peties, ir šalmas ir jo galva krenta, šventieji 
padeda, — nuodėmė būtų kitaip kalbėti, — bet 

^ik teisingiesiems, kurie iš paklusnumo Dievo 
i vardu Į kovą traukia. Todėl ir galvoju, malonin- 
(.goji kunigaikštiene, kad,-prasidėjus dideliam ka-
j rui, nors ir visi vokiečiai kryžiuočiams padėtų, 
, sumušime juosius, nes mūsų yra daugiau ir Vieš- 
' pats Jėzus galingesnę jėgą mūsų kūnams suteikė. 
. O dėl relikvijų — argi mūsų šv. Kryžiaus-vienuo- 
! lyne jau nebūtų nė gabalėlio šv. Kryžiaus medžio?

— Teisybė, kaip Dievą myku, — atsakė kuni
gaikštienė. Bet mūsosios relikvijos ir pasiliksMe- 
nuolyne, o kryžiuočiai savąsias kartu gabenasi.

— Dievo malonei nuostolis nieko nereiškia, *— 
atsakė Mikalojus. (pus daigiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DltK'fcASTI "NAUJIENOS"

I — Naujienos, Chicago, Ill



R. VILIAUS

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

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

DR PAUL V. DARGIb
•YDYTOJA8 IB CHIRURGAI

KtefHnm «rtetorte

VALANDOS: g darbo dtenomte f

TeM M2-17X? arte 50-271?

TEL 233-8553 
Servic* 855-4506, P*9« 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street

Valandos pagal susi tenrn.g

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

4600 W. 103rd Street

Off. tek 423-8380
Valandos pagal susitarimą

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2613 W. 71st SL TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 43rd STREET 

' Vtlandor antnd. 1—6 popiet, 
ketvirtai 5—7 tiL vak. 
Ofiso telefosas: 774-2886.

RasidMdlM toiaL; 448-5545

Prostatos, inkstų ir ilapumo 
takų chirurgija, 

5025 CENTRAL AVĖ. 
SL Petersburg, Fla. 33711 

TeL (813) 321-4200

ROCKFORDO LIETUVIŲ 
PASIRODYMAS

(Atkelta iš 2 psi.) 

tinnkama ir palydima gausiais 
plojimais.

Teko žygiuoti apie mylią. Die
na buvo šiltoka. Nei vienam pa
rado dalyviui neteko suteikti 
pagalbos. Visi gražiai išsilaikė, 
gražiai ir lygiomis gretomis žy
giavo. Einant pro estradą grie
žė maršą ir per garsiakalbius 
pranešė, kad čia žygiuoja Rock- 
fordo lietuvių grupė, vadovau
jama klubo prezidento. Eiseną 
tvarkė, be klubo pirm.ninko 
Edv. Tomkaus, dar ir S. Suran- 
tas, P. šernas, K. Rutkauskas ir 
Tikuišis bei kiti.

Baigus eisenai, priėjęs prie 
stovinčio policijos pareigūno pa
klausiau, kiek Rockfordas turi 
dabar gyventojų. Jis atsakė — 
apie 300,000. Mano panaudota 
statistika buvo iš 1960 metų, 

■ nes tada gyventoju buvo tik 
126,706.

Po parado sugrįžus į klubą ir 
pailsėjus, atvažiavusieji svečiai 
išvyko namo, išleidžiant iš aikš
tės pačiam jelubo pirmininkui 
Tomkui ir jo vadovaujamos klu
bo valdybos nariams, bęi-gąušiai 
susirinkusiems vietiniams lietu
viams. Amerikos 206 metų ne
priklausomybės sukakties pami
nėjimas Rockforde praėjo gra
žiai. Lietuvių kolonijos pasiro
dymas jame buvo gražus, pa
vyzdingas ir sėkmingas. Tikė
tina, kad tuo buvo pakeltas 
miesto vadovybės bei visuome
nės sluoksniuose lietuvių kolo
nijos prestižas. Ačiū klubui ir 
visiems lietuviams už vaišes, 
širdingą sutikimą ir išlydėjimą.

‘ * K. T-kus *

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

M. Šileikis Geiynuose. Aliejus

GAIDAS - DAIMID 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI

Viaaas ra t vis

(Tęsinys)

A. Vienuoliu-Žu-
4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE

Telefonas 523-0440

PERK.RAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrates 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Chars* 

ir VISA korteles.
R. iERŠNAS. TeL 925-8043

Pirmoje šaulių Sąjungos or- 
ganizavimo-pl ana vimo s tadi j o j e, 
t. y. 1919 m. pavasaryje bei va
saros pradžioje, Vladas Pūtvis 
nesitenkino tiktai teoretiškų pla
navimu — galvojimu, kalbėji
mu, pasitarimais, statuto ruo
šimu. Jis ruošėsi ir praktiškai. 
Kaip minėta praeitame skyrely
je, jau Žemaitijoje 1918-1919 m. 
jisai supirkinėjo ginklus ir ruo
šė apylinkė savisaugai. Rašyto
jo Antano Vienuolio - Žukausko 
liudijimu, ginklų supirkinėjimui 
iš besitraukiančiu vokiečiu Pūt- 
viai Žemaitijoje turėjo tikrą or
ganizaciją. (žr. Jonas Matusas, 
Šaulių Sąjungas Istorija, p. 6). 
Partizaninei akcijai vystant pro
vincijoje, Pūtvis panašiai elgėsi 
ir Kaune. Supirkinėjo ginklus, 
tvarkė jau supirktuosius, persi-

I kėlęs į didesnį butą (Donelaičio 
g-vės 13 nr.) atgabeno į Kauną 
.savo šeimą, įrengė amunicijos 
sandėliuką ir iš- savo šeimos bei 
giminių sudarė ginkluotos orga
nizacijos branduolį, ši, J. Matu- 

T. r , . . . .Jso žodžiais tariant, saviška gink-Jis buvo kaip skaistu, , ... 9 >i • • i *. t x ; lo. draugija būva nepriklausoma žvaigžde tamsioj naxtv. Jo tau- *’ . ,v. V<T... -
liečia, jam patikėjo, suprato jo °"0 Sal™US . Pllen“ Ba' 
mmtį. Tvirta kevalu apsišarvo “11On° prOJekto1‘r eg”s ° 
jo Lietuva, susibūrė kiekviena- jjim ‘° ‘’r°) 
me kampelyje šaulių būriai. Į
Sunkoka būtų priešui šiandien • Bolševikams prie Kauno artė

jant, o Šiauliuose pradėjus 
siausti vokiečiams, ir kaunie
čiai — neskaitant jau' minėtų 
Pūtvio pastangų — pradėjo or
ganizuotis, steigti partizaninį 

persiuntimas tekainavo 1 centas būr( Ka^ ^iarū-
kitokių periodinių spaudinių už 4 uncijas. 'nanc^ 0 Dimtis is-

IŠ SAVOS IR SVETIMOS
SPAUDOS

(Atkelta iš 4 psl.) 
nuo keturių iki dvylikos sykių. 
Laiškai išnešiojami adresatams 
šešis sykius į dieną.

Tai buvo geri laikai. Ir už 
į laišką, vienos uncijos ar jos da-( 
lies, tereikėjo 2 centų ženkliuko, 
o atvirutei — 1 c. Laikraščių ir

Ne tiktai vieniems bajorams, 
bet ir visai tautai norėjo įskie
pyti senų riterių gerus privalu- 
mus.

tą kietą kevalą perkrimsti.’’ (T. 
Daukantas, ‘Vadui apleidus”, 
Trimitas, 1929 m. kovo mėn. 
28 d., Nr. f3, p. 198 L

,f MOVING
Apdrausta* parkr*u*tyma* 

H įvairiu atstumy.
ANTANAS VILIMAS 

TaL 274-1882 arba 3744994

z/lmericanKį^chen

PINEAPPLE SPARERIBS

kik> Spaudos Biure, kur tuo 
metu buvo, susispietę rašytojai 
ir žurnalistai. Biuro viršininkas 
buvo'Matas Šalčiu* (1890-1940), 
vienas L. šaulių S-gos kūrėjų, 
buvęs jos Centrd Valdybos pir
masis sekretorius, pintasis Tri
mito redaktorius, 1920 m. kovo
se su lenkai^ šaulių Fronto šla-

bo viršininkas ir 1925-1926 m. 
LŠSgos Centro Valdybos pirmi
ninkas. Matas Šalčius su savo 
bendradarbiais 
kausku, Baliu Sruoga, Faustu Į‘
Kirsa ir kitais pradėjo rūpintis J 
1919 m. birželio mėnesį suorga- | 
mzuoti ir apginkluoti įstaigų 
tarnautojus pagelbėti g i n t i 
Kauną.

Jonas Matusas sekančiai rašo 
apie Mato šalčiaus ir jo bendra
darbių pirmąsias pastangas:

“Ano meto plačiųjų sluoks
nių kietąjį ryžtą gyvai pajuto 
Spaudos Biuras. Jis veikė prie 
ministrų kabineto ir buvo žinių 
rinkimo įstaiga, kurios pareigas 
šiandien eina Elta. Į tą biurą 
subėgdavo žinių žinios iš plačio
sios ir tolimosios provincijos. 
Spaudos biuras pateikdavo ko
respondencijų “Lietuvai*’, kuri 
buvo oficialus vyriausybės laik
raštis. Biuro žmonės pirmieji iš
girsdavo ir skaudžiąsias žinias. 
Sakysim, gegužės 9-10 d. su
bruzdo vokiečiai, kurių dar te
bebuvo Lietuvoje nuo okupaci- X 
jds laikų. Kaune vaikščiojo jų S 
sustiprintos sargybos; gatvėse 
kareiviai būriavosi per ištisą 
naktį. Spaudos biurą dar bai- ■ 
siau paveikė, jog birž. 20-21 d. 
vokiečiai Šiauliuose nukovė ir 
sužeidė keliolika kareivių. Bū-1' 
relis biuru bendradarbių susi
rinko ir svarstė, jog reikia gink
luotos pačių žmonių organizaci
jos, kad sutramdytų visokius 
tamsius gaivalus. Antras pla-<r 
tesnis pasitarimas įvyko birže
lio 22-rą ir 23-čią d. dabartinėje 
Finansų Min-jos patalpoje (Mai- = 
ronio ir Donelaičio gatvių kam
pas), 2-me aukšte, už didžiosios 
salės 11-me kambaryje. Ten 
buvo Spaudos Biuro būstinė.

(Bus daugiau)

Dažnai pasitaiko, jog ir pro
tingiausias vyras įsimyli be
protiškai.

MODEkNIšKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS m SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2b33 W. 71st Street 
1410 So, 50th Ave., Cicero 

Telef. 476-2345

-
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

nzzz

VANCE FUNERAL HOME 
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245.

IHLIŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENIS £ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI 

Aikštes automobiliams pastatyti

— 1

SOPHIE BABCUS
RADIJO lEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalieniaiM 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryta. 
StotiM WOPA - 1490 AM 

transliuojamo* iš mūšy studijo* 
AAarquotto Parito.

Vedoje —■ Aldona Davku* 
Taiafa 778-154J

7159, So. MAPLEWOOD AV L 
CHICAGO, IL 40429

PoA and fruit go well together, and the combination of 
spareribs with the sweet and sour taste of pineapple is a natūrai.

Before being cooked over a charcoal outdoor grill, spare
ribs should be precooked by being boiled until tender. This 
process of partial cooking is called parboiling.

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

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

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

Grilled Pineapple Spareribs
Degree of difficulty: Easy

ajerineting

Servings: Six 
Cost: Moderate

1

M 
2 
2 
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" RAOUO PROGRAMA 
' I 

Seniausia Lietuvių Radijo progra- 
' mą Naujojoje Anglijoje, iš stoties 

VVtYN, 1360 banga AM, reikia sek
madieniais nuo 8 iki 8.30 vai ryte 
perduodama vėliausių pasaulinių 
žinių santraukų. Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasaką. &ą programą veda Stepo 
DM ir Vaienttea Mankai Btenio 
reikalai* kreipts į Baltic Florists — 
gėlių b® dovanų krautuvę, Stl E. 
Broadway* So. Boaton, Mam. 00127. 
Tetetonas 2MUHW. Tee pet gau
name* “Naujienos”, didelis pasi
rinkimas lietuvišku knygų ir lie- 

tuvišto dovana
\ iii—iii u i.. »nm*

1

Laidotuviu direktoriai S. C. Lack ir Sūnūs. TeL 737-1213.

APOLONIJA PILIPAITIENe
(PAGAL TĖVUS KU«NSKAITE>

STEPONAS C. LACK IR SuNuS
(LACKAWIC5I

2424 WEST 69th STREET RKynhKę 7'1212
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pair* Hilu, HL 174-4411

BUTKUS - VASATTIS
IMt So. SOU *v«. Ocmo, ŪL TWu OLympic UHlcup lemon juice 

cloves garbe, minced 
tablespoons soy sauce 
tablespoon molasses or 

brown sugar 
tablespoons vegetable 
oil

teaspoon pepper

pineapple juice
can (8^t ox.) crashed

pineapple, undtained
cup dry white vine
Parboil tee spareribs in simmering water for 30 minutes.
Place the ribs in a roasting pan and pour the pineapple

2

U

off with water. Refrigerate for 24 hours.
e Meanwhile, prepare the besting sauce. Combine the 

frridwd pineapple and its liquid, the wine, lemon juice, garite, 
aoy aawee, motame* or sugar, oil and pepper, in a saucepan. 
Bring to a boti and taner for 10 minutes.

• When ready to grill, place the rft»6 to 8 inches above a , 
mwfism bot fir*, and cook, turning frequently, for 30 minutes. *

• During the last 15 minutes of cooking, baste often with 
fht pSaeappta sauce, saving some of it to serve with the ribs.

e Remove ribs to a warm platter, cut into individual ribs.

A ComuBMr Semce from the CYANAMID Agricultural 
Dhwu c

Gyv. 6437 S. Rockwell St., Chicago į e
Mteė 1982 ra. liepos 19 d., sulaukusi senatvės. Gimusi Lietuvoje, 

Triškiu miestelyj®- Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: brolio dukterys — Kazimiera Petraitienė; Elena 

en. Patricia Marokas. Stella Tarifcevičienė ir Aleksandra Paulius, 
giminaitė Bernadine Simanis bei kiti giminės, draugai bei pažjstomi.

Kūnas bu* pašarvotas antradienį, 3 vai. popiet, Lack-Lackawicz 
2424 W. Lithuanian Plaza Ct.

Trciiadieni liepos 21 d., 9 vai. ryto, bus lydima iš koplyčios 
Lietuvių Taut nes kapines.

a. ApAnnijos/PHipažtieflfcs gitavnės, draugai irLlpa&stami 
kv.pčiatiii dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai’ paskutįnį 

patarnavimą ir atsisveikinimą.
-^NuLūdę lieka: Dukterėčios ir kiti giminės.

PETRAS BIELIŪNAS
U48 So, CALIFORNIA AVE.

ląiBĮmiiiĮiiiiiiiif iiiiiį 111111
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t ALEKSAS AMBROSE

• KULTŪRINĖS CHICAGOS
i ORGANIZACIJOS

kūrė didokas skaičius lietuvių 
l dailininkų. Keli jų buvo verti
nami ir amerikiečių meno žino
vų. štai žymesni ji Chicagos 
senosios kartos lietuviai daili- 

• ninkai:
informacijos, ( Jonas šikik3

<

metu dirbo “Kek:.i/’ spaustu- 
teĄė Bigellvw 7 High 

School. Vilku lankė Belle Arte 
r Bus’cno mieste meno mokyk? 

las. Easterlies mokyklos pro
fesoriai patarė Mikui keltis į 
Phiiadelphijos M.no Akademi
ją arba Chicagos Meno Institu
tą — Amerikos geriausias meno 
mokyklas, kur galima baigti pil
nus mino bei meno istorijos 
kursus. Šileikis įstojo į Chicagos 
Meno Institutą, kurį baigė 1923 
metais ir gavo d’plomą. Po to 
dar melus studijavo palygina
mąją anatomiją, kaip “post gra
duate” Meno Institute ir lankė 
YMCA kolegiją. 1

Mikas , Šileikis Art Student’s 
League parodoje (Meno Insti
tute) laimėjo pirmą premiją ir 
pagyrimo lakštą už tapybos dar
bus. Priklausydamas prie Liet. 
Moksleivių Susivienijimo Ame
rikoje, Chicagos kuopai, porą 
metų redagavo studentų organą 
“Moksleivių Kelius”. Vėliau bu
vo LMŠA Centro Valdybos pir-' 
alininkas. Aktyviai dalyvavo vi
suomeninėje veikloje. Rašydavo R. Liet. Bendruomenės nariams 
n|!ėraščius, noveles ir straips- suvažiuoti į gražią čiurinskų re
nius: Išvertė du romanus — zidenciją. šiemet ši išvyka bus 
Arcibaševo “Saniną” ir Conan rugpiūčio 8 d. Iš/Čikagos reikia 
Doyle “Kruvinas studijas” važiuoti 94-uoju — neapmoka- 
(Sherlock Holmes kriminalinį mu keliu į rytus iki 41-ojo — 
romaną). Padarė apie 50 verti-, Indianapolis Blvd, ir sukti į dė
mų iš rusų ir anglų kalbų.

; ' (Bus daugiau)

■----v ėję -if

(Tęsinys)
Margučio radijo programų tu- 

* rinys: plokštelių muzika, lietu-
- vių dainos, pasaulinės ir lietu- 
t vių gyvenimo žinios, prekybi-
- niai skelbima^organizacijų veik1"“”'““
J les pranešimai, informacijos,| Jonas šik ik?. Gimė 1883 m. 
r Programos buvo vedamos paties j hepos p d. Šakių aps., Jadago- 
Z Vanagaičio. Po jo mirties pio-|ni*M kaime. Į Ameriką atvyko 
\ gramą vedė jo žmona Lilija. Tai, ^ar visai jaunas, vos baigęs pra- 

km nkavo Deveikis, dr. Dirmei- dž'°s mokyklą. Mokėsi Valpa- 
kis ir kiti.

Sophie Barčus Radijo šeimos 
Valandos pradėjo 1932 m. Pro
gramų vedėja buvo Sophie Bar
čus, o po jos mirties jos duktė 
Aldona. Ji ir dabar leidžia kar
tu su savo vyru Feliksu Dau
kniu kasdien nuo pirmadienio 
iki penktadienio 10-11 vai. ryto, 
šeštadienį ir sekmadienį 8:30- 
&:30 vai. ryto. Vakaruškos: pir
madieniais 7 vai. vak. Progra
mos iš WOPA 1490 kil.
. 1936 m. Povilas Šaltimieras 
'cro bangomis pradėjo leisti lie
tuvišką programą ir jo paties 
parašytus originalius Bartkų šei
mos gyvenimo epizodus per ke
lis metus, po 5 kartus savaitėje. 
. 1941 Į9.16 d. pradėjo radijo 
programą Kultūros ir Meno klu
bas kas antradienį 7:30-8 vai. 
vak. iki 1948 m. vidurio. Pro
gramą iš pat pradžios tvarkė 
M. Batute; pranešėjais buvo J. 
Kuodis, J. Sakalas, R. Barani- 
kas ir kiti. Žinias perdavinėjo 
Vilnies red. L. Prūseiką, jį pa
vaduodavo V. Andrulis, A. Jo
nikienė ir kiti.

1954 m. gegužės mėn. Drau
gas turėjo savo programas trum
pą laiką 5 kartus savaitėje. Ve
dė kun. J. Prunskis, bet neilgai. 
Daug propagandos, mažai žinių.

1954 m. Ona Kubilienė turė
jo radijo'programą kas sekma
dienį.

* * *
‘U SENOSIOS KARTOS LIE- 
r TUVIAI DAILININKAI 
* 4

r i Chicagoje gyveno, mokėsi ir

raišo universiteto meno skyriu
je ir baigė dvejų metų kursą 
1906 m. Atsikėlęs į Chicagą, 
įstojo į Meno Institutą, kur tada 
dėstė profesoriai Louis Betts, 
Frederick Freer, Harry Wol
cott ir č.kų iliustratorius Al
phonse Mucha. Baigęs Meno 
Institutą 1910 m. su pagyrimu 
ir laimėjęs stipendiją, išvyko į 
Europa gilinti meno žinių. Ap
lankęs didžiuosius Europos me
no centrus, persikėlė-studijuoti 
Muencheno Dailės Akademijom 
Čia jis studijavo pas prof, von 
Maar ir tapytoją Hermann 
Groeber privačioje studijoje. 
Pirmojo Pasaulinio karo metu 
atsidūrė Maskvoje, kur J. Šilei
ka gyveno drauge su P. Rimša. 
1915 m. pabaigoje vėl grįžo j 
JAV. Mirė Kaune 1960 m. spa
lio 27 d. Jaunystėje buvo labiau 
linkęs į portretūrą, :bet būdamas 
didelis gamtos mėgėjas, tapyda
vo . gamtovaizdžius. Jo peisą-. 
žuose pabrėžiamas stiprus for
mos pajautimas, giedri nuotai-

I ka, saulėtumas. Chicagoje būda
mas dail. Šileika nutapė rašyto
jos Julės žemaitės' portretą, ku
ris per dr. A. Montvido rankas 
perėjo į Čiurlionio galeriją. Už 
Žemaitės portretą Chicagos Me
no Instituto parodoje laimėjo 
premiją. 1920 m. Šileika grįžo 
į Lietuvą ir tenai visą laiką dės
tė Kauno Meno Mokykloje.

Mikas Šileikis, — Gimė 1893 
m. spalio 15 d. Liminėlio‘vienk., 
Zarasų aps. 1913 m., atvyko į 
JAV. Pirmojo Pašaulpaio karo

r
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BUTŲ NUOMAVIMAS 
.♦ NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIAT AS • VERTIMAI.

įfefe - y

CICERO
Jau įėjo į tradiciją kas vasarą

— P«rdl v i Rrw| . KaznAl, Žsmi —
MAL ESTATE FOX SALS J 11AL Ž5TAT1 FOM IAL5

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k ’ v "

MUTUAL FEDERAL SAVINGS!
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

esančius palestiniečius. Prezi
dentas Asad pareiškė,_ kad jis 
neigiamai atsakęs -pres^dentui. 
Jis ne tik nepriims pįl|štiniečių 
vadų, kaip anksčiai! biĮyo žadė
jęs, bet iš viso nęįę^sĮįė vieno 
palestiniečio.

Egipto .prezidentas Mubara-

VISŲ RCŠ1Ų 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.
2 po 4-ris, medinis, įrengtas skiepas. 
72-ros ir Campbell. $39,000.

f

irq c kviečia srabip-rvalsf vhe< far-j butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga- Ka Kviečia aranų^vaisryoes lar ražas H $17 600 pajamų. Arti 64-tos

| šinę —: pietus. Pravažiavus 30-jį 
■ kelią, sumažinti greitį ir už ge- 
j ros mylios/ privažiavus rudų 

TAI PRAEITIS, TAI ISTORIJA ~. 9 80th Cpurt. ši vietovė vadinasi
“Taigi, jei kas* yra Kristuje, St. John, Indiana, 11233 West 

jis yra naujas kūrinys; kas sena, 80th Cpurt. 
praėjo; štai nauja atsirado 
(II Kor. 5:17) . x ____ _____ ____ _
i Maloniai kviečiami pasiklau- nori juo pasinaudoti, skambinti 
syti šios įdomioj “Geriausios Skopui .863-5135/arba Dumčiui 
Naujienos Lietuviams” radijo 863-6492. Autobusas sustos/no- 
programos šiandien,, 8:45 vai. rinčius • vykti iš Brighton Parko 
\ ak., banga 1450 AM, per Lie- Marquette Parko paims prie , 
tuvos Aidus”. x J jų parapijų bažnyčios.
_ Sekmadienį, 9^1. . ryto, išgir- { čiurinskas yra' R. Liet. Bend-; 
site per Sophie Barčus radiją ruomenes E. Čikagos apylinkės 
“Gerąją Naujieną Lietuviams”, pirmininkas,: Esant blogam orui- 

Parašykite mums, pareika- čiurinskai turi pakankamai vie- 
laudami knygelės “Iš praeities tos po stogu.: *
tavo sūnūs te stiprybę semią”. Į 

,Mūsų adresas: Lithuanian Min
istries, P.O. Box 321, Oak Lawn, 
Ill. 60454. ;

į Iš Cicero, kaip ir kasmet, or- 
! ganizuojamas autobusas. Kas

S. Paulauskas

i SIRHX VISAI NEPRIIMS 
PALESTINIEČIŲ

DAMASKAS. — Sirijos pre-

tis, kas daryti su Libane esan
čiais. Mubarakas mano,-kad ara
bai turėtų rasti kėlia palestinie
čiams priglausti.

VAISIAI SODUOSE ŽINOMI 
NUO SENŲJŲ LAIKŲ

n L «1 v t -i , i

ir Kedzie.
2 sklypai arti vandens.
Hot Springs Village.

Skambinti tek 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu Ir užmiesčiuose, gr>Ue 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Tai man. Ars* 
TeL 927-3559 t

%

Obelys/ kriaušes, vyšnios jau 
nuo labai.. senų laikų biiyo augi
namos prie sodybų ir te£įiė žmo
nėms savo kvapius ir jultingus 
vaisius. Slyvų anksčiausiai iš 
Vengrijos pąpljtjisi ^vėngerkų” 
atmaina ingį "btiyčį^^Š^ |00 me
tą gan plačiafiužti^mia.
- Miškų uogos ir‘-riėšui^i suda-j 
rė atskirą -valgiij'rū^JR^t mėsa,

LEMONT — CHOICE AREA 
7 large room tri-level brick & alumi
num. 2^ car garage. Large tot. 
Shaded trees. Excellent condition.

(312) 257-5841

> ....
DĖMESIO

62-80 METŲ AMi VAIRUOTOJAI- <
Tiktai $120 pusmečiui automblHo 
Liability apdraudimas pensinis-" 

kam s. Kreiptis:
X LAURAITIS 

^45 So. ASHLAND AVI.
: TeL 523^8775

1 
{ ctįą

re 
kaip naminiu i taip i>
laukinių 'žvėriųP)i4ivo Valgoma 
nuo seniausių .laikų, į I 

----  —•—■:------- 3 i
e Kupramjgaiąs -gafii išsilai

kyti be vandens.j&įJdže^iĮ; ame
rikiečių uolų vovėrė'*'išgj^ena 
be vandens 100 dienu.

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS

BEI KROSNIS. :;H •;
Herman D e č k y s 

Tel. 585-6624 I '

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

A.TVERAS

. į ;

Pardavimas Ir Taisymas 
2644 West r»th Straef 
T*L REpubHc 7-1941rJAU atspausdinta

J. KLAUSEIKIO KNYGA
e

3

£

®D5KO»

COM2, . 424-1454 
r. ♦ • / '

. i

HOMEOWNERS POLICY

Slate Lre atC easily Cowc<v .

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. MEDAS, 4059 Archer Arenu*, 

Chluoo. UL T»l. YA 7-5994

K Agent
XMy2 95th Si

• zidentas - Hafez -^Asad pranešė, 
; kad jis gavęs prėzidento "Reaga- 
no prašymą *prifmti Beirute

t
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Internet
Pa«d on Šovines

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo valandos: Kasdien: huo 
9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, 

šeštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
^2649 West 63rd Street 

Chicago, III 60629

2212 WEST CERMAK ROAD :CHICAGO, ILL snens 
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-774/

••e us for 
financing

AT 0UI 10W IAT5

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

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

kJjygą išleido chicagos lietuvių
LITERATŪROS DRAUGIJA.’ ....... .

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

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietu viršelių knyga

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

ie Nebūk peV drąsus — akis 
išdegsi;, nebūk .per lėtas/—į da
lies neteksi.

PASSBOOK 
SAVINGS...

Compounded 
Pailj and PakJ Qu*rterij 

r* - r

HIPAVMfM .

ESLIC

11th ANNUAL 
WORLD’S LARGEST 

GARAGE SALE
JULY 23, 24, 25

INSIDE EVANSTON'S. MUNICIPAL 
GARAGE (Sherman Near Church)

FRL — IT A.M. to 9 P.M. 
SAT. — 11 A.M. to 6 P.M. 
SUN. — 12 Noon to 6 P.M.

EVANSTON’S MERCHANTS 
SIDEWALK SALE 
JULY 22, 23, 24, 25 

Sponsored by Evanston Chamber 
of Commerce

Mutual Federal 
Savings and Loan

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 '.

“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, EL 60629.

M. ŠIMKUS^
■ Notary Public " - 

’ INCOME TAX SERVICE / 

4259 S, Maplewood’ f eL 254-7450 

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi’pilietybes pra

šymai ir kitokie blankai. ■

Uit ANTANO J. GUSENO RAŠTAI ..
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus, s
Dr. A. Gusaen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
f usirūpi n i mą - _

Dr. A. J. Gnssen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais _________ _

Minkštais viršeliais, tik_____________
I>. A. J. Go«^n — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

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

money orderį prie nurodytos kainos pri- 
4edaat |1 perriuntimo išlaidom*.

18.00

83.00

1.00

iTTf S*. HALSTKD ST., CHICAGO. IL W«»|

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAIs

Tuo reikalu jums gali daug 
>adėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą — teisėjo ' Alpbonat 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi.
ormonii*

Knyga su formomis gauna, 
na Naujienų administracijoje,




