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— Pirmadienį aukso 
kainavo $317.

nešiotis 
įgeltą

TEHERANAS. — Irano val
dovas Chomeini sekmadienį pa
reiškė, kad jis skelbs karą vi
siems arabams, kurie padeda 
Irako prezidentui Sadam Huse-

•t♦

torut-į
Israeli 
Occupied

sutvarkyti.. Kai maisto trūksta, 
tai kainos pasakiškos.
AJordanijos karalius Londone tariasi su JAV diplomatu Habibu 

apie Jeruzalės ar kitų Jordanijos žemių likimą.

— Kiekvienais metais bitės ir 
vapsvos įgelia pusantro milijono 
amerikiečių. Reikia 
adrenalino ir patrinti 
vietą.

dvi, liečiančias Palesti- 
Izraelio valstybes. Tų 
rezoliucij ų išskyrimas 
svarbos neturi, nes jos

bet prašo ge-j Prezidentas Jose Edmundo

kad prezidentas Sadam, atiduo
damas Iranui Užimtas sritis, sa- 

— Maniloje užsidegė laivas, vo karius sutraukė į strategines 
Pavyko išgelbėti 74 keleivius.
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LENKAI ŠIMTAIS BĖGA Iš GENE
ROLŲ VALDOMOS LENKIJOS

ISPANIJON IŠVAŽIAVO 819 SPORTININKŲ, f O LENKI- 
•- JON GRĮŽO TIKTAI PUSĖ IŠVAŽIAVUSI JŲ

VARŠUVA, Lenkija. — Ispani-kė,, kad iš ekskursijos jau atsi
joję., vyko tarptautinės futbolo skyrė dvi mergaitės. Kada auto- 
rungtynės, kuriose dalyvavo viso busas pasiekė Marseille, tai kiti 
pasaulio futbolininkai. Anksti į šeši sportininkai atsiskyrė.
tas rungtynes pradėjo ruoštis ir j Kada lenkai sportininkai pa- 
geriausieji Lenkijos futbolinin- siekė Ispaniją, tai didelė ^porti
kai.. ; ... Įninku dauguma bėgo pnė tele-

Žinorne, kad Lenkijoje veikia fonų ir skambino savo giminai- 
keĮių j generolų paskelbtas karo.čiams į Australiją, Vakarų Vo- 
stovis, bet kraštui vadoyaujan- kietiją, Prancūziją ir Austriją, 
tieji kariai nekliudė futbolinin-j papasakodami, kur jie buvo ir 
kąms ruoštis į tarptautines rung
tynes. Kariai leido atrinkti pa
čius geriausius žaidėjus, davė 
progos jiems. pasitreniruoti.

' • autobusais -
- - • ’ ’ ’’ !

Kai buvo sudaryta geriausių 
žaidėjų grupė, taip’ pat atrinkti 
jų pavądutojaj ir padėjėjai. Prie 
sportininkų parinkta reikalinga 
pagalba. Buvo paskirtas ir gy
dytojas su .keliais pavaduotojais. 
Jeigu kuris žaidėjas būtų sune- 
^alavęš; taj buvo žmonių, kurie

šusirgųsiems pirmąją pagalbą.
' iš viso susidarė 819 žmonių 

grupė, kini Ispanijon išvažiavo 
autobusais. Jeigu Lenkijoje ne
būtų ekonomiitių sunkumų, tai 
lengviausia žaidėjams ir visai jo 
palydai būtų buvę išskristi į Is- 
paiįiįą. .Visi priėjo nuomonės, kad 
patogiausia bus naudoti ilgoms 
kelionėms paruoštus autobusus. 
Jie pasirinko kėlią į pietus, o vė
liau .nutarė važiuoti į Ispaniją 
jūros ’ pakraščiu einančiu geru 
keliu. . '

Pradėjo bėgti, Ispanijos
- ’ »; - -nopa$iekę < > .;

Lenkijos komunistų partijos 
leidžiamas laikraštis Politika 
šeštadienio numeryje labai ašt
riai kritikavo visą tą kelionę ir 
žaidėjų '.atrinkimą. Laikraštis 
tvirtina, kad paruošiamieji dar
bai ir kelionė ėjo birželio ir lie
pos mėnesiais.' Sportininkams 
buvo duotos visos lengvatos, kad 
jie turėtų progos pasirodyti 
tarptautinėse rungtynėse, bet kai 
kurie sportininkai jau pradėjo 
bėgti, Ispanijos dar nepasiekę.

Vienas sportininkas, kuris 
vadinosi Krylsio, autobusui vos 
pervažiavus Italijos sieną, atsi
stojo ir paklausė: “Ar aš jau 
galiu bėgti?” Jis išvažiavo į 
rungtynes, bet'nebuvo jokia pa
slaptis, kad jis rengėsi bėgti.

“Mes sūS’fojome, — rašo toliau 
tas laikraštis, — jis apsiašarojo 
užsidėjo savo kuprinę ir išėjo“. 
Laikraščiui šią sceną papasako
jo ekskursijos palydovas, r •

Už keliolikos mylių, jau pa
čiame Trieste, palydovas pasa-

Liepos 27: Natalija, žin tau
tas, Pala, Geržada, Dargis.

Saulė teka 8:39, leidžiasi 8:14. 
( Oras ūkanotai, lis, atvėa.

v > *4 r

Mediterranean Sea Haifa

DamascuJ

Golan j
Heights

SYRIA

VALSTYBES SEKRETORIUS ABEJOJA 
ARAFATO PAREIŠKIMO VERTE

Port Said
Gaza Strip

t Amman
Dead

Suez 
Canal ISRAEL

prašė padėti nuvykti j laisvus 
kraštus, kad nereikėtų grįžti į 
dabartinę Lenkiją. Lenkijon ne
begrįžo nė pusė išvažiavusių 
sportininkų. . i

JAMES HOFFĄ ŽUVO
PRIEŠ 7 METUS į

DETROIT, Mich. — Praeitą 
penktadienį suėjo lygiai 7 me
tai, kai buvo pagrobtas, išvežtas 
ir nužudytas James Hoffa, bu
vęs išvežioto jų (Teamsters) 
unijos pirmininkas.

"pripažintų James Hoffą žtivu- 
csių. Kol teismas nepripažins jo 
negyvu, tai posūnis,negali svars
tyti visos eilės dokumentų.-

FBI-"agentai ieškojo <Hoffos 
: lavono/įvairiosrę* vietose, bet nie
kur jo nerado. Paskutiniai pra
nešimai-sakė, -kad Jis buvo nu
žudytas vietoje, o vėliau išvež
tas į Floridos, dumblynės ir pa- 
•skandintas.. Tie patys,-'kurie pa
sakojo' ? apie pąškandiniriią į 
dumblynes, negalėjo nurodyt i, 
kur tie palaikai galėtų būti^ Po- 
.sūnis norėtų^kad būtų surasti 
J. Hoffos žudikai

Cairo
Suez

Sinai
Peninsula-

-St raito

JORDAN

SAUDI
ARABIA

; — Artistas Robin Williams
Tvirtina, kad Joihn Belušhi nak-* jinui vesti kovą prieš Iraną.
:tį prieš mirtį narkotikų nevar-j Chomeini tvirtina, kad jis 
Tojęs. Jam teko tada būti kartu skelbs karą visiems Persijos 
:su Belushi ir gali užtikrinti, kad‘įlankos arabams, naftos vers- 
’narkotikų nevartojęs. Belushi mes turtingiems valdytojams, 
^žiauriai šmeižiamas, sako R.1
Williams.

jeigu jie ir toliau padės Sadamui 
vesti kovas. ' ‘ '

Kruvini mūšiai jau eina 13 
l — Chicago Catholic praeitą dienų, bet Irano kariai dar ne- 
^savaitę gražiai aprašė Kazimi- pasiekė Basros naftos versmių 
piečių istoriją. Įdėjo gražų kaži- ir didžiųjų naftos ir degalų at- 
mieriečių steigėjos sesers Mari- sargų. Chomeini neapsižiūrėjo, 

.jos Kaupaitės paveikslą.

Jordanijos karalius Huse- 
jinas nenori priimti 

palestiniečių.

vadovaujama delegacija, susi
dedančia iš abiejų partijų at
stovų.

Šį kartą Arafato nuotaikos 
! jau buvo visai kitokios, negu 
jos buvo ankstyvesnių susitiki
mų metu. Arafatas norėjo būti 

| saugiai iškeltas į Libano šiaurę, 
į kur nors prie Tripolio, kol pa- 
j tys arabai galės .susirinkti ir ga- 
l lutinai nutarti, kur vakarų Bei
rute esantieji palestiniečiai bus 
išskirstyti ,

Jasir Arafatas, norėdamas 
greičiau išspręsti saugų išveži
mą iš vakarų Beiruto, pareiškė 
amerikiečiams, kad jis pripažįs
ta Izraelio buvimą. Kiek pagal
vojęs, Arafatas pridėjo, kad jis 
pripažįsta visus Jungtinių Tau

IRAKAS SUNAIKINO 65 TuKST 
JAUNŲ IRANO KAREIVIŲ 

CHOMEINI RENGIASI PULTI VISUS ARABUS, 
KURIE PADEDA SADAMUI VESTI KOVAS

Bagdado radijas pirmadienio duotų prez. 
rytą pranešė, kad Basros srityje ! ' 
irakiečiams pavyko užmušti ar
ba sužeisti 65,000 karių. Didoka 
jų dalis užmušta, nes jie lipo 
tiesiai ant strateginių kulko 
svaidžių.

Irakiečiai, išguldus daugumą 
puolančių jaunų karių, praneš
davo iraniečiams, kad jiems 
duoda vieną valandą sužeis
tiems susirinkti. Iraniečiai išsi
nešdavo sužeistuosius. Jeigu su
skubdavo, tai išsinešdavo ir la
vonus. Mirusius laidojo, o su
žeistuosius vežė į ligonines. Bet 
sužeistieji nepadeda. Jie pasa
koja apie nepaprastas jaunimo 
žudynes. Iraniečiai nepajėgia iš 
mušti gerai įsitvirtinusių Irako 
karių.

Chomeini gal {paskelbti karą 
Persijos įlankos emirams, bet 
tada jam bus dar sunkiau. Da 
bar jis nepajėgia Basros paimli, 
0 jam teks karius siųsti

pasienio pozicijas, apsupa įsi
veržusius iraniečius ir laukia 
daugiau mirtin žengiančių 
nuolių.

žuvusieji atsiliepia 
į krašto gynimą

šeštadienį mirė Viktoras Karosas, 
pašarvotas Butkaus koplyčioje

ATSISVEIKINIMAS ĮVYKS ANTRADIENIO VAKARE, 
TREČIADIENI LAIDOS TAUTINĖSE KAPINĖSE

Praeito šeštadienio vidurdienį l pat pašarvota Butkaus-Vasaičio
žurnalistas Viktoras Karosas 1 šermeninėje.
mirė greituoju vėžiu,Cicero ligo- į 
ninėje. Pirmadienį po pietų jis 
buvo pašarvotas ;Ciceroje, But
kaus-Vasaičio koplyčioje, esan 
čioje 1450 S. 50th Avenue.

Pirmadienio, rytą toje pačioje
ligoninėje mirė Teresė Kairelis. 
taip pat sirgusi vėžiu. Ji taip

Atsisveikinimas įvyks antra
dienio vakare, o laidotuvės Lie
tuvių Tautinėse kapinėse įvyks 
trečiadienio rytą.

Platesnių informacijų galima 
gauti pas laidotuvių tvarkytoją 
Butkų, tel. 652-1003.

dar prieš Persijos įlankos emi- 
rus ir ginkluotus jų gyventojus, 
tai jis viską pralaimės. . _____

Chomeini sako, kad jis. dar: negalėjo -vesti prekybos^ 
neskelbia karo, 
ruoju. Jis nori, kad arabai ne-’ dos Santos tvirtina, kad sosti 

. Sadamui pinigų, 'nėję privalo būti partijos vada’ 
tada jis negalėtų įsigyti liek 'bet pačięje sostinėje nėra jokio*- 
daug amunicijos ir naujų kulko- I tvarkos. Angoloj buvo gana slip 
svaidžių. Į rus išlaisvinimo judėjimas, bet

jis nepajėgė pasipriešinti rusi 
........, turėju

siais gerą! ginkluotus ir pasėti 
nai maitinamus vyrus.

Angoloj? yra portugalų, kubic 
čių, ispanų, bet daugiausia yn 
vietos gyventojų, vadinami;

’ ovimbundų. Tačiau dauguma ji 
yra analfabetai, todėl kubiečiai 
ir kiti juos išnaudoja. Ilgai už- 

, truks, kol krašte bus įvesta 
1 žmones gerbianti tvarka.» *

Angola gavo nepriklau
somybę 1977 metais

Angola' gavo nepriklausomy
bę 1977 rijeįajs, kai Portugalija 

I nepajėgė ;Jišlaikyti kolonijų ir

Parlamento pirmininko paša-'. . . . .
kytoji kalba aiškiai rodė, kad 
Irano vyriausybė jau norėtų 
baigti tas žudynes Basros pasic-^ 
nyje. Jis aiškino, kad mula Cho
meini, kalbėdamas apie įsiver
žimą j karą, turėjo galvoje įsi
veržimą į Tigro ir Eufrato susi
liejimo sritį. Chomeini vis dar 
norėtų, kad emirai patys neduo
tų paramos Irąko prezidentui.

ANGOLOJ STOKA MAIS
TO, PINIGŲ

LUANDA, Angola. — Jeigu 
kas atvyksta į Angolą ir apsisto
ja geriausiame viešbutyje, tai 
patarnautojai duoda jam pini
gų ir paprašo, kad nueitų į 
viešbučio krautuvėlę ir atneštų 
cigarečių.

Kodėl patarnautojai siunčia 
svečią cigarečių pirkti? Todėl, 
kad viešbučio tarnautojams ci
garetės nepardavinėjamos, o 
svečias gali jų nupirkti. Už pa
kelį cigarečių viešbutyje tenka 
sumokėti 5 kvarcus. O jeigu ban
dys tą patį pakelį įpirkti mieste, 
ta teks mokėti 25 kvarcus. Vieš
butyje cigarečių kaina yra 80' 
centų, o miesto krautuvėlėse 
— 4 dol. \ J

Visko kainos skirtingos. Mies
te' ir krašte trūksta duonos, dar
žovių,, ^vaisių, apavo, drabužių 
ir kt. Angolos ūkis netvarkingas 
ir joks valdytojas negali kainų 

t

NENORI ŽCTI NUO IZRAELIO KULKOS, 
JAV ATSTOVAMS DAVĖ ĮVAIRIUS PARAŠUS

BEIRUTAS, Libanas. — Pra- Ant vieno atstovo McCloskey 
eitą sekmadienį palestiniečių va- atsivežto .Jungtinių Tautų doku- 
das Jasir Arafatas; patarėjų ly-jmento pats Arafatas užrašė: 
dimas, susitiko su JAV Kongre-j “Pirmininkas Arafatas pripažįs- 
so atstovo Paul N. McCloskey la visas Jungtinių Tautų rezo

liucijas, liečiančias Palestinos 
klausimą^.

Palestinos laisvės organizaci
jos narys Zehnedi Terzi pareiš
kė^ įad Arafatas, su juo kalbė
damas telefonu, pripažino visas 
Jungtinių Tautų rezoliucijas, iš
skyrus 
nos ir 
dviejų 
didelės
abi pripažįsta, kad privalo būti 
dvi valstybės — Izraelis ir Pa
lestina. ,

Su Arafatu vakarų Beirute 
pasimatė Ohio demokratų atsto
vė Mary Rose Oakar; Kaliforni
jos respublikonas Paul N. Mc
Closkey Jr.; West Virginijos de
mokratas, partijos atstovas Kon
grese Niek J. Raliai; Michigano 
defnokratn David;Ė. Bo-
nior ir dcm. iš Kalifornijos Mer- 
vyn M. Dymally.

Valstybės sekretorius George 
Ihultz abejoja palestiniečių va
do Jasir Arafato duotų parašų 
verte. Davido pasitarime buvo 
padėli taikos pagrindai. Jokie 
parašai neturi vertės, jeigu ne- 
silaikysim David vasarvietėje 
paskelbtų sutartų prikepu.

Valstybės departamento at
stovas Philip Habib atskrido* į 
Londoną, kad galėtų aptarti vi
są reikalą su Jordanijos kara
liumi. Be Jordanijos karaliaus 
sutikimo negalima išspręsti Pa
lestinos klausimo. Jis Arafato 
vadovaujamos grupės nenori 
Jordanijoje.

George Shultz patarė diplomatams būti labai atsargiems 
su Arafato pasižadėjimais pripažinti Izraelį. Jis pataria 

į : laikytis David vasarvietės nutarimų.



NITROGLICERINO VARTOJIMAS (2)
Susipažinkim ne tik su geromis, bet ir su ne
pageidaujamomis nitroglicerino savybėmis.

(Mediciniškas raginimas)

Kalifornijos pakraščiuose
toks
bus

Kūrib, pTbto ir jausmų darnos pagrindai

Naujausių mokšte žinių populiarus perteikimas 

JONAS liDOMAVIčIUS, M. D.

popieriais. Kaip dantų pasta, 
taip toks mosties pavidale nitro- 
gteerinas i š s p a udžiamas iš 
lankstaus vamzdelio. Išspausto 
nitroglicerino kiekis matuoja
mas popieriumi, randamu įpa- 
kaVihie. Išspaustas iŠ tūbos 
nitroglicerinas uždedamas ant 
paciento odos. NEĮTRtNAMAS, 
NEMASAŽUOJAMAS toks vais
tas. Tik išlyginamas ant odos, 
plonai — visada tokio pat dy
džio plote jis užtepamas.

Vienodo dydžio vis KITA 
odos vieta aptepama. Taip el
giantis, išvengiama galimo odos 
suerzinimo ir kitokių odos ne
gerovių,- galimų apturėti taip 
vartojant tą vaistą.

J si gydytojas patars apdengti 
vaškiniu popieriumi užteptą ant 
odos nitrogliceriną (occlusive 
dressing), žinok kaip tokį ap
dengimą atlikti. Atsimintina, 
kad uždengtas, vaškiniu ar plas 
likimu popieriumi- nitrogliceri
nas nė tik gausiau sugeriamas, 
bet ir galimybė susilaukti odos 
suerzinimo padidėja. Todėl rei
kia tokį to vaisto uždengimą 
atlikti kaip nurodyta.

> ^Nitroglkerino : mostieš iųbą 
vi^da laižyk šaitbjė^yietoje' ge
rai uždarvta. j -t

. 3- j. - i
žinotini atsargumai nau

dojant nitrogliceriną

Jei vartoji bet kokiame pavi
dale nitrogliceriną ilgesnį laiką, 
jau kėlios savaitės ar ilgiau, ne
nutrauk staiga jo vartojimo. 
Staiga nutraukus nitroglicerino 
vartojimą, galima susilaukti 
krūtinės anginos atakos. Su gy-

Nitęogiicėrinas dabar vartoja
mas ite lik po liežuviu, ne tik 
nuryjant, bet ir mosties pavidale 
nė įtrinifriui, bet užtėpimui ant 
odos. Jau susipažinome su pir
mais dviem nitroglicerino var
tojimo būdais. Dabar susipažin
kime su nitroglicerino veikimu 
užtepant jį mosties pavidale ant 
odos. Daugumai pacientų 
ni t roglicerino vartoj im as 
naujiena. Štai ji.

Užtepamas nitroglice
rinas ant odos

Tepalo pavidale nitrogliceri
nas užtepamas ant odos. Tuo 
būdu vartojamas nitrogliceri
nas apsisaugant nuo krūtinės 
anginos atakų. Toks užteptas 
ant odos nitroglicerinas nepa- 
lengvins jau prasidėjusios krū
tinės^ anginos — neprašąlins'to
kios anginos atsiradusių skaus
mų. Mat, užteptas ant odos tas 
vaisias veikia lėtai. Norėdamas 
greito nitroglicerino veikimo, 
turėsi jį naudoti po liežuviu tab
letės pavidale. Tarkis su gydy
toju dėl tokio to vaisto varto
jimo.

Tepalo pavidale nitrogliceri
nas iš vaistinės atleidžiamas su 
pacientui skirtais nurodymais. 
Juos gerai perskaityk, įsidėmėk 
ir nepamiršk.

Prieš naujai užtepdamas mos-, 
ties pavidale nitrogliceriną, nu
valyk mosties likučius, paliku
sius nuo praeitą kartą vartoji
mo. Toks senos mosties nux^a- 
lymas pagerins naujai užtepto 
nitroglicerino įsisiurbimą odon.

Tepalo (mosties) pavidalo 
nitroglicerinas atleidžiamas iš
vaistinės su matavimui skirtais dytojū tarkis apie sumažinimą

to vaisto, kol visai nustosi jį 
vartojęs, šitahie reikale mūsiš
kiai, ypač pensininkai, labai ap
sileidžia. Jie išbaigia tą vaistą — 
tik tada eina įsigyti naujos jo 
dozės. Jie liaunasi vartoję, kai 
jie neturi skausmų. Taip nieka
da nesielkime nė vienas lietuvis, 
tada rečiau susilauksime nebeis- 
tinų tokio gydymosi pašėkų. 
Sveikata yra neįkainojamas tur
tas, todėl rūpinkimės reikiamai1 
tokiu turtu, čia ne vieta užsi
miršimui, apsileidimui bei kito 
Kiam nesusitavrkymui savo gy
dymosi nitrogličeriiiu. Tarkim ės 
su gydytoju ir pūdykime jo nu
rodymus visu 100 procentų.

Gali atsirasti galvos suki
masis imant nitrogliceriną

Galvoje lengvumas, jos suki ] 
masis bei ligonio alpimas gali 
atsirasti, ypač žmbgūi greita, 
keliantis-sėdantis iš gulsčios pa-' 
dėties. Todėl visada ktlkfmėš iš 
lovos PALENGVA, čia vėl vi
siems pensininkams atsiminti 
na, kad vartojant nitrogliceriną 
ir GERIANT SVAIGALUS, virš 
minėti negerumai gali daug blo
gesni gautis ir gali pavojingai 
KRISTI-sumažėti kraujospūdis. 
Todėl nė vienas lietuvis NE-

GERKIME SVAIGALŲ, varto- mas bei žmogaus alpimas, o taip 
darni nitrogliceriną. Žinoma, 
amerikiečiui bei savam girtuok
liui dažniausiai patariama: pa
sitark su savu gydytoju pirm 
mėgindamas tuštinti 
Išmintingasis apsiėfš 
stikliuko.

stikliuką, 
be tokio

vartojant 
GALVOS 
tą vaistą.

K

For the woman 
■ whofc at the heart of 

. 1 family^ finances.

Dažnas hėgėrumaš 
nitrogliceriną — tai 
SKAUSMAS paėmus 
Jis tęsiasi trumpai. Neišsigąski
me, nemeskirfie šalin tą vaistą, 
j įpraskime į tą mažą negeru
mą. Kiek ilgiau tą vaistą pavar
tojus, daug mažiau jausime gai
žus skausmą. Jei paėiftUs nitrb- 

! gticeriną, skaušihaš galvoje ilgai 
iaikoši, ir jei jis yfa stiprus, 
tarkis dėl to su savu gydytoju.

Pašalinis nitr^ircėfino 
vėifamas

Pašalinis nitfogHcėtinu veiki
mas (sidė effects) eina kartu su 
jo teigiamu vėikirtiu. Nors nei
giamas te vaiste ytikimas ne
dažnai pasitaiko, bet kai atsiran
da, jis sudaro rimtų negerumų 
ir esti reikalingas mediciniško 
dėmesio. Todėl tarkis su gydy
toju, jei sekantieji negerumai 
atsiras vartojant nitrogliceriną.

Nors retai, bet pasitaiko, nit
rogliceriną vartojant, ODOS IŠ- 
RšPiIMAS. Kitokie negerumai 
gali pasitaikyti ir būti maži — 
nereikalingi mediciniško dėme
sio — jie pranyksta besigydant: 
Kūnas prisitaiko prie to vaisto, 
vienok, jei sekantieji negeru
mai ilgėliau tęsiaši ir vargina 
ligonį; reikia tartis su savu gy
dytoju.

Vartojant nitrogliceriną daž
niausiai pasitaiką galvos svaigi
mas — sukimasis, jos lengvu-

y UbAi paprasta fr, lihaht. gali periudas kūdikio maifinime yra 
w/bflli tengvai ilttftgiainX šios 

priežasties supratbiiui yra svar
bu susipažinti su alerginių nega-

I tavilhų rūšimi: maisto alergija 
1 arba maisto produktam jautru
mu ir kaip tas viskas pasireiš
kia ir paveikia žmogų, o ypa
tingai kūdikius.
: Kai kurios maisto produktų 
sudedamos dalys turi tendenci
jos sukelti žmogaus kūne, jas 
Nenaudoj an t, prie jų pripratimą, 
panašiai, kaip alkoholis, taba
kas, narkotikai ir kitokie pri
pratimą išvysiantieji vaistai. 
■Tuos maisto produktus mono
toniškai naudojant, kūne atsi- 
tarida ir pasifeiškia negalavimai 
he tuojau tuos produktus pri
ėmus, bet po kelių valandų ar 
net po dienos ir kitos... Minėti 
dalykai, kuriems žmogus pasi
daro jautrus, sukelia negalavi
mus, kai jfe yra dAžhii riaudo- 
jami ir žmogaus kūną įjautrina 
žmogus pripranta prie jų (ad
diction) ir įgauna patraukimo 
jausmą (craving), kuris vis stip
rėja, kuo dažniau tą patį maistą 
naudojant. Neįvedus į kūną tų 
maisto produktų, atsiranda taip 
vadinamos “pagyros”> negalavi
mas, kuris pasireiškia pas kiek
vieną žmogų skirtingoje for
moje, laipsnyje ir laikotarpyje.

J Tie maisto produktų poveikio 
’1 reiškiniai vadinami “veikiančios 
f medžiagos netekimo reakcija’’ 
Į (Withdrawal reaction). Pas kai 

Kuriuos individus ta reakcija 
pasireiškia be galo stiprioje for
moje: atsiranda kūne sutini
mai, p r a randami matymas, 
dausa, pojūčiai, sukrinka šir
dies ir kvėpavimo ritmai, atsi- 
anda neramumo jausmas, ner-

I

Because if you’re in charge «£
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And that's where Ų-S.
Savings Bonds come m. Bnr 
them through your bank. Or 
encourage your husband 
sign up for the Payroll Sid
ings Plan '’S’here he work*.

That 'w’ay, while you're 
meeting the day-to-day e*-# 
penses, you’ll still be buildinr 
a more secure future for your 
family.

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

. stock y 
niAnieriCTL

*
K-' >.4

diag ilgesnis ir jis viršyja not- 
miliuš maitinimo laikotarpius, 
tfao būdu naktį pasireiškia 
diaisto netekimo reakejos P<> 
vėliai (inithdrawal reaction), 
sūkėliafitifcji apne^ tr kitokias 
koniplikšujas, kurios tampa 
mirties priežastimi.

Mano paties tyrimai ir paty
rimai parodo, kad tie, kurie yra 
jautrūs maistui, dažnai taip pat 
išvysto jautrumą įvairiems che
mikalams, patenkantiems į kvė
puojamą orą. Žiemą uždarų pa
talpų oras turi daug visokių už
teršimų, kaip antai, sudegusio 
gazo dujų, tabako dūmų, aero- 
solio, (feodorantų, dažų kvapų 
it t.l. Dėl ld kūdikių nAIingu- 
filas žiemą yra didesnis, nes tie 
visi orb užteršimai hbdi pasun
kina nakties metu kūdikiuose 
susidarančią maisto netekimo 
rfeakfciją.

Žinant tai, yra galima kūdi
kius apsaugoti ir neleisti jiems 
staiga ir nelauktai numirti. Kū
dikiai nemiršta staiga dieną, 
nes jie gauna dažnesnę priežiūrą 
ir maitinimą-, negu naktį, nežiū
rint kokia jų mirimo priežastis 
bebūtų. Patariamą tikrinti kūdi
kių jautrumą mai^ujb;-regulia- 
riai, ypatingai, kai jie pradeda 
gauti naujus maisto produktus. 
Laikyti kūdikius gerai vėdina
mose patalpose,- kad jų kvėpuo
jamas oras neturėtų cheminių 
Užteršimų.

Reikia tikrinti kūdikių stovį 
naktį to paties ilgio laikotar
piais, kaip jie yra dažnai maiti
nami dieną. Jei tyrimai paro
dytų kūdikio jdy^ži^Šaistui, 
tuojaū.Jcėl^tF^d^b rūšį. Mais-

I

i 
I

I
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pat ir paraudimas veido bei 
Kaklo odos. Gali gautis galvos 
skausmas (rimtas bei ilgai tę
siantis). žmogus gali imti vem 
ti, jį pykinti. Kartais širdis pra
deda tankiai tnušti.

Gali dar ir kitokių negerumų 
atsirasti * imant nitrogliceriną, 
Tarkis su gydytoju dėl jų.

Išvada: Kiekvienas vaistas 
euri savus teigiamumus ir nei 
giamumus. Visus juos žinokime, 
-ada neišsigąsime jų sulaukę ir 
aemesime vaisto šalin. Taip ei 
kimės ir nitrogliceriną varto
dami.

Pasiskaityti: About Your Med- Į 
icihes. United States Pharma | 
zopeial Convention, Inc.

* * * |
MAISTUI JAUTRUMAS 

(ALERGIJA) • J

Aitfenkos auksas yra kukurū
zai (corn). Jų visokiame maiste, moję per trumpą laiką. Didelė 
vaiste, saldainiuose, aliejuose — dalis žmonių perserga tą reak- 
pilna. Kasdiėh amerikietis po 
Kelis kartus valgo įvairiame pa 
vridalė kukilfūžus, todėl maistu.
— kukurūzams jautrumas pasi 
daro dažna negerovė amerikie
čiams. Net 46% visokių įsijaut
rinimų (alergijų) šio krašto 
žmonėms pasitaiko dėl kukurū- 
:ų perdažno vartojimo.

Panašiai dedasi ir su kitokiu 
maistu, kai jį vienodai dažnai 
naudojama.

Malonu pristatyti Naujienų į 
skaitytojams diplomuotą chemi-į niai rodo, kad mirusio vaiko 
Ką-vaistininką ČESLOVĄ BUT- plaučių audiniuose randami 

ą, patyrusį reikšmingi kiekiai imunoglobu- 
‘ lino-E, ciklinis AMP ir t.t., turi 

ryšį su maišto jautrumu.
Kaip tik tame amžiuje kūdi

kiai šalia motinos pieno prade
da gauti karvių pieną ar kitokį 
maistą ir monotoniškai. Tas, ži
noma, išvysto maistui, šį kartą 
pienui, jautrumą ir troškintą 
gauti šį ihaistą reguliariais pe
riodais, atitinkančiais maisto su
virškinimą kūne. Gi, naktinis mirties.

NĮ, gydytojos vyrą, 
lietuvį toksikologijos, farmako
logijos, forensinės ir maisto che
mijos srityse. Čia paduodame jo 
lašinį apie maisto poveikį kū
dikiams.

Česlovo Butnio.patirtis

Maisto poveikiai ir kūdikių staigi 
mirtis (Crib Death)

Kūdikiai užgimdami patenka kurios paveikia žmogų, patek- 
į nesvetingą pasaulį, prie kurio 
jie turi prisitaikyti. Motinos 
pieno maitinami, jie palaipsniui 
prisilaiko prie išorinės aplinkos 
sąlygų ir naujojo, maisto rūšių. 
Tas pereinamasis prisilaikymo 
laikotarpis būna nelengvas dau
gumai, o ypač liguistiems kūdi
kiams.

Žmogaus istorija šioje žemė
je apima milijonus melų. Mūsų 
aplfnka, kurią mes dirbtinai su- 
sidarėm palengvindami savo 
gyvenimą, seikia tik šimtmečius. 
Gi, maistas ir jo ftairtoš rūšys 
’r i jį įeinantieji priedai išvys
tyti tiktai palikAltfiiais cfeSitfil- 
mečiais. Tuo būdu žmogaus 
kūno adaptacija, prisitaikymas 
prie viso to, atsiliko labai toli...

Nenuostabu, kad gyvenimo 
’ sąlygos, aplinka ir dabartinių 
1 ma.stas veikia į žmogų ir jį kaf 
! kada susargdina^ Ypatingai sū- 
* sargdina naujagimius, kurie pe-

damos i kūną su kvėpuojamu 
oru, per žmogaus odą ar su mais
tu per virškinimo sistemą. Skai
toma, kad apie 40% žmonijos 
turi tokių negalavimų, o iš to 
skaičiaus apie 8% yra tikri li
gony s. Ne visi turintieji tų ne
galavimų žino apie tai, nes me
džiagoms jautrumai ir alergijos 
pasireiškia matomoje formoje, 
kaip išbėrimai, odos niežėjimas 
ir t.t., ir nematomoje formoje, 
protinių ir emocinių funkcijų 
poveikiais, me tuojau, bet kiėk 
vėliau, skirtingais laikotarpiais 
nuo patekimo į kūną.

Įvairios aletgiftia negalavinių 
formos pasireiškia pas naujagi
mius, taip pat kaip ir pas su
augusius. Kadangi naujagimiai 
yra viskam jautresni, jų miršta 
apie 6,000—10,000 per metus 
Amerikoje staiga ir nelauktai.

Mokslininkai, tyrinėdami nau- 
jAgimitį stalgią mirtį ferib

i vebii arba įgyja laike vyštyrtrosr*<fca#0, k&Vbš apie visą eilę ga- 
trukdančių h’rtMi pMėža&rd: alergfrfių it. ne- 

Į alerginių. Tsfii tikrafc šifejais 
! jie vfci tūri racijM hvs per ^au
gu Mą hUrifnU visko pasitaiko. 
Betgi tas. viskas užmaakūoja ir

j visą eilę trūkumų,
1 tibffuMiam prMiteikymui gy 
vėnfi dabarlirtiamč pasaulyje.

i Plačiausiai paįMRę ficgalavn 
mai yra įvairios alergijos ir or 
ganizmo jautrumai medžiagoms,) paslepia tikrą priežastį, kuri yra

2
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iea (dusulys) gali nuvesti ’ į 
mirtį... Nuostabiai, įvedus bent 
abai mažą kiekį tų pačių pro
duktų į kūną, visi tie negalavi- 
nai magiškai išnyksta daugu-

ciją tik lengva forma su galvos 
skausmais, bloga savijauta, ne- 
imasčiu ir t.t.

Kūdikiai staiga miršta maž- 
laug 2-3 mėnesių amžiaus. Tū
zai vakare pavalgydinę lyg tai 
;veiką vaiką, paguldo į lovelę, 
o iš ryto randa ten jį negyvą. 
Daugiau tokių atvejų pasitaiko 
žiemos mėnesiais. Kūdikis love
lėje randamas lyg paslinkėš 
*auti oro...

Tyrinėtojų paskutiniai davi-

niau, kaip . 4 dienų Jpėfaodais, 
jei pasireiškia < jautienas. Jie 
imšfatb. maistui jautrumą savo 
pacientams, naudodami visą 
eile maišto ekstraktų.

Maišto jautrumas ir su tuo su
sijusios reakcijos yra labai spe
cifinės. ftev., jei kas y fa pasi- 
daręs jautelis kafvėš pienui, tai 
ožkos ar kite gyvulio pienas ne
sukelia jokius frakcijos. Kaip 
jau minėjau, tik dažnas ir il
gesnis to paties maisto produk
to hauddjim^s į jautrina žmo
gaus kūfią ir tik tam produktui. 
Pasidarius jautriam, teikia tą 
maiste produkte nustoti naudo
ti bent kuriam laikui'. Maždaug 
trunka nuo kėlių dienų iki kelių 
mėnesių ar fist rigiati, kol tas 
jautrumas pagaliau išnyksta.

Maisto alergija ir cheminiai 
jautrumai pasireiškia pas kiek
vieną individą nevienodai. Įgim
ti palinkimai ir bendras sveika
tos stovis padaro vienus jaut
resnius, negu kitus... Dėl to ir 
gydymo eiga turi būti pritaiko
ma kiekvienam individui atski
rai, kas jam geriausiai tinka 
prie esamų sąlygų palengvinti 
ne tik pasireiškiančius negala
vimus, bet ir išvengti nelauktos
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įspūdžiai iš SLA 61-ojo seimo
(Tęsinys)

SLA prezidentui P. P. Dargiui 
rūpi, kad Susivienijimas Lietu
viu Amerikoje, būtu tvirtas. Taip 
pąt jam rūpi ir Lietuvai atgauti 
nepriklausomybę. Kaip' kiekvie
name SLA s:ime, taip ir šiame, 
pakvietė kalbėti, lietuvius, dir
bančius dėl Ipetuvos Jaisvės: 
VLIKe, ALTe, laikraščių,redak
cijose, Susivienijime Lietuvių 
Amerikoje, įvairių organizacijų 
veikėjus, dirbančius ir remian
čius VElKo, ALTo, BALFo ir 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje veiklų.

Pirmas buvo pakviestas kal
bėti VLIKo pirmininkas dr. K. 
Bobelis. Jis padarė trumpą ap
žvalgą apie išvyką į Australiją, 
kur buvo iškviestas Australijos 
Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdybos.

VLIKo pirm. dr. K. Bobelis 
gana gražiai atsiliepė apie 
Australijos Lietuvių Bendruo 
menės veiklą, kuri yra užsimo
jusi artimai bendradarbiauti su 
VLIKu Lietuvos laisvės kovoje 
Plačiau apie VLIKo pirmininko 
lankymąsi pas Australijos lie
tuvius buvo jau rašyta spaudo
je, tad čia nebekartosiu, apie tos 
kelionės reikšmę. •

ALTo vardu kalbėjo pirmi 
ninkas dr. K.: Šidlauskas,. Tau
tinės' Sąjungos vardu — T. 
Blinstrubas, liaudininku vardu 
-4 G. Lazauskas, Naujienų var 
du — redaktorius -M." Gudelis, 
visuomenininke Alena Devenic- 
nė Grigaitienė, R. Liet. Bend 
rucmenės pirm. dr. V. Dangis, 
SLA veikėjas K. Mačiukas, SLA 
72-ros kuopos pirm. J. šarap 
niekas, Romo Kalantos šaulių 
pirm. A. Gudonis ir ktž

Bendrai paėmus ir padarius 
visų.,kalbėtojų. minčių sahtfau-' 
ką, gaunasi šis vaizdas: Susivie
nijimas Lietuvių Amerikoje yra 
tarytum .tas Praamžių Dievaitis 
— Ąžuolas, apie kurį kūrėsi vai
dilos, prie vaidilučių kūrenamos 
šventos ugnelės, semtis stipry
bės, išminties, įkvėpimo, kaip 
išlaikyki tuometini tikėjimą ir 
ginti puoselėjamas tradicijas 
nuo svetimųjų, mėginančių, 
vardan naujo tikėjimo, apkrikš
tyti ne meile, bet ginklu.

1 Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje ptrieš 9Q metus- įsisteigė 
senosios Lietuvos,, vieningos ir 
galingos ^Lietuvos idėjų puoselė
tojų pastangomis, šu tikslu ap
jungti, visų pažiūru lietuvius ir 
pagelbėti savo broliams, sesėms 
į-Vargą patekusiems. Susivieni
jimas Lietuvių, Amerikoje yra

čiai išsiskleidusias šaknis po di
džiąsias lietuvių kolonijas — tai, 
SLA kuopos, kurios atlieka tą 
vaidilučių patarnavimą, skleis
damos broliškas idėjas, o j var
gą patekusiems ištiesia pagal
bos ranką.

Susivienijimas šalia apdrau- 
dos, šalpos darbo, yra išvaręs ir 
gilią vagą tautinėje srityje. Tik 
tie lietuviai tampa žymiais vei
kėjais Amerikoje, kurie artimai 
yra susipažinę su Lietuvos isto
rija ir jos garbinga praeitimi.

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje yra tas žiburys, ta ug
nele, kur per šalpą, kultūrą ir 
švietimą skiepijo i lietuvių šir
dis artimo ir tėvynės meilės. Jų 
rasėtas grūdas išaugo vešlus ir 
davė gerą derlių. Amerikos lie
tuviai, dirbdami sutartinai, su
gebėjo tinkamai Įsijungti į kovą 
jž atgavimą Lietuvai laisvės,1 
per ilgus metus kentėjusiai Ru-Į
sijos carų okupaciją. ! Lietuvių Amerikoje, o ypač
Taip pat sovietinėms karo jė--mes> DP pabėgėliai, nes Susi
moms okupavus Lietuvą 1940 vienijimas Lietuvių Amerikoje 
netais, Susivienijimas Lietuvių <įaug pasidarbavo, kad mes ga- 
Ymerikoje organizavo ALTą,' iėjum atvykti Į laisvės kraštus, 
turis aktyviai visų (išskyrus' (xja perduodu šio dienraščio 
komunistus) lietuvių vardu vei-jį skaitytojams bendrai suglaustas 
kė, kad JAV nepripažintų So-i §LA 61 -a j ame seime iškeltas 
vietams Lietuvos.

Kitas nuopelnas ALTui ten-į
' i kalbėtojų mintis.

Šis SLA seimas, be eilinių 
ka, tai pabėgėlių lietuvių po’jarį>ų) turėjo padaryti naujas 
Antrojo Pasaulinio karo išgelbė-! reformas apdraudose, pagal val- 
jimas nuo grąžinimo į Sovietų džįo$ nadjus potvarkius, Eečian- 
jkupuotą Lietuvą. Už tai Sovie
tai šmeižė anksčiau, tebešmei-l zacijas. Taip pat pagal SLA sei- 
žia ir dabar ALTą. j mo delegatų pageidavimą, kas

Reikia apgailestauti, kad ir j liečia naują SLA konstituciją, 
dėtuvių -pabėgėlių tarpe dabar | Pildomoji Taryba jau yra pa- 
afsirado tokių, kurie kenkia i dariusi planą ir naują SLA kons- 
ALTo veiklai. Tokie lietuviai Į tituciją su ankstyvesnėmis’pa
sąmoningai ar kieno nors su- taisomis bus atspausdinta riki; 
klaidinti talkina Lietuvos oku
pantui —- Sovietams. Paskuti
niu laiku pradėjo šmeižti ir 
BALFa, kuris maistu, rūbais, *" . • .• -/-- ’v •>
vaistais sušelpė tūkstančius pa-j ir vietiniu lietuvių, įvyko St. 
bėgėlių lietuvių, reikalingu pa-} Petersburg Lietuvių klube. Klu- 
galbos. Tiek ALTe, tiek ir kas fUrį didele ir gražiai išpuriš- 
BALFe aktyviai darbavosi Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
nariai.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 61-asis seimas irgi praėjo 
tokioje dvasioje: mūsų, VLIKo, 
ALTo, BALFo bendros jėgos 
kova už atgavimą lietuvai ir lie
tuviams laisvės! Neleiskime Su
sivienijimui Lietuvių Ameriko
je, tam didžiajam lietuviškos 
tvirtovės ąžuolui nuvysti. Pa- 
laistykime jo šaknis, stodami į 
SLA nariais. Ateis diena, kada 
daugelis organizacijų nustos vei
kusios, bet SLA išliks. Kam rūpi 
Lietuvos laisvė, vertinkime ir 
remkime SLA darbus ir nepa- 

tas ąžuolas, giliai įleidęs pla- likime skolingi Susivienijimui

sekančio SLA 62-ojoriseimo.
Liepos 5 d. 6 vat vak. SLA 

delegatų susipažinimo vakarie
nė, dalyvaujant gausiam būriui
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JIHATE L’.KASl UISV. SVAB1ENĖ

1 v

čius visas fratemalir.es organi-

tą salę. Vienoje sa cs sienos pu
sėje užrašas: “Floridos Ameri
kos Lietuvių Klubo Garbės Na
riai”. Garbės naria’s yra skai
tomi tie lietuviai, kurie yra klu
bui paaukoję nemažiau tūkstan
čio dolerių. -Tokių lietuvių gar
bės narių priskaičiau 32. Iš jų 
27 prie pavardžių yra nuotrau
kas iškabinę. Tarp tų garbės na
rių užtikau ir S. ir A. Viskantų, 
iš Kanados, pavardes.

St. Petersburg Lietuvių klube 
veikia knygų, gintaro išdirbinių, 
tautinių juostų, vėliavėlių, įvai
rių lietuviškų Hpinukų prie ma
šinų ir t.t. išpardavimas.

Salėje puošnų vaizdą sudaro 
ant sienų iškabinti lietuviu me
nininkų paveikslai. •. A v

Daugumas SLA delegatę yaG 
žlavo į Lietuvių klubą autobu* 
su. Dėka inž. Antano ir dr.
nos Mačionių, vielinių gyvento
jų.aš buvau nuvežtas ir vėl par
vežtas į viešbutį *įnašina.

J. šarapnickas 
(Bus daugiau)

(Tęsinys)

“Kariu” pagrindinėmis min
timis esu pitrnkintas ir nieko 
keisti neketinu. Kalba gali būti 
tik apie tematikos praplatinimą, 
išsakytos minties prasme.

3. žinau, kai nesate gyveni
mu išlepintas ir iš jaunystės ko
votojas už sa\o taltc-s Nepri
kiš žemybę. Kaip vertinate ka
riu veterarą sambūrius ir pasi- 
reiškimus išeivijoje?

Karių veteranų sambūriai at
lieka pklų ir rė ksmingą darbą 
— išeivijos lietuvybės palaiky
mą. Jo pagrindinė svarba L;e- 
luvai pilnai bus įvertinta tik 
ateityje. Kada mums bus labai 
svarbu a'kurti savo karybos is
teriją bei tradicijas. Ir praeities 
atradimui iš naujo, labai pasi
tarnaus veteranų atlikti7 ir at
liekami darbai.

4. Ko laukiate iš ‘‘Kario” 
bendradarbių, rėmėjų ir skai
tytojų?

Iš “Kario” bendradarbių, rė
mėjų, skaitytojų, laukiu nuo 
širdžios paramos. Ir pradžioje 
šiokio tokio atlaidumo. Nesu 
kariškisŲr nepaisant domėjimo
si karybos temomis, galiu tikė
tis ir priekaištų. Kdangi jaunų 
lietuvių kariškių, galinčių imtis 
šio darbo, neturime, esu įsitiki
nęs šio darbo reikalingumu ir 
todėl jo imuosi. Lietuvoje iš
slapstytų ir tebeskaitomų leidi
nių iš Nepriklausomybės laikų 
tarpe, patys įdomiausi laikomi 
“Kardo” ir “Kario” komplektai. 
Norėčiau, kad “Karys” pasiektų 
ir Lietuvą. Prašau visus skaity
tojus ieškoti progų “Karį” nu
vežti į Tėvynę. Jis ten dar rei
kalingesnis, negu čia, išeivijoje.

* * *

PARTIZANINĖS 
KOVOS AIDAI

V. šakalys

; Pagarsėjęs Lietuvoje ir Vaka
ruose partizanas J. Lukša (žino
mas Daumanto, Skirmanto, 

Skrajūno ir kitais slapyvar-

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

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

' Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

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 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina £25. Kieti viršeliai. Paštas |2.

džiais) žuvo mažai žinomomis 
aplinkybėmis^

Sutinkamai su sovietine pro
pagandine knygpalaike “Vana 
gai iš anapus”, jis buvo nukau
tas partizanu apsimetusiu če
kisto.

Man eilę melų teko būti lage 
riuose su partizaninės kovos da
lyviais, bei asnunimis, kurie, 
nors kovose nedalyvavo, bet bu
vo jos liudininkais. Buvo lage
ryje ir Klemas Širvys, kartu su 
J. Lukša skridęs į Lietuvą. Nors 
ne visus liudininkus galiu čia 
išvardinti (jie tebėra Lietuvoje 
ar Rusijoje), bet nors ir kuklūs 
patikslinimai geriau negu visiš 
ka nežinia.

Po J. Lukšos sužeidimo, ilga
metis pogrindžio dalyvis, gydy
tojas iš Kauno Z., jį kurį laiką 
gydė, šis gydytojas jau buvo 
KGB užverbuotas. Nors jam ne
pavyko nurodyti savo šeiminin
kams partizanų buvimo vietos 
(buvo imtasi atsargumo prie
monių), bet kai kurie partizanų 
ryšininkai vistik buvo išduoti. 
Taip buvo išduotas Mančiuns- 
kas, netoli kurio sodybos turėjo 
įvykti J. Lukšos ir išdaviku ta
pusio Rakausko susitikimas. 
Būtent, gydytojo Z/ išdavystė 
padėjo nukauti partizaną Ait
varą”. Jo vardu vėliau veikė ly
dėjęs J. Lukšą į žuvimo vietą 
čekistas.

Į susitikimo vietą J. Lukšą 
lydėjo trys partizanai. Kažkokia 
bloga nuojauta kamavo partiza
nų kapitoną. Kadangi jis turėjo 
eiti pirmas, o kiti dengti jį iš 
tam tikro atstumo,-tai. J. Lukša 
kelis kart pakartojo, kad esant 
padėčiai be išeities, reikia ne
leisti jam gyvam* patekti į če
kistų nagus. Net šaunant į jį 
patį.

čekistas vedė J. Lukšą į iš 
anksto paruoštą pasalą. Sutin
kamai su partizanų konspiraci
jos taisyklėmis, čekistas ėjo 
priekyje. J. Lukša buvo užsive
dęs automatą. Todėl čekistas 
negalėjo tikėtis paimti partiza
ną gyvą. O buvo duotas griež
čiausias įsakymas — J. Lukša 
turi būti paimtas tik gyvas.

Praeinant siauru taku pro me
džių tankmę/ grupė pasiruošu- 
siu čekistų šoko iš medžių ant 
antruoju einnančio J. Lukšos. 
Todėl partizanas negalėjo atsi
šaudyti. Tačiau ir netikėtai už
griūtas, jis grūmėsi ir du kar
tus sušuko savo draugams, kad

čekistai tuo metu buvo gru
pėmis išsidėstę aplink visą pa— 
salos vietą. Jų sukeltas triukš 
mas, bėgiojimas, parodė paiti- 
zanams, kad padėtis beviltiška 
ir po antro J. Lukšos riksmo, , 
jie iš visų turimų ginklų paleido 
šūvius į btsigrumiančią masę. 
Tada ir žuvo kapitonas J. Lūki 
ša, kartu su įsikabinusia į jį če
kistų keke. “Aitvaru” apsimetęs 
Čekistas vistik liko gyvas, nes 
būdamas priekyje, grumtynėse 
nedalyvavo.

(Bus daugiau)

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
VIENKIEMIŲ PSICHOLO

GIJA

Neseniai specialus “Literatur 
na j a Gaze ta” • korespondentas
turėjo “pasikalbėjimą” su Pet
ru Griškevičium, LKP CK pir- 
muou sekretorium. Tarp dau
gelio klausimų, į kuriuos atsakė 
P. Griškevičius, buvo toks: Pa- ’ 
sikalbėjusi Kėdainiuose, Dotnu- 

. voje ir Baisogaloje su žmonė
mis Antanina Grigo sako^ ^jog 
“kai kurie mano, kad būtų ne
blogai turėti davrau žemės as- 
meniam naudojimui. Ar čia ne
atsispindi ‘!veinkiemių psicho
logija”? t. ;

/‘Nusižengėliai tiėsaų jeigu 
teigčiau, kad • valstiečių persikė
limas is vienkiemių f'-gyvenvie
tes nėra sunkus įprotis, psęiho- 
logijos, susiklosčiusių tradicijų 
lūžis, — atsakė P. Griškevičius, 
— individualizmo apraiškos dar 
neišnyko žmonių psichologijoje 
ir elgesyje.,- j

Taliau jis pasakė:
— “Visdėlto Jūsų klausimas, 

žinoma, jeigu neformulupsime 
jo kategoriškai, liečia kitą, ten
denciją. Tai įprotis dirbti žemę, 
senas troškimas turėti ūkyje vi
ską, ką reikia, turėti židinį, prie 
kurio auga vaikai, išmokstantys 
viską dirbti.-O juk tai svarbu.

• Štai kodėl mes rengiame ir ge
riausios asmeninės sodybos, ir 
geriausiai sutvarkytų . visuome
ninių kiemų bei fermų konkur
sus.

Yra ir kita i svarbi klausimo 
pusė. Praėjusio penkmečio me
tais asmeniniai pagalbiniai ūkiai 
davė daugiau, negu t trečdalį vi
sos peno produkcijos. Asmeni
nio pagalbinio ’ ūkio Lietuvoje 
efektyvumas buvo du įkartus di- 
desns, negu visoje šalyje...”

(Iš Europos Lietuvio)

• LITERATŪRA, lietuvių literatūroj;-meno Ir mokslo 
1954 m. metraštis; /ame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinec 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoj 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K Matusevičiaus Ir 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės Ir A. Varno 
kūrybos poveikiais. 365 pust knyga kainuoja tik

t DAINŲ SVENTftS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tn* 
Tnių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainf 
Iventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- 
dems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja F2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
mas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite- 
•atūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
varduodami tik už M. I * H

• LIETŪVHKASTS PAMARYS, Henriko Tomo-TamalausEl 
domiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Br 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai {domūs kiekvienam 
’ietuviuL Leidinys fflustrnotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritavardžių pavadinimai Ir Jų vertiniai | tokležtų kalbą. Labai 
aanrflngoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių femėJapia Kaina 14

t KĄ EAUMfS E1M1L ralytojoa Petronėlės Orintaltėf ataf- 
minimai ir minty* apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje fr pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
Set kainuoja tik M. t ) • *

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupta#-
fai Ir klaidinga! Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- 
dją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui hnogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 255 puslapių, kainuoja M. '

> BATTRTNtS NOVELES. M. Ėriuko kūryba, J. VaMBe 
vertimas. J00 pat knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina

Knygos gaunamos NauJIenoM, 17W So. Hatelad St, Chicago 
(I BOBM. Pbakaal Mitl« frtdsQ lolssf iMtMBasa HaMam& 
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ptovyklhuja nusisamdytose- stm 
■yk'avit tęsė, o skautei savojp: 
aėiau po dviejų savaičių- sto- 

.•yUlįvimo- skautų Rbmbynsš 
eke miško3 g'.IUmoje neprižiū- 

I imk vielų patraukli vambilbms 
r vagimis. Beveik- lies- žiemų

kad jūsų vaikučiai patektų į šias 1 praleidus, išeidama stbvyfoavie?-

moksleivių stovykla prasidės 
rugpjūčio 21 d., Kalifornijos 
pietuose, prie Escondido.

Tame pat laikraštėlyje yra Ii 
kitas pranešimas, jog skautų ir jį asirūfoinSftne ir jaunimo religb 
skaučių vasaros stovykla; šieme 
Maironio vardu pavadinta, pra
sidės liepos 31 d. San Bemaiui- 
jio kalnuose nuosavoje Ramuy- 
no stovyklavietėje.

Įdomus yra parapijos klebone
J. Kučingio prierašas, paragini
mas stovyklauti. Rašoma: ‘ fė 
vėliai, darykite visa, ką galite.

trim* mėnesi *m* 
rifaioiėziasiui

Kanadoje: 
nxetsms - 
pusei metu ___

užsieniuose: 
metam ______

pusei metu ____

JAUNLMO VASAROS S*POVYKLOS

Los Angeles šv. Kazimiero jkurfimu sibvyklas. iie oriį# ■ 
parapijos laikraštėlis išspauedi ' niaac’milj jjMatybų? daugiau pra> 
no pranešimus,. jog ateitininką • malte (a* IfeuMu kalbos palieiij# |j

15 cents per copy
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pusei metu __________ ___ 524-00
tri m g TnĄnęgifimg ____ 512.00
vienam ____ ____ »00

aivose JAV vietose:
metams -------____ $ė0.00

Netekome Viktoro Karoso
Praeitą, šeštadieni, kelioms minutėms prieš vidur- 

dienį, Chicagos priemiesčio ligoninėje mirė Viktoras Ka
rosas. Jį pakirto greitas kepenų vėžys.

Nelaimė virto tikra tragedija, ne? toje pačioje ligo
ninėje, ta pačia liga sirgo ir jo šeimininkė. Ji ten buvo pa
tekusi žymiai anksčiau. Pabuvusi kelias savaites, buvo 
išleista, o vėliau ir vėl ten paguldyta. Viktoras buvo labai 
susirūpinęs jos sveikata. Jis buvo Įsitikinęs, kad ji neilgai 
išlaikys. Josios gydytojai taip buvo Įsitikinę. Pats Karo
sas kasdien ją lankydavo ir buvo Įsitikinęs, kad jam teks 
ją išlydėti Į Tautines kapines.

Bet likimas kitaip nulėmė. Viktorui susirgus, ji’ pati 
patarė ateiti Į tą pačią ligoninę. Ji buvo Įsitikinusi, kad 
turėjo gerą priežiūrą. Teresė turėjo kitokį vėžį ir turėjo 
stipresnę širdį. Viktoras neatlaikė, o josios širdis dar

J. KLAC SEIKIS

•dines mintis, Amerikos Įsteigimą’ ir pagrindinius JAV 
konstitucijos bruožus. Jis paruošė visą eilę straipsnių, 
kaip tos idėjos pasiekė tuometinę Lietuvos inteligentiją 
ir kaip jos plito lietuvių; tarpe.

Karosas nepriklausė dabartinei “žurnalistų” sąjun
gai bet jis buvo nepaprastai atidus laikraštininkas. Jis 

, padarė kelis pavyzdingus Amerikos'Lietuvių Tarybos sei
mus. Karosas pajėgė pagauti pagrindinės-pareigūnų min
tis, studijavo praeitį, pasižymėdamas įstatuose surašytus 
pagrindinius siekius ir kelią nutarimams vykdyti: Jis pa- 
,stebėdavo: kalbėtojų niuansus ir labai tiksliai perduodavo 
•pasakytas kalbas ir skirtingus kelius.

Juozą- Pronskų dukterims išvežus, pradžioje Į- Ghiea- 
gos priemiesti1, o vėliau ir Į Kanados vakarus, V. Karo
sas tapo Naujienų redakcijos nariu. Jiš1'ruošė ne tiktai, 
.svarbesniais visuomeninio lietuviško gyvenimo klausk 
mais* straipsnius, beB jis atidžiai sekė ir Lenkijos, Vakarų 
Vokietijos, Italijos bekšiaurėš Europos^ valstybių iri’, tautų' 
gyvenimą. Jo gerai ruošti straipsniai skaitytojų-buve  ̂mė
giami. Jis nesvajodavo, bet keldavo viešumon' gyvenimo 
faktus. ■ 1 <> 7 . . • ;■ .

Jis suprato Amerikos Lietuvių, Tarybos atliktus dar
bus, jam buvo aiški Amerikos lietuvių tolerancija Įvairių 
politinių-grupių vieningam darbui,, jam buvo aiškus'Nau
jienų vedamas darbas'ir jis tapo tikru- naujieniečiu. Jam 

;tapo'artimi VLIKo'ir BALF0* vedami darbai. Jis matė 
pavojų, kuri atneša ardomieji darbai, nukreipti" prieš šias 
didžiąsias organizacijas.

Karosas džiaugėsi gautais' laiškais ir telefono prane- 
Įšimais. Jis nebijojo kritikos. Kritika jam sudarydavo 
progą dar ryškiau išaiškinti nuomonių skirtumus, sustip
rinančius siekiamą vieningą poziciją. Visas- svarbesnes 
■savo studijas jis pakartodavo Naujienų atkarpose. Jis 
■tardavosi svarbesniais visuomeninio gyvenimo klausimais 
ir paruošdavo Įžanginius. Jeigu matydavo, kad paštas lai
ku neįteiks jo paruošto Įžanginio,' pirmomis ryto valan
domis sėsdavo Į autobusą ir atveždavo laiku Į dienraščio 
redakciją. Jam rūpėjo ir ekonominiai Naujienų* klausi
mai. Jis ne tik pats prisidėdavo, bet ragino ir savo arti
muosius priremti savo petį prie Naujienų.

Pikta ir pasakiškai greitai plintanti liga palikė spra-

Viktoras gimė Vilniuje 1909 metais. Jis mažas su jau
nesniu broliu buvo išvežti Į Biržus ir apgyvendinti refor
muotu šeimoje. Kurį laiką jam teko mokytis Slacke, o 
vėliau Vilniuje, kur baigė lietuvišką gimnaziją- ir. univer
sitetai Jau mokykloje jis pamėgo filosofiją, visuomenės 
mokslus ir žurnalistiką. Jis domėjosi'istorija ir atidžiai 
studijavo rastus istorijos veikalus.

Sovietų, karo jėgoms pradėjus stumtis Į Vakarus, V. 
Karosas pasuko taip pat Į Vakarus. Jis turėjo progos 
pažibti Sovietų karo jėgų ir policijos metodus, tai neno
rėjo dar kartą patekti sovietinės prievartos valdžion.

Vokietijoje jam teko gyveifti tuose pačiuose lage
riuose, kuriuose gyveno didelė tremtinių dauguma; Jis 
patyrė, kaip buvo atrenkami pirmieji tremtiniai.

Amerikoje Viktoras pirmiausia apsigyveno pas De- 
venius, Worcester ūkyje. Padėjo redaguoti Devenių lei
džiamą savaitraštį. V.K. rašinėjo savaitiniuose laikraš
čiuose ir lietuviškuose žurnaluose, bet jis turėjo- progos 
išsijuosti tikra to žodžio prasme, kai pradėjo bendradar
biauti Naujienose. Pradžioje rašė studijas Įvairiais svar
besniais visuomeninio lietuviško gyvenimo klausimais, o ' gą Naujienose. Netekome laisvę mylėjusio, nepriklauso- 
vėliau Įsitraukė ir Į literatūros kritiką. Pirmiausia jis mos ir demokratinės Lietuvos siekusio idealisto, pasifcy- 
paruošė ilgoką studiją apie prancūzų revoliucijos pagrin- žusio dirbti ir pajėgiančio aukotis naujieniečio.

------------------------------------------- ———— ----------------—   -------- -■

tei; padarytu nuostolių. Vienais 
metais-buvo namo stogas sušau
dytas, o panašiai kulkos pramuš 
še ir vandens baką; Ne kartą iš
daužtos- langinės, durys ir sie
nos. šį pavasarį .tų* “svečių” pėd* 

‘sakai irgi rasti. Padaryta sto
vyklavietės namui-nuostolių, iš
laužtos geležinės- sandėliuko dū
lys ir išvogta- tik pernai pirktos 
naujos palapinės.

Kasmet’ skautų* veikėjai orga
nizuoja, balius, telkia lėšas sto
vyklavietės pagerinimui; bet 
Half į’ tij- pėĮh^- nusineša' vagys ir 
vandalaių< cA f

, ? 1 našta gamtai

“Tarybinės moters’’ skaityto
ja rašo laikraščio redakcijai: 
“Seniau buvb labai /skatinamos 
išvykos į. gamtą. Tačiau, kai 
mes nusipirkome automobilį, 
paaiškėjo, kad miškininkai ir 
gamtos apsaugos tarnyba nela
bai laukia* tokių svečių? Visur 
daug apribojimų, nebegalima 
'savo nuožiūra laisvai įvairuoti 
į mišką- nakvoti:.. Kodėl? Pra
šome apie tai parašyti plačiau”.

Ir parašytas ilgas atsakymas, 
jog dabar nėberaginamos išvy
kos į gamtą su nakvyne palapi
nėje'. Esą/pasidžiaugę muzieju
je ar « paveikslų galerijoje lan
kytojai grįžta miegot namo, pa
našiai turėtų būti ir gamtos mė
gėjų elgiamasi. Priešingai, miš
ko aikštės virsta palapinių ke
lelių išbadytos, sprunka į šalis 
voveraitės ir ežiukai, didelis 
lankytojų skaičius alina mišką, 
'pušys džiūsta, kai nuolatos min
domos jų šaknys. Rašoma, jog 
ir vandalai padaro miškuose 

^nuostolių.
‘Tad nepykime”, — rašoma | ma pakulne, tai tik avėti se-

redakcijos atsakyme, — “jei niėms žmonėms. Busiąs pasta- 
ant Varėnos rajono didžiųjų? ke- ty’tas- naujas^ “gamybinis- kbrpu- 
iHf nubrėžtus linijos, draudžian
čios' pasistatyti mašiną- šalikelė
je; jei ties įvažiavimais į* mišką 
kabo’ “plytos” — kelio ženklai, 
draudžiau tieji įvažiuoti į* mišką, 
liakdšis smėlis, apaugęs plony
čiu žolės ir samanėlių-sluoksniu,^ 
gali lengvai suplyšti”. i

Miškuose stovylflavimo ir au
tomobilių pastatymo vietų* esą 
permažai. Puikios svajonėk va
žiuoti' grybauti, žvejoti- ir sto
vyklauti daug kam- nueinančios" 
niekais. Nepatogumų' esama, ir 
norint aut<mi^ilį\nįpląu^irBriį 
upftpir ežerų dfautfeiacma; o":prtė 
nartių mažai' ėsan&r vietbs auto-' 
mobiliui nuplauti-. Vilniuje es^‘ 
ina 18;autbnlobiliams už mokes
ti pastatyti- aikščių1/ Ketinė-vie
nojo- nėra įtaisų automo^fliui 
plauti. Automobiliai ne tik- gam
tai sunki našta, bet ir 'automo
bilių- savininkai' nevisur turr 
nors miriinialines sąlygas auto
mobilio laikymui. 

* ** * *
Trūksta moterim batu

, Tarybinis laikraštis rašo, jogi, 
viena pilietė kreipėsi į- redakci- . 
ją, nurodydama, jog labai sun
ku vyresnėms moterims gauti 
nusipirkti patogios avalynės.

Lengvosios pramonės minist
ro pavaduotojas atsakęs, jog 
avalynės pramonė nuolat didi
nanti gamybą^ 1982 m. būsią . 
.gaminamos naujos moterų apa
vų rūšys: šilti aulinukai, lengvi 
“mokasino” tipo bateliai, siūti-; 
niai klijuoti'niai bateliai vyrės- . 
.nėms moterims ir kt.

1983 m. Ukmergės fabrike 
bus gaminami moteriški veliūro . 
aulinukai žemu lietu padu ir že-

sas”, tai leis- padidinti moteriš
kos avalynės gamybą: Tai bus 
penkmečio pabaigoje;

Iki- tol,- vadinasi, reikia“ vilth 
m? ^vėafti'

* *-■ *'
Kiaulėms' ėdalas iš’ 

i “tikrojo taupumo”

Vilniuje gyventojai., valdžios 
raginami kasdien surinkti nuo 
stalo trupinių bent'po 50 gramų; 
p tai sudarys 25 fonas- vertingo 
kiaulių- -fermoms' pašaro.

: ■/fctęmuošeMb laiptinėse' esą pa- 
statjfi bakėliai-kiSUrŠiai .maisto 
atliekoms sudėti. Kai' kur ir 
“pėtsėBŽtitffei- kibirėliai” į bu
tus* atnešti- -v tik- krauk atifia- 
tas, o specialūs- žmones jaš su
rinks. Jid vsidlnsšrbutų fSišdo 
•ekspjbataėijoF tSėnyba;

Viena moteris iašd,; jog jos 
šeimojfe mažtri kaš afliiekaP^Būb 
ves mėgstame virti su lupenc- 
miš' — još mfestm^šnės; 
Jfer. koki- sekmadienį darau cepe
linus— tai vaikai', taip nuskuta 
bulves, kad- likusioš Mpeibš- nei 

•lėifei beftobą* nui^i^ftiš,- nbrs 
jas ir sudedu- į- šiukšliavežio at
liekų, baką”' • T.. — .

Deja, pasitaiko, jog reikia ne
mažai . produktų- išmesti. “Va. 
eini- į. daržovių parduotuvę’ ir 
parsineši, tinkleli,- kuriame 3 kg 
.bulvių • Pradėkite • tas bulves 
skusti — pasirodo, hdveik- pusę 
reikia, išmesti, jos. supuvusios. 
Mat, supiltos Į- prekybos sandė
lius. nerū šiuo tos”... >

(Bus daugiau)

— Angolos vyriausybė atsi
sakė atšaukti Klibos karius, -nes 
jie reikalingi vyriausybei- ginti.

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

Toks priartėjusiųjų elgesys labai nepatiko vo
kiečiui. Jis pažvelgė Į Macką ir Zbyšką kartą ir 
antrą ir suprato, kad pastarieji nuo arklių nenu
sės ir kad tyčia i jį nekreipia jokio dėmesio. Ir jo 
akys vėl suspindėjo plieniniu žvilgsniu, ir jis pra
dėjo judėti.

— Tada, priartėjęs prie jo, Povala tarė:
— Jokite drąsiai, narsusis riteri. Kraštas čia 

ramus, ir niekas jūsų neužpuls, nebent koks vaiki
galis. ..

— Nors ir keisti šio krašto papročiai, bet jūsų 
draugyste, o ne apsaugos ieškojau1, — atkirtu 
Lichtenšteinas: — lyg ir nuvokiu, kad dar kur 
susitiksime: Ar šitoj pily, ar kur kitur...

Paskutiniuose jo žodžiuose galima buvo jaus
ti paslėptą grasinimą, todėl Povala atsakė:

— Kaip Dievas duos...
Tai taręs, nusilenkė ir atsisukęs tarė pusbal

siu. tačiau taip, kad artimiausieji galėtų jį gir
dėti :

— Sudžiūvėli, tu, pakeičiau aš tave ieties 
-pji’i nuo balno ir, laikyčiau orejtol, kol su- 

kaioėv'. j -«ius poterius!
Vėbau ji- vadejo kalbinti kunigaikštienę, kū

rę genai paži r.o r. Ona Danutė jį klausinėjo, ką 
_■■■, veikiąs kelyje > Povala jai aiškino, kad kara

liaus Įsakymu saugojąs ramybę tos apylinkės, per 
kurią traukia Į Krokuvą gausūs svečių būriai, ir 
pavyzdžiui paminėjo ir pastarąjį, Įvykį; kurio liuk 
dininku prieš valandėlę yra buvęs. Pagalvojęs;' 
kad prašyti kunigaikštienės pagalbos būsią datf 
daug laiko, nutarė neteikti įvykiui* didėlės reikš
mės. Kunigaikštienė juokavo; kad* Zby^ta-- buv# 
taip arti atsidūręs prie geidžiamųjų plunksnų, 
kiti, išgirdę apie ieties sulaUŽymą-, stebėjosi Pb-. 
valos jėga.

Migdamas pagyras, Povala džiaugėsi savo 
širdyje, kad jį žmonės taip garbina, ir pats prar 
dėjo pasakoti apie savuosius žygdarbius, suteiktu 
sius jam garsą, ypač gi apie savo nuotykius Buri 
^undijos Pilypo Narsiojo pilyje. Kartą-, turnyro- 
metu nulaužęs savo ietį, jis pagriebė1 viertą riterf 
už pusiaujo, ištraukė iš balno ir išmetė? į orą| 
'nors tfas riteris ir vilkėjo geležinius šarvus. Fi- 
lypas Narsusis dovanojas- už tai jam- auksinę 
grandinę, o jojo žmona — aksomihįi batuką, kurį 
jis ir dabar ant savo šalmo tebenešiojąs.

Visi šituo pasakojimu buvo labai susižavėję 
bet Mikalojus iš Ugamiškio tarė*:

— Nebėra jau šiais suminkštėjusiais- laikais 
tokių vyrų, kokių buvo mano jaunystės laikais, ar
ba apife kokius man tėvas buvo pasakojęs. Pavyks*-’ 
ta dabar kuriam bajorui perkirsti kratinės šar
vus arba pirštais sulankstyti geležini virbalą, tai 
jau stipruoliu dedasi ir prieš kitus didžiuojasi. 0 
senovėje tą ir merginos sugebėdavo padaryti...

— Aš šito neginčiju, kad senovėje žmonės

stipresni buvo, — atsakė Povala, — bet ir šian
dien-atsiranda stiprių, vyrų. Mano kaulams Dievas 
jjėgbs nepagailėjo; nors* ir nesigiriu, kad esu stip
riausias visoje karalijoje. Ar matei kada, tamsta, 
fcavišą iš- Garbovos? Tžfe- ir mane Įveiktų.

-L iflfe’fia.'u. Jo pečiai' tokie platūs, kaip Kroku- 
Jvos varpą laikąs sienojas.

— Aa’bft' Dobką iš Olešiico? Kartą jis tuimy- 
ire, kurį, kryžiuočiai Toninėje buvo surengę, dvy- 
įika’ riteriui paguldė ir didelę garbę sau ir savo 
kraštui Įgijo.
t' — O mūsų mozūras Staška Ciolekas stipres
nis 6ūvo ir už jus, ir už Zavišą ir už Dobką. Pa
sakojo, kad' savo rankomis jis iš žalios šakos sy- 
•vus išspausdavo.

-^--SyvUkir aš išspausiu! — sušuko Zbyška,
Ik- ahlfečiau, negu kas jo būtų paprašęs tai 

įrodyti, pašoko Į šalikelę, nusilaužė medžio' Šaką 
pr kunigaikštienės ir Danutės akyse taip jbs galą 
(rankomis- suspaudė, kad- syvaf iš tikrųjų pradėjo 
įlašėti’ant kelio.
j — (> Dieve; — sušuko našlė, — neikite Į: karą, 
(Hės būtoj- gpilEt, kari- toktf vyras dar nevedęs žūtų, 
į — Gaila būtų, — pakartojo staiga susimąstęs 
Macka.

Bet Mikalojus iš Ugamiškio pradėjo juoktis, 
o jį sekdama ir kunigaikštienė. Kiti bąlsiąi pra
dėjo stebėtis Zbyškos jėga, nes tais laikais stipri 
ranka buvo labiausiai vertinamas dalykas, o mer
ginos pradėjo šaukti Danutei: “Džiaukis!’’ Danu
tė iš tikrųjų buvo linksma, nors ir nesuprato, ką

ji galėtų laimėti dėl šitos suspaustos, šakos gaba
lo. Visai užmiršęs kryžiuotį, Zbyška žvelgė į visus 
taip iš aukšto, kad Mikalojus iš Ugamiškio, no
rėdamas grąžinti jį. į realybę, kreipėsi į jį:

— Veltui didžiuojiesi savo jėga, nes yra už 
tave geresnių. Aš to pats nemačiau, bet mano tė
vas buvo-liudininkas vieno atsitikimą kuris3 įvyko 
Romos imperatoriaus. Karolio pilyje; Atvyko pas 
jį kartą mūsų, karalius Kazimieras su daugeEū 
palydovų; kurių tarp^buvo ir tos garsus savo jėga 
Staška Ciolekas, vaivados Andriejaus sūnus. Ta>- 
da imperatorius- pradėjo- gintis; kad savo paval
dinių tarpe turįs vieną čeką, kuris sugeba savo 
rankomis lokį pasmaugti: čekas buvo pašauktas 

iir visų akyse du lokius4 paeiliui* nusmaugęs. Mūsų 
karalius dėl: to labai1 kankinosi ir bijodamas, kad 
netektų, sugėdintam namo grįžti, tar<K “Bet Ąa- 
nasis Staška nesifeis mi^rg kari
trims dienoms praėjus, jie išbandytų Savo jėgas. 
Suvažiavo tadb labai; daug Žirnių riterių, ir pil^s 
kieme susiėmė Staška su čeku; Bet neilgai svečiai 
gėrėjosi jų imtynėmis: vos tik susikibus, Staška 
sulaužė čėko rtu^rkatrtį, sulamdė visus šonkau
lius ir didesnei karaliaus garbei negyvą iŠ savo 
rankų paleido. Staška nuo to laiko buvo pramin
tas Kaulalaužiu. Kitą kartą jis vienas įkėlė į var
pinės bokštą didelį varpą, kurio didešimt žmonių 
T vie^Š ttogilefo pajudi^ .. t b

(Bus daugiau) : <
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VAKARŲ VEJAI

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

MNWi* tfrekteriiM
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VALANDOS: 8 ■ 8 dirba diezxazzxla i«

TeU MI-1727 arte 542-272*

Claude Monet SiiHYe Aoresse (Imresionistinė tapyba)

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
Į

MIRĖ SOLISTAS
RAPOLAS JUŠKAOR. PAUL V. DARGIS 

GYDYTOJAS it CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street ~ 

Valandos pagal susitarimą.

TE1_ 233-8553 
Service 855-4506, Page 06058

112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

x tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago. tL606U£

Dr. Jonas F. Mažeika
DJ>K — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

> Valandos pagal susitarimą

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st SL Tek 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
ir “contact lenses”.

KANSAS CITY, Mo. — Sek- 
Jmacfienį mirė savo laiku gana 
gražiai dainavęs solistas Rapolas 
Juška, angliškai besivadinęs 
Aalph Juško.

Prieš 77 melus jis gimė Bos
tone, lietuvių kilmės. Turėjo 
gražų balsą ir buvo Philadelphi- 
jos Operos dainininkas, o vėliau 
dainavo New Yorko Simfonijoj 
kelias Bacho giesmes. Operoj 
dirbo prie Leopoldo Stokowskio, 
aukštai jį vertinusio.

Balsui susilpnėjus, Juška va
dovavo Bostono, Philadelphijos, 
Floridoj St. Augustino ir Chica
gos chorams. Kurį laiką leido 
lietuviškas ir angliškas gaidas. 
Vyresnieji dainininkai dirigentą 
Jušką turėtų pažinti, vadovavusį 
47th ir Ashland gatvių lietuvių 
chorams. Paskutinius 20 metų 
ramiai gyveno Kansas City arti
mųjų tarpe, visai suameriko- 
nėjęs.

© Geri miltai mokina kepėją, 
geri linai — verpėją.

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: aatrad. 1—4 popiet,

KNOW YOUR HEART

Ofiso telefonas: 776-288C.
Rnidncifes Mat: 441-5542

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgų^ 

5025 CENTRAL AVĖ, 
St Petersburg, Fla. 33718 

Tet (8132 321-4208

HELPMOUR HEART FUND

HELP

(Tęsinys)

Kultūrinėje srityje V. Putvins
kis nesitenkino paprastu šaulių 
ar piliečių švietimu. Jis buvo 
užsimojęs per šaulių Sąjungą 
perauklėti lietuvių tauta, kad ji 
būtų sveika, blaivi, stipri savo 
tautiniu atsparumu, pasiryžusi 
ginti Lietuvos nepriklausomybę 
ir lietuviškąją žemę, kad jos vai
kai būtų tiesūs, mandagūs ir 
drausmingi. Auklėjimo metodą 
V-. Putvinskis taikė patį geriau
sią, nes pats elgdavosi taip, kaip 
kitus elgtis rriokė. Šauliai ir šau 
lės, pasak V. Putvinskį, turėjo 
būti tie gyvi pavyzdžiai, kokie 
turėjo būti visi lietuviai. Save 
mintis perauklėjimo ar persiau
klėjimo reikalu V. Putvinskis 
skleidė gyvu žodžiu ir šaulių 
spaudoje.

Kiekvienam akylam žmogui 
buvo aišku, kad ne tik visos 
tautos, bet ir visų šaulių V. Put- 
vinskiui visai perauklėti nepasi
seks. Didelėj daly ir nepasise
kė.- Bet jokiu- būdu negalima 
sakyti,' kad tas milžiniškas ir 
puikus užsimojimas nepaveikė 
norėta prasme šaulius ir net vi
są tautą. Tiesą pasakius, idealas 
nepasiekiamas. Jau labai didelis 
dalykas buvo tas, kad V. Put-

dėtis į šaulių, eiles.” (Rapolas 
Skipitis, Nepriklausomą Lietu
vą statant, pp.i54-155).

Vincas Daudžvardas rašo apie 
savo pirmąjį atsilankymą Vytau
to kalno pratybose ir Vlado Pūt
vio jam tuomii padarytą įspūdį:

“1919 m. Pašarą, kai ėjau į 
Vytauto kalną, kur buvo Šaukia
mas susirinkimas norinčių rašy
tis į šaulius, aA. Vlado Putvins
kio nepažinojau. Užlipus į kal
ną, man metėsi į akis vidutinio 
amžiaus žmogus, apsirengęs ka
rišku pilkos spalvos frenču ir 
ilgais batais, kuris labai gyvai 
šnekučiavo' šu kiekvienu naujai 
atvykusiu į susirinkimą. Buvo 
tai Vladas Putvinskis. Pamatęs 
mane atėjusį, tuojau kreipėsi, 
klausdamas, ar į susirinkimą at
ėjau. Gavęs mano teigiamą at
sakymą, paėmė mano ranką ir 
tarė: “žinai, drauge, kad tėvynė 
dideliame pavojuje; reikia ruoš

tis’’. Šiuose jo žodžiuose paju
tau kažkokią galingą jėgą ir iš 
jų išsyk supratau pagrindinį 
šaulio liksią. Taręs šiuos žo- 

■ džitts, -Vladas Putvinskis pažvel
gė į mane saVo toli matančio
mis, atviromis akimis ir nuėjo 
su kitais kalbėtis. Tokia buvo 
mano pirma pažintis su Vladu 

: Putvinskių. Nuo tos pirmos die-

valstybei. Tai buvo jausmas, 
psichika daugiau karių savano
rių, negu valdininkų. Tos pačios 
psichikos vedami susitelkėme 
ant Vytauto kalno.

Lietuva4 buvo mūsų, bet mes 
ne mūsų. Draskė ją nevidonai 
pakraščiuose, plėšė viduryje ir 
dargi pačiame Kaune negalima 
buvo suprasti, kas yra ponas: Į‘ 
ar mūsų valdžia, ar vokiečiai.

Nebuvome dar užkariavę 
krašto šeimininko teisių, nebu
vome tikri savo tėvynėje, bet 
širdys plakė įniršimu ir pasiry
žimu gintis, gintis ir gintis.

Visame krašte savarankiškai 
kovojo ir tvarkėsi žmonių būre
liai. Kur-ne-kur. veikė .partiza
nai, teikdami pagalbos- admi
nistracijai ir mūsų kariuomenės 
užuomazgoms. f

Kaune buvo sumanyta išvesti 
.šitą darbą tvarkingiau.

Į pinhą rikiuotės pamoką su
sirinkome parke trejetas de
šimčių. ūpas buvo sukeltas, šne
kučiavome stovėdami ir sėdė
dami grupėmis, kaip paprasta 
sodo publika, ir troškom tapti 
kana kuo vienu didžiu bendru, 
kažin kokiu daiktu, kurs būtų 
priešininkui baisus ir kerštin
gas. Tokios mūsų valios vykdy
tojas turėjo ateiti pavidalu vie-i 
ho kdrininko, kurs pasižadėjo' 
duoti mums rikiuotės pamokas. 
Štai jis. Mandagiai, bet kietai ir 
greit iš pasklidusio žmonių mi
šinio sudarė vieną lygią, sulig 
ūgiu eilę ir ėmė toliau tęsti pa
prastas pirmos rikiuotės taisyk- I 
les, mokyti judesius ir sukinius, g

Aš likau dalele vienos didelės 
sudėtinės organizuotos jėgos. 
Reikalui esant šita jėga gins, 
pakalnėje blizgantį miestą, tą 
laikiną tėvynės širdį. Mūsų jėga 
jau šį tą reiškia.

(Bus daugiau)

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

GAIDAS - DAIMID 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2d33 W. 71st Street
lt M W Avė., Cicero
* * , Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650
vinskis davė* šaulių Sąjungai |nos tapau šauliu. Be to, man 
idealą, tą nepasiekiamą žvaigž- • įtakos padarė ir tas faktas, kad 
dę, kurios šviesa viliojo kiek- atėjau pirmą kartą į susirinki- 
vieną, 'savo tautai geresnio ry- kuris, kaip man rodos, bū
toj aus trokštantį lietuvį. Tas imahl platesniu mastu, pir-
idealas buvo ir geras kvieslys Tudjaū prasidėjo realus 

darfeis. VisierM* buvo aiškus 
darbo tiltas, tddėl nereikėjo 
daug kalbėti, o tik dirbti. Neuž
ilgo atėjo karininkas ir pradėjo 
mUs mokyti rikiuotės'’. V. 
Daudzvardas, “Aftiži 
ties firtflsiį šefas’1! Trimitas, 1929 
m. kovo 2K d., Nr. 13, 
p. 205).

PirtfUįjŲ s’usifinkiml! bei ri
kiuotės pamoku realtH darbas 
ir pakili nnotiika atsUpindi ir 
paties Vlldo Pūtvio ^tisimini- 
itiubsė:

“BuVt> ifei fWt9 metų Vasara... 
Mes IttnkžM Žydėjom, kaip Vy
tautė kalfiJs, ktirfšrfiė mūsų ma
žas būrelis ėjo pirhios taisyklin
gos šatilių tiRfufrtės mokslą. Ir 

I išdidžiai, ir yilttflgai, kaip to 
J parko medžiai, žiūrėjom nuo 
• kalno į blizgantį Nemuno slė- 
! hyje mūsų miestą, laikinąją 
j sostinę.

Daugumas mūsų buvome val
dininkai naujai besikuriančių jų 
valstybės įstaigą, kuriose atsi
dėję dartarromėt didesnę die
nos dalį.

Dirbome diletantiškai, bet no
romis, ne dėl alftlj ir karjeros, 
bet degdami noru padėti mūsų

THUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarė j# j ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI
' PERKRAUSTYMAI į

Aikštės automobiliams pastatytiLeidimai — Pilna apdairia 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chars* 
ir VISA kortele*.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

SOPHIE BARČUS
STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

T«L! OLympic

*TeL: LAfRyetU 1-N71

AMSULANSQ 
patarnavimas

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSI.

Apdrausto parkraustynw 
i įvairiu atstumu 

ANTANAS VILIMAS 
Tat 37S-1W2 arte 274*5994

ektorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.I

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmalieniaif _ 
nuo 8:30 iki 0:30 vai ryto. 
Stoti** WOPA - 1490 AM 

tnsriivojimM ii mv»v studija* 
MAfqu*tN P»rta.

(LAOUVJCD
M24 WKsT ėfu StRE&r REpubEo 7-lill
11Q28 SOlfTHWEST HIGHWAY, Pal« JEDlu, flL >74-441f

Vedėja — Aldona Daubų*
• TMM4 778-1543

7159 Š6. MaHeWDOD Avi. 
CHICAGO, IL 60629

9
6i—.-r • . I**- - . —iii . - T '—J* q

SeniiAsiA LiehM^ lUdijo t>rotra- 
ma Naujojoje AnjlUofė, U stoties 
VVLTR, 1360 banga AM, Vfetkia Mk- 
TiRfWftWy nuo 8 iki 8:30 vai. ryte, 
perjodama tėfiaiBht Msaulftiu 
finią santrauką. &e to. komenta
rai, ■HBfika, dainos, ir Magduies 
PasAfc iii prbtrama veda Stepo
nas VafeėBfia Minkai- BfeAio 
reiilttd kreffcte l Balde Floruits — 
gėlią bei dovanu krautuvę, MA, E. I 
aroMet?, tek Boahtfk 1
Telefonas 268-0489. Ten pat Į
narnos ‘‘Naujienos*’, didelis pa&- I 
rinkimas lietuvišku Įmygu JrĮ lig-1 

temškū dovanų.

ANTANAS ŠAKALYS
Gyv. Chicago  je, Marųuettė ParkA apt L

Mirė 1982 m. liepos 26 d., 12io5 vai. ryto, sulaukęs 
77 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Skuodo vis., tzluo- 
bės kaime.

Amerikoje išgyveno 33 metus.

Paliko nuliūdę: žmona Jadvyga, pagal trvu^ Mazrimattė, 
duktė Adelė Plienienė, žentas Juozas, 3 sūnūs — Antanas, 
marti Rita; Romas, marti Charlene, ir Bronius, marti Jūratė, 
10 anūkų. Lietuvoje liko brolis Pranas su šeima; mirusio 
brolio ir seserų vaikai bei kiti giminės, draugai ir pažįstami 
|Arnerikoje ir Liettivbje.

Priklausė šaulių rinktinei, Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų organizacijai ir Susivienijimui Lietuvių 
Amerikoje.

Kūnas būs pašarvotas trečiadienį nuo 2 vai. popiet iki 
10 vai. vak., Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 st SI.

Ketvirtadienį, lifepos 29 d., 9 vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po 
<ėduhngų pamaldų buš laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse.

Visi aa. Antano šakalio giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam| 

paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. e

Nuliūdę lieka:
žmona, duktė, sūnūs, brolis, giminės

ENERGY 
WISE

Chang* the oil and 
filter* e viky 3,000 te 
6,000 mtfes t8 hvold 
wasting gasoline.
Doni be I Boto Ldterl

SUPER concentrated 
DEODORIZER 

MT is so effective 
that

2 DROPS DEODORIZE
<t • / A tKBNK!

peonįRf*! < Odvtn 8O»VA 
you rbo^wroo'Ti, peH, mrtdew,

t A A

&

cSl
POSTPAK) 

To orč*' cW <x f© <CmmiO PPOOŲCTS CO O* ©f
SCHMlO LA8OAAT0®?fS. INC K M Wm MUM HJ OW*

L*Msvię

LRkiMMVte

BUTKUS - VASAIUS

PETRAS BIELIŪNAS

nniiiImimuuHiiiiiiiuiinmiiii

I muuiiiuiiiinnirniuuiuinniiiiiiiiiiiinl
I 5 — Naujienos, Chicago, 8, Ilk Tuesday, July 27, 1982



44-tos ir Artesian.

JAU ATSPAUSDINTA
e Dairia dieną trumpina, dai

2818 Avenal St., Los Angeles, CA 90039

18.00

82.00

Rūpestis budina žmogų

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

MIRĖ TEISININKAS
STASYS PALTUS

p seniau Lietu
4 vaišinami įvai-

$4.00
13.00

P. MEDAS, 405$ Archer Įkyemje, 
CMofo, HL 60€£L TaL'YĄ 7-5W

Interest Rato 
paid on Sanngx

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

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

Laikrodžiai Ir brangenybės 
Pirdivinua ir Taisymas J 

2M4 Wuf tfth StTMf . L. 
T»L REpubllc 7-1H1

g J sard, 
feireso 
p'-noms

F. Zrpalia,- ***** 
W. Wth »t 

. Ivar*. Fade, 111. 
40642, . 424-S454

see us for 
jut financing 
at oui row uns

NEKALTO PRASIDĖJIMO. PARAP1 
JOS APYL.
2 butai po 2 miegamus kiekvienas. 
Pilnas rūsys ir' pilna pastogė. 2 ma
sinu garažas. Parduoda savininkas. 
Prašo S44,000. Skambinti 422-0133.

Parko, B. Novickis^

Guam salojpa
krantėje, kraštą paliėtc tokia 
didelė banga, kad ji nugriovė 
12 namų ir nusinešė 11 metų 
berniuką.

Menat 1*d4 — ftrtavlmi 
UAL ESTATE FOR SALE

r -M. ŠL MK- US?:/- r ... J
■>. m Notary Public •' ... .

INCOME TAX SERVICE *

4259 S Maplewood, TeL 154-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iskyietimai, pildoifu pilietybės prv 

šymai ir kitokie blankai.-

CICEROJE UŽ $100 MĖNESIUI išnuo- 
mojamas naujai ’atremontuotas bu
tas. Pageidaujami pensininkai.

Skambinti 652-8168

2 po'keturis, medinis, Brighton Parke. 
$39,500. Savininkas duoda paskolą.
2 po 4-ris, medinis, įrengtas skiepas. 
72-ros ir Campbell. $39,000.
6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga
ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie. ’ '
2 sklypai arti vandens.
Hot Springs Village. T \

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

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

LIETUVIŲ TAUTINĖS 
KAPINĖS

iš Cicero, III. ir Antanas Zakys, 
iš Cleveland, Ohio; po $5 — V. 
Dagilis* iš Toronto, Ontį| Juozas 
Gurskis, iš St. Petersburg, Fla., 
V; Jonkaitis, iš Marguežtie Par
ko, L. Kazragis, iš Maquette 
Parko, Alpronse ir Mėlakje Mar 
chuska, iš Johhs^^C}^, NY, 
Stasys Merkevičiusį’išjM^rąuette 
Parko, B. Novickis^ iš; įCicero, 
IU., Kazys Rutkauskas^ Rock- 
ford, III., John Shembor, jš Mar
quette Parko ir -P..Šimeląitis, iš

RENTING IN GENERAL 
. N u o m s s

Advokatas ’
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

4 TeL 776-5162
; 2649 West 63rd Street 

Chicago, UI 60629

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Toriu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

: > garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4S14 S. Talman Ava. 
Tol. 927-3559

2212 WEST CERMAK ROAD :CHICAGO, ILL. 6060P 

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-774?
wvast Mon.Tut.Frl.^4 Ttrar.9-< Sat. *-l 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

Vladas Bakūnas telefonu iš 
Kalifornijos pranešė, kad teisi
ninkas, visuomenininkas ir veik
lus didesnių organizacijų veikė
jas Stasys Paltus mirė pirma
dienį.

Paskutiniu metu jo sveikata 
buvo susilpnėjusi, bet niekas 
nemanė, kad jis taip greitai už
merks akis.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

X BACEVIČIUS -- BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAINA — S17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

BUTŲ NUOMAVIMAS
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM*/ 
TR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJTM AIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ' ’

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

Beržas Lietuvos pajūryje
(P. Laurinavičiaus drožinys)

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

ir gėrimais. Kviečia
>-v ; r Penšisinkų Valdyba

kaip mes pensininkai.
Taigi, visi — seni, jauni ir • 

viduramžiaus esą — kartu pa-j 
bendraukime, pabuvokime gam-: 
tos prieglobstyje. . į

Kviečiame rockfordiečius ir 
iš apylinkių b'etuvius-ves su sve- * 
čiais dalyvauti* pensininkų išyy-1 
koje, o mes. visus su džiaugs
mu pasitiksime.

M Gamtoje, kai^ 
H#$e, Jvfctpbūsite:

jai, vadinami direktoriais arba 
“t r ui tisais”. K: turi direktoriai 
buvo .išrinkti 3 metams, o kili 
keturi — (} metams. Susirinki
mo išrinkti direktoriai, iš savo 
tarpo išsirinko valdybą, kuri 
buvo tikruoju .visų reikalų tvar
kytoju. Dabar vietoje 8 d i rėk-

“LIUCIJA” ,
Miko Šileikid apsakymų knyga 

ž£Liucijaz, 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.

Sutvarkius legalius kapinių 
organizacijos reikalus, svarbiau
sias klausimas buvo žemės įsigi
jimas. 1912.1.12 d. buvo nupirk
tas 21 akras žemės. Buvo pada
ryti morgičiai ir paruošti ‘‘First 
Mortgage Gold Bonds”.'Draugi
jos ir pavieniai asmenys bonus 
išpirko.

(Bus daugiau)

DR, ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atiminimus.

Dr. A. Gusaeą — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
fusirūpiniin^ ■ - ■ ________________________

Dr. A. J. Gosaen — DANTYS, jų priežiūra, aveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ______ 1__________

Minkštais viršeliais, tik ______________

Dr. A. J. Guxsen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekj arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

AR JĖZUS YRA DIEVAS?

“Mano avys klauso mano bal
so; aš pažįstu jas, ir jos seka 
mane; aš duodu joms amžinų 
gyvenimą, ir jos nepražus per 
amžius, ir niekas jų neišplėš iš 
mano rankos. Ką mano’ Tėvas 
yra man davęs,, yra už viską di
desnis dalykas, ir niekas to ne
pajėgia išplėšti iš Tėvo rankų. 
Aš ir Tėvas esame viena.” Jo
no 10:27-30.

ALEKSAS AMBROSE

KULTŪRINĖS CHICAGOS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOS

PASSBOOK 
SAVINGS... 
ta bot wfy W sMJDętarly!

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automoblIU 
Liability apdraudimas p®aslnįj> 

kamš. Kreiptis: .. .t
A. LAURAITJ1

«45 $o. ASHLAND AVI-v ' 
■fAt; TeL 523-8775-

Maloniai kviečiame visus pa
siklausyti šios įdomios radijo 
programos šiandien 8:45 vai. va
kare Langa 1450 AM per “Lie
tuvos Aidus”.

Kiekvieną sekmadienį 9 vai. 
ryto per Sophie Barčus radiją 
išgirsite “Gerąją Naujieną Lie
tuviams*’. t »

Parašykite mums, pareikalau
dami knygelės “Kaip atgimti iš 
naujo“. Mūsų adresas: Lithua
nian Ministries, P.O. Box 321, 
Oak Lawn, Ill. 60454.

Rockford, III. I
Pensininkų išvyka į gamtą Į 

šeštadienį, šių metų rugpiū- ‘ 
čio mėm 7 d., 12 vai., vietos 
pensininkai ruošiasi išvykai į 
gamtą—į L etuvių klubo parką. ;

Tenai, kur žaliuoja šimtame-Į 
čiai ąžuolai, čiulba paukšteliai j 
įvairiais balseliais, irimus visus 
šaukte šaukia į gamtą, į gamtą • 
— senus ir jaunus. ■

Mes prisimename, kada dari 
buvome jauni, mėgdavome gani- į

jos grožį. O ateis laikas,!

8! —A. Pūras, iš Richmond HilL 
NY/ užsišĮKė'khygą^'ir pridėjo 

g!4 dol. Naujienoms paremti. Dė^ 
% kojame.

— Pranas Bu tvirtas lankėsi 
M Naujienose, užmokėjo prenume- 
$ ratą vieneriems metams ir įtei
gi kė $10 Naujienoms paremti. Jis 
iž su žmona Rože skaito Naujienas 

metilu Asksčiau Rožė aL

KOVOS DEL LIETUVOS-

Mintis steigti lietuviškas tau
tines kapines pradėta kelti žy
miai anksčiau, bet konkretus 
planai buvo pradėti ruošti 1910 
metais, kai Lietuvos Sūnų Drau
gyste s susirinkime buvo priim
tas pasiūlymas apsvarstyti klau
simą ap’e Lietuvių Tautinių Ka
pinių įsteigimą. Beveik tuo pa
čiu metu lietuviškų tautinių ka
pinių klausimas buvo keliamas 

Palaimintos Lietu
ves, Liuosybės, Simano Daukan
to, Lietuvos Mylėtojų, Teisybės 
Mylėtojų, Tėvynęs Mylėtojų
I kp., SLA 36 kp., Jaunų Ame
rikos Liet. Pašalp. Klube, Susi
vienijime Lietuvių Klerkų, Lie). Ltą 
Laisvamanių, Liet. Darbininkų t kada ir Jūs būsite tokie pat, 
Sąjungoje, šv. Petro draugijoje, 
Liet. Jaunikaičių Dainos Mylė
tojų ir kitose organizacijose.

1911.2.19 d. įvyko lietuviškų 
draugijų atstovų susirinkimas,- 
kuriame plačiai aptarus kapinių 
steigimo klausimą, nutarta steig 
ti‘ kapines, apsidėti mokesčiais 
ir pirkti žemės sklypą gražioje 
Chicagos apylinkėje, šis susi
rinkimas buvo Lietuvių Tauti
nių Kapinių steigiamasis susi
rinkimas. 1911.3.28 ‘d.'gžvo -Illi
nois valstybės čarteri,.Auris 
do vesti biznį, čarterį pasirašė
II draugijų atstovų.

.Gavus carterį, tų. pačių metų 
balandžio 15 d. buvo sušauktas { 
kitų draugijų atstovų susirinki-1. ■

(Tęsinys)
Pirmutinė Šv. Kazimiero ka 

p.nių atskaita buvo tokia: Už 
žemę (su nuošimčiais) užmokė
ta $5,167.59; advokatas ir išlai
dos $216.09; įtaisymai $153.55; 
užveizdos alga $140; darbininkų 
algos $119.25; pirkimo ir pa
šventinimo išlaidos $225; recor 
das (nuosavybės re g.) $218.10; 
skolos atmokėta $50; matinin
kas $536.15. Iš viso $7,125.73.

Aukų iki pašventinimo kapi
nių surinko arti $1,000. (Kata
likas, 1903.9.6).

Prie kun. Kriaučiūno 1933 m. 
pirktų 40 akrų už $5,000, kapi
nių taryba pripirko: 1921 m. 
30 akrų už $22,500, 1929 m. 25 
akrus už $40,000, 1939 m. 250 
akrų už $27,500. Iš viso 345 ak
rai už $95,000J 

> 1952 metais užpirkta dar 178 
akrai. '

* 1929.11.12 d. kapinių taryba I draugijose 
paskyrė'10 akrų žemės daržui 
piknikams rengti. Pavadino jį: 
D. L. K. Vytauto Daržas.

Nuo 1917 iki .1947 metų kapi- 
nių vadovybė aukojo švietimo, 
labdaros ir tautinėms religinėms 
lietuvių organizacijoms Ameri
koj, Lietuvoje ir kitur iš viso 
$56,000.
Nuo 1903 iki 1913.9.7 d. kapi

nes valdė kun. M. Kriaučiūnas 
savo atsakomybe. Parapijų skai
čiui padidėjus, tokia bendruo
menės turto valdymo f omą dau
geliu atžvilgiu nebuvo sveika, 
priešinga taisyklėms. Valdymo 
formai buvo padarytas arkivysk. 
Quagley patvirtintas statutas, 
pagal kūrį buvo išrinkta kapinių 
valdymo, taryba. Pirmąją tary
bą sudarė: kun. A. Skripka 
pirm., patik. J. Elijas vicepirm.; 
kun. P. Serapinas ižd., palik. J. 
Ęagdžiūnas sekr.; kun. M. Kriau
čiūnas, kun. A. Ežerskis ir J. Ta- 
nhnevičius vald. nariai.
. ;Nuo 1953 m. kapinių direk- 
toriato sąstatan įeina kiekvie-

Marquette Parko,'Chicagoje — 
$25, Joiias Macijauskas, iš Sur
rey, B.C. $10 ir $5 už kalen
dorių, Edward Pikelis, iš Bright
on Parko, Chicagoje — $15; po 
$10 — J. Biliūnas, iš Detroit, 
Mich., V.. Civinskas, iš. June 
Beach, Fla., Juozas Ditkus, iš 
Detroit, Mich., Elena Runimas,. na darbą lengvina

siuntė $5 Nauijenų paramai. Jie 
abu sulaukė j gražaus amžiaus. 
Linkime sulaukti šimtmečio. 
Dėkojame abiem. .

— Mikas Kujus, iš 18-tos apy
linkės, iChicagoje,. lankėsi Nau
jienose/ pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams ir paskyrė 

j riais skaniais šaltais užkandžiais $10 Naujienų paramai. Ačiū už 
vizitą ir paramą.: ' •

— Sekantieji skaitytojai pra- 
| tęsė prenumeratą vieneriems

mieji kapiniu reikalu tvarkyto-, . , ... L1J ! — Anna Malakauskiene, is
.-Marquette Parko, Chicagoje,! 
^•’.pratęsė, prenumeratą vieneriems 
f į metams ir pridėjo $55 Naujie- 
g j nu paramai. Nuoširdi padėka už^ 
g! šią ir nuolatinę paramą.

Petras Beleckas, iš Bros-f 
Que., Canada, atsiuntė ad- 
pakeitimą ir $10 Naujiė- 
parėmtų Dėkui.

Elzbieta.' Kleiza, iš Chica
go, Ill., atsiuntė 10 dol. Naujie
nų paramai. Ačiū.

nos lietuvių parapijos klebonas 
ir pa vieną patikėtinį. Kapinių 
prižiūrėtojas buvo L. Kulpins- 
kas. Iki 1953 metų palaidota torių renkami 10, 
26,203. Kunigų palaidota 27; 
seserų — 31; jų skaičiuje ii 
Kaupaitė M. Marija, viena pir
mųjų vienuolyno steigėjų ir buv. 
Aotina Generalė (1910). (Iš šv 
Kazimiero Kapinės, 1903-1953)

HOMEOWNERS POLICYMutual Federal 
Savings and Loan

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Irstotot Cor-pouM'Kf 
Duty->nd P**! Quarteriy

/
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