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-'■NLAXTLA, Filipinai. —’ Mano 
ąusist pasiekė žinia, kad sudary
ta plati teroristų organizacija, 
Įruri pasiruošusi nužudyti mane 
Ųc kitus "įtakingus pareigūnus, 
^ie rengiasi tenoro veiksmais 
pasiekti tai, ko^negali pasiekti 
taikįįį’Triemonėfnis.

Skirtina, kad žudynes jie 
p pradėti rugsėjo 1 die- 

ną, 3Į*toliau tęsė prezidentas — 
'i-JĮe gali pradėti rugsėjo 11 die- 

rra, mano-gimtadienį, arba ku
rią kitą dreną. Bet aš noriu čia 
viešai- visiems pasakyti, .kad vi
sų veikėjų jie neišžudys. Atsiras 
kiti žmonės, kurie užims žuvu
siųjų vietą ir tęs darbą. Ne tik . tiko priimti 4,000 Afganistano' 
tęs darbą, bet suras teroristus; ir 
kiekvieną pagautąjį atiduos teis

mui. ' - - / -
(Eina gandai, kad grupė ara

bų yra* nutarusi vartoti teroro 
veiksmus prieš žydus. Tai būtų 
pratestui prieš ;žudynes Beirute, 
bet prieš tarptautinius teroris
tus .policiją imsis*prienibniti.)

Maišt*nmk*i

Prezidentas Ferdinando Mąr- 
cos dar daugiau pridėjo. Jis 
tvirtino,, kad maištininkai ruo
šia’ didelį streiką FiEpinuoše. 
Sereikas prasidės keliais terodo 
veiksmais, o., vėliau darbininkai 
turės mesti darbą. Prezidentas 
pltare -darbkiinkams nepradėti 
streiko, neš streikas patiems fi- 
lipiniečiams jokios naudos rie- 
atneš. A • ■ ' •' -

i '
• Vjriaūsybė yra* informuota 

aĮrie į P?(S?ni^ųojamas
maištininkų grupes. Jeigu bus 
bandoma pakeisti demokrati
nius pagrindus, tai maištininkai 
daro didėlę klaidą. Jeigu politi
nės opozicijos vadai susitartų 
ir veiktų kartu su teroristais, 
tai valstybė panaudos visas tu
rimas jėgas šiai nelaimei paša
linti.^

Prezidentas Marcos yra geras 
kalbėtojas. Jo paskelbtomis 
mintimis visi susirūpino.

SOVIETŲ KIRGIZIJOJE 
NEBEVALDO KIRGIZAI ‘

VAX, Turkija. — Iš Pakista
no atvežti Afganistano kirgizai 
jau patyrė, kad sovietinėje Kir
gizų respublikoje valdo ne kir
gizai, bet rusai. Praeitą savaitę 
atskrido į pasienį Afganistano 
kirgizų grupė, kuri tuojau susi- j 
žinojo su sovietinės respublikos 
kirgizais.

Afganistano kirgizai, pagyve-: 
nę metus Sovietu valdžioje, vis
ką metė ir pabėgo į Pakistaną. 
Ten jie gyveno metus ir džiau
gėsi, kad turkų vyriausybė su-'

kirgizų ir leido' atsigabenti 12 
jakų ir būrį kalnų avių. Afga
nistane jie turėjo 300 jakų ir 
kelis tūkstančius avių. Rusai ja
kus iš jų atėmė. Panašiai pasi
elgė ir su avimis. Jakas labai 
stiprus galnų galvijas, nebijo 
šalčių.

Naujai atvykusieji kirgizai

AMERIKOS, PRANCŪZIJOS, LIBANO 
ATSTOVAI BAIGIA SUSITARTI

PALESTINIEČIUS IŠVEŠ PRIEVARTA, JEIGU 
GRUPĖS ATSISAKYS IŠVAŽIUOTI Į UŽSIENĮ

BEIRUTAS, Libanas.— Ame- lėktuvus, privalės atiduoti gink- 
rikos, Prancūzijos ir Libano at- lūs. 
stovai tariasi su ambasadoriumi 
Habibu ir kitais pareigūnais 
apie palestiniečių išvežimą iš 
Beiruto. i

Izraelio kariuomenės vadas 
Libane pareiškė, kad visi pales 
Hniečiai privalės išvažiuoti. Tu
rės išvykti ir tie, kurie nenori 
išvažiuoti. Jeigu kas slapstysis, 
tai policija juos suras, atgabens 
į uostą ir išveš iš Libano.

— Dabar ir aš manau, kad pa
lestiniečių klausimas bus baig
tas, — pirmadienio rytą pareiš
kė Izraelio premjeras Beginąs. 
— Paskutinniu metu vykusieji. 
pasitarimai aiškiai rodo, kad 
einame prie pabaigos. Visi pa
lestiniečiai privalės būti išvežti 
iš Beiruto.

Ambasadorius Habibas larėsi 
su Izraelio gynybos ministeriu 
Ariel Šaronu. Jis pastebėjo, kad 
visa problema — ne palestinie
čių noras ar nenoras išvažiuoti, 
o tai, kad iki šio. meto dar ąiš- 
Jriar nęžkua, kas Bekuto-pales- 

KAZACHIJA DIDELĖ, BET TEN VISKĄ ĮSAKINĖJA RUSAI Į radio premjerui Beginui laišką,! hniečuis priims. Šaronas tvirti 
patardamas klausyti ambasada- na> kad nei Egiptas, nei Sirija 
riaus Habibo ir padėti išvež|i; 
palestiniečius iš Beiruto.

Visos smulkmenos dar neap*- 
AJACCIO, Korsika. — Praei- Į tartos, bet patys svarbiausieji, 

tą sekmadienį korsikiečiai pir- j punktai jau sutarti ir yra Vil
mą kartą balsavo per paskuti- j ties išvežti palestiniečius iš Rei
nius pustrečių šimtų metų. Pas
kutiniu 'dešimtmečiu Korsikoje Beirute yra 8,000 palestiniečių, 
gana dažnai sproginėjo bombos, kurie sutiktų išvažiuoti ameri- 
griovė prancūzių valdžios įstai- i kiečių globoje. Be amerikiečių, 
gas ir reikalavo autonomijos. J dar bus Prancūzijos ir Italijos 
Prezidentas Miterandas, norė-j kariai, kurie prižiūrės tvarką, 
damas baigti sproginėjimus, 
nutarė leisti korsikiečiams ir 
kitiems Prancūzijos rajonams 
pareikšti savo valią.

Kai praėjo rinkimai, tai pa- Į g^l 
sirodė, kad triukšmautojų skai- jeigu juos globotų amerikiečiai 
čius buvo labai nedidelis. Didelė prancūzai ir italai, 
salos gyventojų dalis nori ra
mios demokratinės santvarkos. 
Triukšmadariai pajuto, kad jie 
yra tiktai nedidelė mažuma. Da- J 
bar policija galės triukšmada-1 
rius imti ir bausti už bombų 
mėtymą ir namų griovimą.

Praėjus rinkimams, korsi
kiečiai gaus didesnes savivaldy
bės teises. Jie pajėgs kontro
liuoti savivaldybės reikalams 
leidžiamus pinigus.

Prancūzai valdo Korsika nuo 
1769 metų. Napoleonas Bona
parte gimė Korsikoje. Jis valdė 
Prancūziją didesne galia, negu 
prancūzai bet kada valde Kor
siką.

Jungtinio pabaltiečių komiteto suruoštame Lietuvos, Latvijos, Estijos de jure pripa 
žinimo 60 m. sukakties minėjime, Vąįundtone, Atstovų rūmuose, liepos 28 dieną. 
Iš kairės: kun. J. Prunskis, JAV delegacijoj Madrido konferencijoje pirmininkas dr. M.

, Kampelman ir dr. L. Kriaučcl ūnas. ,Toliau matosi dr. J. Genys.

BOLIVIJOS KARIAI PERDUOS 
A VALDŽIĄ CIVILIAMS^.

Sovietų > kirgizai yra bejėgiai. 
Yra sovietinė Kirgizijos, respub
lika, beUte^ viską valdę, rusai. 
Turkijori aLvežtįėji Afganistano 
kirgizai- ruSūšisjąu labai gerai jos j-ariaj maždaug už metu 
pažjsta; nes rusai Afganistano atiduos va)džią civiliams> Gcnt; 
kalnuose .parodė, kokia yra ta rolas Vildoso CaWeron kritika.

vo buvusį prezidentą Toreillo. j 
Jis nekreipęs jokio dėmesio į fi
nansinius ir ūkio reikalus. Pre
zidentas Toreillo, 10 mėnesių 
paprezidentavęs. p r i sipažino, 
kad nesugeba ūkio reikalų at- 

. statyti ir po to atsistatydino.
Prezidentu buvo paskirtas 

gen. Vildoso Calderon. Jis buvo 
pats j’auniausias generolas. Vy
resnei j i generolai kurį laiką ne
leido jam užimti prezidento pa- 

t reigų, nes ir jis netnurėjo pali
pei. kimo plano, kad krašto ekono-

LA PAZ, Bolivija. — Naujai 
paskirtas prezidentas G. Vildoso 
Calderon pareiškė, kad Bolivi-

atiduos valdžią civiliams. Gene-

sovietinė sistema. •

—į'Astrpnąufas Armstrong, 
pirmas žmogus nusileidęs ant 
Mėnulio, sekmadienį -skaitė ja ti
nimui paskaitą. Jis patarė jau
nimui turėti drąsos vadovauti.

— Buvęs Valstybės sekreto
rius Alexander Haig Jr. sekma
dienį San Francisco mieste ad
vokatų draugijai pasakė kalbą, 
už kurią jam sumokėjo $20,000.

KORSIKA GALĖS K0NTR0-
■ -LIUOTI IŠLAIDAS

PATARĖ M. BEGINUI 
KLAUSYTI HABIBO

* WASHINGTON, D.C. — Vals-

palestiniečių nenori priimti.
z Dabar aiškėja, kad ir šitas 
k!ausiųias,:bus išspręstas. Pales
tiniečiai nenorėjo išvažiuoti* be 
ginklų, bet, dabar Amerikos ir 
prancūzų specialistai sutiko pa
lestiniečius’ saugiai išvežti iš 
Beiruto. Pervežimas į‘Tripoli 
turėtų būti suruoštas busais. Iš 
ten palestiniečiai būtų pasiųsti 
į Siriją, Egiptą, Saudi Arabiją, 
Libija ir kitas vietas. Būtų rei
kalingas saugumas, kad pakely- 

j ... . . . I je niekas neužpultu. PaleStimesudaryta jėga ju gvvvbei apsau-, \ ,.. i ... . . .. .. | ciai atsisakinėjo vvkti be ginkgoti, kai lie bus priversti ati- ’ .. VI..j .. ... . . Uu, norėjo uzliknnto saugumo,duoti arlilenją ir sunkiuosius J
us. Jie suliktų tai padaryti,!

rulo. Dabartiniu melu vakaru

Palestiniečiai nori, kad būtu j 
sudaryta jėga jų gyvybei apsau-.

Ne visi palestiniečiai nori iš
važiuoti. Vieni važiuoja su savo 
šeimomis, kiti nori pasilikti kur 
nors kitur Libane. Oficialus 
praųe.Vmas sako, kad palesti
niečiai bus surasti Libanu ir iš
vežti. Libano vyriausyj^^'.nori 
valdyti kraštą, bet n 
daryti, kol Beirute ir.|

B to 
tegi- 

nėse Libano vietose b 
luoli palestiniečiai. Manome, 
kad išvežus pirmus 8,001) pates- 
tiniečių, bus daug lengviau iš
vežti likusius. Į ši darbą bus 
įkinkyta Libano policija ir kari
nės pajėgos, jeigu bus reikalo.

Pirmadienio rytą Izraelio arti
lerija apšaudė du didelius na
mus vakarų Beirute. Palestinie
čiai tikėjosi, kad Izraelis dau
giau jų nebcpuls, bet Izraelio 
kariuomenės vadovybė pareiškė, 
kad Izraelis puls palestiniečių 
centrus kiekvieną karią, kai Pa
lestinos partizanai užpuldinės 
Izraelįo karius. Sekmadienio 
naktį palestiniečiai užpuolė Iz
raelio sargus, o pirmadienio ry
tą . izraelitai apšaudė palestinie
čius. Buvo 12 užmuštų ir 32 su
žeisti.

Vakarų Beiruto gyventojai 
neša savo daiktus iš tos miesto 
srities, nes yra įsitikinę, kad iz- 
zraelitai ir vėl apšaudys dides
nius uąinus.

— Libano policija ir kareiviai 
rengiasi įžengti į vakarų Beiru
tą, kai bus išvežti 8,000 pales
tiniečių. a

— Libano vyriausybė yra .pa
siruošusi traukti teisman visus 
palestiniečius, kurie dalyvavo 
Beiruto bankų apiplėšimuose.

Dabar, amerikiečiams už-.
■ ėmus Beiruto aerodromą, pales 
tiniečių išvežimas vyks lėktų 
vais. Amerikos ir prancūzų ka
riai specialistai rūpinsis saugiu I 
išvežimu. Palestiniečiai, lipdą 
mi į Amerikos bei Prancūzijos 

ANKARA, Turkija. — Praei-> 
tą šeštadienio popietę armėnų * 
grupė Esenboga aerodrome už-! 
mušė 6 asmenis Įz sužeidė 72, j 
sako oficialus turku valdžios 
pranešimas.

Turkų kariuomenės vadovybė 
gyrėsi, kad jai pavyko suvaldyti 
teroristus, atimant iš jų ginklus 
ir padedant įtariamuosius į ka-Į 
Įėjimą. Policija ir kariai vedė 
kovą aerodromo srityje, kai j 
miniją pradėjo šaudyti keršyti 
pasiryžę armėnai. Sunkiai su
žeistos buvo dvi amerikietės, 
skubėjusios į aerodromą, kad ga
lėtų pasiekti išskrendantį lėk
tuvą. Kita amerikietė iš Mąssa- 
chusetts buvo užmušta.

Turkams pavyko suimti visus 
armėnus užpuolikus, bet iki šio 
meto nepaskelbė, kiek tų už-1 
puolikų buvo. Armėnai skelbia, ‘ 
kad keršijo turkams už 1.5 mi-. 
lijono armėnų nužudymą prieš 
R7 metus.

— Prancūzijos užsienio 
kalų ministeris pareiškė, kad minė būkIė galėtų pagerėti. Ta- 
Prancūzija teikia Indijai me- da generolai nutarė, kad būtinai 
džiagą atomui skaldyti. Indijai rcikės perleisti vyriausybę poli- 
nereikia JAV leidimo. tini? partijų vadams. Maždaug

už metų bus atgaivintos politi
nės partijos, pasirodys partijų 
vadai, organizuos demokratinius 
rinkimus ir nauja valdžia turės 
aptvarkyti krašto ūkio reikalus. 
Generolas Vildoso Calderon įpa 
reigolas pravesti šias reformas 
ir atstatvti tvarka. *

Bolivijos karius paveikė civi
lių kritika. Jie tvirtino, kad ge
nerolai nepajėgs atstatyti krifi- 
te tvarkos, nes kyšininkavimas 
ir vogimas valstybės turto eina 
aršiau negu Sovietų Sąjungoje. 
Kariai nepajėgs sustabdyti da
bar Bolivijoje vyksiančio kyši
ninkavimo.

Generolai aptarė reikalą ir 
priėjo išvados, kad jiems bus 
labai sunku pataisyti ekonomi
nius .krašto reikalus ir nutarė 
perleisti vyriausybę civiliams. 
Pirmiausia jie paruoš įstatymą, 
kuris leis užsienin išbėgusiems 
politikams grįžti namo, duos 
progos-pravesti rinkiminę kam
paniją ir po rinkimų perduos 
vyriausybę išrinktiems kandi
datams.

— Vakarų Beiruto gyventojai 
palieka visą savo turtą. Pasiima 
tiktai brangiausius daiktus, daž
niausiai televizijas ir radijo 
klausytuvus.

— Libaniečiai apskaičiuoja, 
kad vak. Beirute mažiausiai yra 
9,000 ginkluotų polestiniečiu. -

Izraelitų kariuomenės va
dovybė sekmadienį paskyrė lai
ką; r kadi žmonės gali ’išeiti iš 
vakarų Beiruto.

KALENDORfiLIS

Buvęs Valstybės sekreto
rius Al. Haig sekmadienį 
gavo $20,000 už pasakytą 

kalbą apie JAV užsienio 
reikalus.

Rugpjūčio 10: Laurynas, Lai
ma, Normantas, Eitvilis, Avietė, 
Gedgaudas. , _

Saulė teka 5:53, leidžiasi 7:58.
Oras dėbėauotaat šilta*.

RŪKYMAS PAKENKIA
ŽMOGAUS KLAUSAI

KAIRAS. Egiptas. — Gydyto
jas Amai S. Ibrahim nustatė, 
kad rūkantieji žmonės nustoja 
klausos. Turimomis priemonė
mis šis Egipto specialistas nu
statė, kad cigarečių ar tabako 
dūmai sugadina klausos nervus, 
užtat žmonės ir negirdi taip ge
rai, kaip jie girdėdavo anksčiau.

Dr. Ibrahim ištyrė tūkstančių 
rūkančių žmonių klausų. Jis nu
statė, kad vyresnio amžiaus rū-

ARMĖNAI UŽMUŠĖ 6, 
SUŽEIDĖ 72

ry’oų. Iš penkių po: j vedusių
jų, vienos poros v-lkai gyvena 
su molina.

&

koriai nustoja 50% klausos, kai 
to paties amžiaus nerūkantieji 
nustoja daug mažiau. - <

Pirmadienį Paryžiuje bšvo išspfAgdirftbs Imvęs 
Prancūzijos žydų centracv**c -

f



Kūno, proto ir jousmy damos pagrindai

Naujausių moks’c žinių populiarus perteikimas 

JONAS /iDOMAVIČIUS, M. D.

ASPIRINO REIKALAI
Susipažinkime su aspirino tinkamu varto
jimu, didesnę naudą turėsime juo besigy- 
dydami.

Iš karklo (salix) žievės gauta 
vsisdųč medžiaga vadinama 
SA1JCILATAIS (s a 1 icylates). 
Įvairaus pavidalo tie salicilatai 
yra vaistinėse, čia paminėsime 
kai kuriuos jų: Aspirin, Buffer
ed Aspirin, Bufferįn, St. Joseph. 
Aspirin, Einpirių, Ecotrin, Ba.y-v 
er Aspirin, Sodium Salicylate* 
Arthropan, Ecotrin...

Salicilatai yra vaistai, varto
jami skausmui palengvinti, su
mažinti karštį ir atsipalaiduoti 
nuo sąnarių paraudonavimo ar 
sutinimo. Aspirinas dar gali 
būti kai kuriems žmonėms nau
dojamas sumažinimui galimy
bes apturėti paralyžių (stroko). 
Salicilatai gaunami be recepto. 
Tik gydytojas gali rasti reikalo 
ypatingai nurodyti to vaisto do
zes .tam tikros ligos atvejuje.

■Prieš vartojimą salicilatų 
žinotini dalykai

'Gydytojui pacientas turi pasa
kyti sekančius dalykus dar prieš 
vartojimą salicilatų, tada sėk
mingiau galima bus gydytis tu
rimas negeroves.

1. Pasisakyk gydytojui, jei; 
kada nors esi turėjęs neįprastą 
veikimą (reakciją) pavartojus 
aspiriną ar kitokius salicilatus, 
įskaitant ir Metliyl salicylate, 
(oil of Wintergreen) bei kitokius 
nėkortizoniriius vaistus (non-, 
steroidai), prieš uždegimą nau
dojamus, kaip Fenoprofen, Ibo- 
profen, Indomethacin, Napro
xen, Oxyphenbutazone, Phenyl
butazone, Sulihdac ar Tolmetih.’

2. Pranešk "gydytojui, jei. esi- 
pastojus bei ketini pastoti nau
dodama virš minėtus vaistus.

Natiurmortas. AliejusDail. Pocėviėiūtė

(Mediciniškas raginimas) ; 
Perdaug salicilatų vartojant Į 
per paskutinius 3 nėštumo mė
nesius, gali pailgėti nėštumo lai
kas ir gimdymo sŽamniai.

Gali gimęs kūdikis turėti pra
ilgintą kraujavimo laiką (bleed- 
Ing problems), jei motina var
tojo salicilatus per ’paskutines 
'dvi. savaitės ‘būdama sunkumo
je. Nors dar nėra tikrų įrodymų, vaistus ‘(anticoagulants); prieš 
kad salicilatai gali sukelti pri- i vėmimą-įiykiiiimą vaistus (anti-į 
gimtus kūno trūkumus (birth] emetics); kartisoninius vaistus 
defects) pas žmogų (tas susek- į (corticosteroids); prieš podag-^ 

rą vdištūs (gout medicine); 
prieš uždegimą-artritą vaistus

ta pas gyvulius), visada yra to-Į 
kia galimybė. į

3. Pasisakyk gydytojui, jei! (arthritis medidne); insuliną; 
krūtimi' maitini 'savo /kūdikį. metb^tre^fafe; tabletes dėl cuk- 
Nors dar nėra pastebėta, kad raligės (Orai f ypoglyčemios) ; 
trūtimi maitinami kūdikiaisu
silauktų kokių negerumų

{spironbĮūčlohe; v^Tstus, i^^ti'- 
bet J nančius šilimą ^(firmhe ^čidi- 

visada yra galimybė, kad riioti-j fiersj; *yaištiis, ^arihmanČius 
aos piene atsiradę salicilatai ga-l šląpiųnRa. (urine alcažirer^) ir

Llė&iv&a ^alva, ’mityba, 
mankšta —^ger^usį^y^ta

Mitom, k£d be TefltaTd'nerei
kia imti jokių vaistų, ypač sali4

pašildžius. Todėl liaukimės vi
si pildę visokių pelnagaudžių 
nurodymus skelbimuose. Nė 
vieno reklamuojamo vaisto ne
vartokime be gydytojo nuro
dymo.

Dar daugiau, žinokime, kad 
amerikiečių dauguma, ypač jų 
moterys, yra labai jautrūs 
^kafi^riiii, nors ir merftrfausram. 
Tokiems gydAlojai labai patai
kauja ir prirašo visokių salici
latų nuo mažiausių negerovių. 
Tokios negeroves praeina gfei-

*' čiau, 
veikti.

Visai kitas reikalas "su gydy
musi, sergant rimta liga. Tada 
prisieina imti gydančius ir 

ra minančiu s vaistus

Ii pakenkti jos krūtį naudojan-.J 
čiam kūdikiui. Todėl krūtimi j 
maitinančios motinos neturi 5 
vartoti salicilatų," taigi ir aspi-l 
rino.

4. Pasisakyk gydytojui, jei
turi sekančias ligas: mažakrau- cilatų/^^iBmt aspiriną. Kiek- skausmą _ _____

I mėttivls Mrfihb ri^^ti< kaip reikiant: dfidėlšiits (ložėmis 
syti HSėvfzijoje rbdoihų ^kelbi-į ir reguliariais įfer žinotinas vie-, 
mų. Ten pSSagau^iai skelbia has "svarbūs dalykas: meskite 
(valdžios varžomi)^ kad toks {šalin visokias žinias apie naujus

Jyste, astmą, alergiją ar nosies 
polipus (bei kada nors juos tu

pėjai) ;J poįbgrą; JiejnofilijąNar 
ki tokias Kraujdvimo -K-hegėį'6yes;

KULlitWčS CHKAGOS LIETUVIU 
ORGANIZACIJOS

(Tęsinys) i

1901 Wu
Aušros draugija įsikūrė 1901 

m. gruodžio mėn. Pirmas susi
rinkimas įvyki dr. A. L. Grei
čiūno ofise. Į valdybą buvo iš
rinkti; dr. A. L. Graičiūnas —

nas — sekr., A. Olševskis — ižd. 
Vėliau įsikūrė kuopos: Scran-, 
.one — 6 nariai, Brooklyne — 

j 3 nariai, Piymoute — 3 nariai. 
IOikagiecių 1 kuopa turėjo 26 na

rius. Įstatuose pažymėta: Tiks- 
| las Draugystės Aušros yra: šelp- 
IJ besimokančią jaiinuomenę, 
J rūpinti lietuvių tautai ETavfii- 

ais visokiose mokslo šakose dar- 
oininkus. Draugystė šeįps ei-, 
aahčius į mokslą ne tik Amen-; 
Koj, bet ir Europoj ir,-zindmaj 
šelps tokius, kurie galės ateify* 
je naudą lietuvybei duoti. Na-, 
riai dalinasi į du skyrių: lršky ‘. 
riaus moka po $5 įstojimo ir po 
50 centų į mėnesį, II skyriaus 

i moka po $1 įstojimo ir po 25 
Į centus į mėnesį. Teisės abiejų 
J skyrių narių yra lygios.

1905 m. sausio mėn. Lietuvo-

tinkama mityba. Kiekvienas tu
rime jau dabar keisti savo gy
venimo vagą: nuo mėsų eiti prie 
vaisių, daržovių ir kiaušinio 
baltymo. Taip pat nuo riebalų 
ir druskų turi kiekvienas lietu
vis šlietis prie liesaus ir bedrus- 

*kip maisto. 4
Todėl jau dabar eikime pro į ___ __  _____ ___________

3Hį ’visokių ^konservų su drus-Į>e pateikta tokia apskaita: -per 
'ka, visokio rūkyto maisto, viso- ‘ 
kių mėsos "gaminių. Tegul iš mė
sų mūsų stalą puošia bedruskej ,^84.22. Per šį laikotarpį iš-

visus 3 praeitus metus nuo įsi
kūrimo draugija turėjo pajamų.

negu vaistas pradeda

syti t&ėvfzfjoje rodomų '^kelii-^

pakeltą kraujospūdį .((ik dėl So- Anacin bei kitas salicilatas yra j vaistus nuo įvairių'ligų, paduo- 
diuni salicylate, kiti salicilatai
gali būti vartojami); Iiodgkino mo ir tik laikinam palengvini-*gaudantieji laikraščiai skelbia 
ligą;, hy p oproiĮiroinbinehiijąd mui (for minor pain, temporari- žmonėms nepamatuotas medici- 
Irikstų bei kepenų ligas; skran j iy relief). Kuriam, gi, lietuviui niškas žinias. Laikykitės savo 
dyje bei dvylikpirštėje žarnoje reikia, imti nuo mažo menknie- 
žąiždas bsi kitas negeroves.

"trukumą vitamino K. ;
5. Pasisakyk gydytojui,

vartoji sekančius .vaistus: suma-'
žibiniui skrandyje rūgščių (ant- negerumas 
acids); kraują į

geras vaistas nuo mažo skaus-j damas ne gydytojų. Sensacijas

—šviežia žuvis, ramunėlių, vyš
nių, aviečių "arbata, liesi pieno 
gaminiai, ypač‘šalti barščiai be 
"kiaušinio trynių. Su žuvimi da- 
bar irgi turime/fifiti atsargūs, 
nes Užterštas vanduo'užteršia žu-

kaugeles Aukos karės Dievui ir 
Užmušimas caro Aleksandro 
Antrojo. *Jas išleido’Uet Laisva- 
mamų Susivienijimas.

1905 m. Aušros iždininku bu
vo išrinktas dr. Šliūpas, užrašų 
sekr. — K. Gugis. Per 10'metų 
Aušra surinko apie $4,000, ku
riuos išdalijo moksleiviams. Sti
pendijas yra gavę (kai kurie jau 
minėtame sąraše tik inicialais 
pažymėti): A. Lalis, rašyt A. 
Varnas, daii. K. Jasiukaitis, 
Kapsuko žmbha Mickevičienė, 
V. Bankytė, V. Mingailytė, K. 
Jurgelionis, Ig. šlapelis, Jonas 
šepetys, V. X. Mikofeitis, V< 
Burokas, P. Markauskas ir kt.

1903 nu 
fcuorįjainzuofe fr inkorporuo- 

fe akcinė bendrovė Bell Cloth
ing Co., 683-87 Milwaukee Ave. 
Šeras $10. B-vės valdyba: K. Slu- 
žiriskas, D. Enzelis ir kiti.

Liepos 3 d. buvo iškilmingai 
pašventintos Šv. Kazimiero ka
pinės. Iškilmėse dalyvavo visos 
prie Chicagos lietuvių ^rapijų 
veikiančios organizacijos^

Prie Šv. Jurgio parapijos, 
kun. M. Kriaučiūno rūpesčiu 
įsteigta Gyvojo Rožančiaus 
draugija. Jos vedimas buvo pa
vestas seserims nazarietėms. 
Joms pagelbėti buvo išrinkta P. 
Elijošiūtė, kuri ėjo pirmininkės 
pareigas iki 1915 m. Vėliau tos 
pareigos atiteko P. Jankauskai
tei. Be savo gryna^e^ginių pa
reigų, diį^^^nliai dalyvavo

.eido stipendijoms $1,098. Sti
pendijas gavo šie asmenys: p-lė 
<-te (Šveicarijos universitete li
teratūros ir istorijos skyriui) 
3215, V. M. (Rygos politechni-

i .<os institute) $150, V. D. (lavi- 
vieną. NSčMusykime mėsos ga- liasį piešimo dailėje čia, Ameri- 
mintojų protestų prieš tokius ^je) $200, A. V. (Krokuvą 
patarimus. Jiems rūpi jų kišenė, jailės Akademijoje) $155, G^I 
j ne žmogaus sveikata. ]

Meskime šiukšlių dėžėn viso-; 
kias virimo knygas, kurios nu
rodo maisto gaminius, paruošia-, 
mus su druska, kiaušinio tryniu, ' 
grietine, sviestu, 
taukais. Nekreipkime dėmesio į 
kasdien amerikietiškuose laik
raščiuose paduodamas maisto 
žinias - receptus su gyvuliniais 
riebalais, druska ir sviestu bei 
tryniais. Vietoje pilno kiaušinio, 
visada naudokime tik jo bal< 
tymk.

Turime visi atgimti minėton 
.veikon mitybon. Turime visi 
lietuviai atsisakyti maistu ap
krautų stalų, senoviškai pareng-' 
to (su taukais, sviestu, try
niais. ..) maisto. Venkime balto 
cukraus, medų vietoje jo nau
dokime. Todėl visi ir visos atsi
sakykime nuo tortų, kurie per
brauti nesveiku maistu.

* Mesti šalin reikia ne tik rū
kalus, kurie mus žudyte žudo, 
bet ir visus kofeino turinčius 
skysčius (kava, tikroji arbata* 
visokie koksai ir šokoladas); 
Lietuvis turi atsisakyti svaigalų 
visokiame pavidale. Mes visi tu
rime pradėti eiti nauju, tikros 
sveikatos keliu, užsivilkę tik 
sveiką — naują rūbą. Kaip Mai
ronis mums prikėlė naujam — 
n e p r i klausomam gyvenimui 
pradėjus naują gadynę, taip 
mes turime prisikelti laimingam 
sveikatoje besirandant gyveni
mui.

■ žys (viename Šveicarijos uhi- 
žersitėtę) $153, J. K. (inedici- 
ios studentas Amerikoje) $175, 
?. M. (medic, studentas Ameri
koje) $50. Gražys —J. Biliūnas

mis dažnai prisideda:/®^ kitos
lietuviškos .veik^^įv'^

Įsikūrė EieL Laisvamanių Su
sivienijimo kuopa iš' 7 narių.

(Bus daugiau) <

lašiniais bei* — Šveicarijoje studijavo litera-
— Valstybinė vaistu įstaiga 

uždraudė pardavinėti “Oraflex” 
vaistus. Jie negydo nuo artrito, 
Kaip giriasi, ir Anglijoje jau 72 
žmones nusivežė į kapus. Grą
žinus nupirktas piliules, vaisti
nės grąžins pinigus.

gydytojo nurodymų labai stro- 
laikinam palengvinimui P^ai. Paprastas aspirinas tegul 

būna kiekviepam lietuviui ge
riausiu vaistu, :jėi imamas rei
kiamomis dozėmis, nuo tokių 
ligų, kurios tvarkomos salicilą-’ 
:ais. Tik retesniais atvejais gy
dytojas patars aspirinui pakai
talą.

Laikraščiai skelbia sensacin
gas, dar tik bandymo stadijoje 
esamų vaistų veikimo žinias 

j (omis nė vienas mūsiškis tegul 
nesivadovauja. Taip bus tikra’ 
jam pačiam ir jo hgai daug ge
riau. Todėl neklausykime žinių 
įpie širdžiai naujus vaistus, ku
riuos vartojant nereikės širdies 
operacijos. Taip pat netikėkime 
skelbimams apie tulžies akine 
nu sutirpinimą vaistais. Dar 
perdėtos žinios, skelbiamos apie 
“s l e b u klingus” vaistus nuo 
skrandžio žaizdos. Tokių daly
kų nėra. Tai vis pelnagaudžių 
reklamos, tai tik sliekas ant 
meškerės kabliuko sugavimui 
lengvatikis žuvies, kad paskui 
ji čirškėtų pelnagaudžio keptu
vėje: ligonis toliau kentės, o 
pelnagaudys su ligonio žaliukais 
vasaros pajūryje. Gana mums 
visiems lokių apgavysčių medi
cinos srityje. Kiekvienas prisi
laikykime savo gydytojo nuro
dymų kiekvienos ligos atveju.

Svarbiausias dalykas ligoje, 
tai trys NE: nclaukimas stebuk
lo, nevengimas sunkaus vargi- 
nancio-ilgo gydymosi ir vien 
vaistams ’neats; davimas. Reiki a’ 

. pildyti nelengvus" gydytojo nb- 
rodymus per visą savo gyveni
mą. O žmonės mėgsta višaf 
priešingus dalykus: jie * nesisė
do vonioje, pirtyje savų sąrfaJ 
rių; jie nes:mankština-nejuda, 
nelankyto tavo strėnų, o IcnkiJ 

i hftiši vien fartetės paėmimu ir 
Hki, kad tabletė padės jiems ir 
visus sunkumas pašalins. Taip, 

^tleja, nėra gyvenime. Reikia 
sunkią ligą labai rinitai, ilgai if

kio
vąįstus, kada tie vaistai turi nei- 

jer gramą pašalinį veikimą, bran- 
. gūs, o svarbiausia, kad mažas 

» praeina savaime 
skystinančius kiek pailsėjus, skaudamą vietą

Jbr the woman 
whofe at the heart at 

fernilv; finances.
Because if

meeting the day-to-day ex
penses, you’ll still be buildup 
a more secure f dure for your 
family.

UK Savings Bonds. For . 
the woman ubo really know 
a good bargain.

-giaking tfccSccc* acoct the 
future, too. .

And that's where ILS. 
Savings Bonds come ih- Bxe 

‘them through your Bank. Q

, sfocV 
mĄmėnca.

Mfttapv
JteiHpF&rtt ir gydytojo nurodami 
būdu, vištas lik feda 
artritlkai/širdiffitrifei ir*Vfei kiti 

jtigdnys galės susilaukti paleng- 
~ vn-nio įvairioje negalėse.

Labai svaigi yra visose ligose |

uno metų, turi imti salicilatus 
neilgiau penkių dienų iš eilės.

3. Suaugusieji neturi imti iš 
eilės salicilatų ilgiau dešimties 
dienų.

4. Jei gydytojas patarė salici
latus imli ilgiau čia nurodyto 
laiko, būtinai lankykis pas gy
dytoją reguliariais laikotarpiais: 
jis tikrins sveikatos stovį vais
tų įtakoje.

5. Būtinai dabok, kad vaikai 
nepasiektų salicilatų, nes jie 
vaikams yra labai pavojingi.

Daugiau apie tai kitą kartą.

įsa vada: Vien vaistams neat- 
siduokime. Didžiausią dėmesį 
kreipkime į reikiamą darbą 
mankštą, tinkamą — visai ki
tokią negu iki dabar mitybą. Tik 
taip visų pirma elgiantis, bus 
vietoje salicilatų ir kitokių vais
tų vartojimas.

Pasiskaityti: About Your Med
icines. United States Pharma
copeia! Convention, Inc.

ENERGY
WISE >

Oręantrt ear pools W 
Mvs gasoline.

, T' -—II

Tinkamas saiicilat 
vartojimas

Tinkamai maitindamiesi, mes 
rečiau naudosime vaistus. Mes 
stiprinsime savo kūno celes, ku
rios Tvėrėjo (jei norit, Gamtos) 
yta apdovanotos apsaugOj'ančials 
kareiviais, dabar susektomis 
vaistinėmis medžiagomis, kiek
vienoje kūno celėje besiršhdan- 
ciomis: •ČRos'rHGkLDb&rs ir 
TXTĖRPf^6\A?S. ’J(e s Stigo ja 
celes, o per jas ir visą kulią nuo 
įvairių ligų. Tik mes patys mai- 
tirikimės vaisiais ir daržovėmis, 
didžiausius jų kiekius sunaudo
dami, minėtus apsaugas karius 
stiprindami, tada mažiausia pri- 

Triks vartoti "salicilatus ?ir kito-

Jei Kitaip gydytojas Jieriuro- 
dė, Sblicihrttfs imdamas laikykis 
sekančių dišnių:

1. Neimk daugiau vaisto negu 
I nurodyta ant įpakavimo.

2. Vaikai, dar nesulaukę tu- S

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TTPS OH

LF YOU DSM AT

TMF LANE

— Naujienas, Chicago, 8f I.L Tuesday, August-10, 2982
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E. FREDIŠKIS 1» į
IZRAELIO1 INVAZIJA Į LIBANĄ

Paskutiniuoju metu viso pa
saulio dėmesys yra nukreiptas i 
į Viduriniuosius Rytus, į Liba- i 
na. Visi pamename, kai dar 
neseniai Izraelio karinė aviacija 
te pretekslp subombardavo Ira
ke statomą atominės energijos 
elektros stotį. Netrukus po to 
įvykio, Izraelio lėktuvai smar
kiai bombai davo Libano sostinę 
Beirutą, kur buvo užmušta šim
tai nekaltų chihų gyventojų. 
Už šiuos veiksmus Izraelis bu
vo pasaulio valstybių smerkia
mas, bet iš JAV vyriausybės 
griežtesnės reakcijos nesusi
laukė.

Per paskutiniuosius 11 mėne
sių Palestinos Išlaisvinimo Or- 
gasizacija (PLO) stengėsi susi
laikyti nuo bet kokių karinių ’ 
ar teroro veiksmų prieš Izraelį. 
Užsiliepsnojus kariniams veiks
mams Falklando salose, o JAV 
prez. Reaganui esant viršūnių 
konferencijoje Europoje, Izrae
lio karinės pajėgos, neperspėju- 
sips JAV vyriausybės, įsiveržė 
į; Libano teritoriją..

; Izraelis aiškino, jog invazija 
esą kerštas už žymaus jų diplo
mato Paryžiuje nužudymą. (Vė
liau paaiškėjo,- jog jų diploma
tas buvo nužudytas ne PLO, bet 
kitos arabų frakcijos). Pradžio
je buvo skelbiama, jog Izraelis 
užimsiąs tik 25 mylių gilumo 
pasienio ,.Tuožą, kuriame veikė 
kariniai PLO daliniai, raketo
mis ir art ilerija^ apšaudą Izrae
lio pasienio kaimus.

Kadangi Izraelio kariuomenė 
buvo iki dantų ginkluota pa
čiais moderniausiais Amerikos 
gamybos lėktuvais, tankais ir 
kitais ginklais, invazija puikiai 
pasisekė. Nepasitenkindami 25 
mylių ruožui ir sulaužydami 
Begino duotą Reaganui pažadą 
toliau nebęžygįuptį, izraelitai 
sumanė užimti ir milijoninį 
Beiruto^ miestu, kurio vakarinė 
jė dalyje .yra ^usispiete palesti? 
mečiai pabėgėliai ir apie 6 tūks
tančiai PLO kiarių. Ten yra ir 
vyriausia PLO būstinė.
į Nuo bombardavimų ir kitų 

karinių veiksimų iki šiol žuvo 
dešimtys tūkstančių civilių gy
ventojų, o siuitai tūkstančių 
liko be pastogės. Izraelio kariuo
menės apsuptai yakarinei Bei
ruto miesto daliai^ kurioje gyve
na apie 400 tūkist. gyventojų, 
buvo atkirstas aprūpinimas van
deniu, maistu ir elektra.

Kai kuriems Almerikos val
džios žmonėms tarpininkaujant 
vienu? metu jau atrodė, jog PLO 
sutiks pripažinti Izraelio vals
tybe ir bus padėtais pagrindas 
susitarimui bei šio painaus 
klausimo išrišimui. Tačiau Iz-

raeliui atsisakius su palestinie
čiais tartis bei jiems duoti auto
nominio tvarkymosi viltį, visas 
reikalas vėl pakibo ore, ir šiuo 
metu neaišku, kuo visa tai baig
sis. šį straipsnį rašant, Izraelio 
tankai jau veržėsi į vak. Beiru-

Vis dažniau pasigirsta nuo- 
gąstav:mai, jog invazija į Liba
ną bei kiti įvykiai Vid. Rytuos? j 
gali privesti prie III-jo Pasauli
nio karo įsiliepsnojimo. Ypač j 
reikia priimti rimtan dėmesin 
Vakarų stebėtojų tvirtą nuomo
nę, jog jau praeitais metais Iz
raelis turėjo nemažiau 21 ato-’ 
miniu bombų, o šiuo metu š s1 
skaičius gali būti dar didesnis. • 
Kur Izraelis gavo atominius j 
ginklus, yra paslaptis. Turint j 
mintyje dabartinių Izraelio vadų 
karštą būdą, kiekvienas jų rim
tesnis karinis nepasisekimas 
gali atnešti katastrofą.

Izraelis skelbia, jog invazijai
į Libaną iki šiol jiems karštavo'. ne3H? darbingą nuotaiką 
jau apie 3 bil. doleriu. Į šią su-'idoni ai apibūdina J. Matusas: 
mą įeina apie 1 bil. dol. tiesio-Į “Bet tai -’alima pavadinti ksti 
ginėms karo išlaidoms, pusė bi- ]
Lijono — susidėvėjusiems gink-į iš Amerikos gautas kekines 
lams ir šaudmenims papildyti. 1 (cluster) bombas ir pačius mo 
Apie pusantro bilijono dolerių! dėmiausius lėktuvus. Kadangi

Panevėžin miestas

p. 70). klausomybe — stotų pagalbon w 
*. Tai ir buvo 

Šaulių Sąjungos”.
1922 m. gruodžio

Į Baigiant šį skyrių apie kaulių savo kariuomenei. 
Sąjungos įkūrimą, dar turiu pradžia I 
trumpai pasisakyti apie Vlado i (Trimitas,
Pūtvio kuklumą ir kai kurias 2 d., Nr. 17, p. 28). 
to kuklumo pasėkas LAS kūri
musi istoriografijoje.

Iš Kaukazo per Rusiją sugrį
žus Lietuvon liktai 1920 m. pa 
baigoje, man neteko būti Lietu
vos šauljų Sąjungos įkūrimo 
liudininku. Pažinęs Pūtvį, susi
žavėjęs jo idėjomis, jo asmeny
be ir jo pastangomis per šau
lių Sąjungą padaryti lietuvių 
tautą skaisčią ir gražią, įstojau 
į šaulių eiles tais pačiais metais. 
Sekančiais, t.y. 1921-aisiais me
tais, Pūtviui kviečiant, perėjau 
dirbti šaulių Sąjungos štaban 
ir buvau paskirtas Kultūros ir 
Propagandos skyriaus viršinin
ku. Šalia propagandos, tame 
skyriuje telkėsi šauliu S-gos 

V. PŪTVIO GYVENLM0 BRUOŽAI I kartu per sa\aitę (xetvirtadie- Į ideologijos ir švietimo uždavi 
, niais ir sekmad.eniais). Kartais niai\ Ir tokiu būdu, nors ir ne 

'u, kuriame virė naujo organiz- pusės valdybos nebūdavo, mat, būdamas LšS įsikūrimo dalyvis, 
mo gyvenimas. Dar nebuvo aiš-j būdavo išvykę j frontą. Bet vis bet artimai bendradarbiaudamas 
kių draugijos lyčių ar dalių. Tie dėlto posėdžiaudavo. Tad ne-jsu Vladu Pūtviu ir su kitais 

nuostabu, jei per nepilnus 19-ų|§aulių S-gos steigėjais bei vei 
"šaulių Są- matų 5 mėnesius centro valdy-; kėjais, vartydamas pirmųjų su- 

ba padarė 19 oficialių posėdžių.] sirinkimų ir posėdžių protoko 
Oficialiai rašoma, jog pagrindi-. šaulių susirinkimai bejuok bū-į iUSf įsigilinau į sąjungos įsikū-

(Tęsinys)
Besiorganizuojančios šaulių

Sąjungos pirmųjų dienų ir mė-

niais ir sekmad.eniais). Kartais nįaj Ir tokiu būdu, nors ir ne

patys susirinkimai vadinami ir 
“Kauno skyriaus” ir 
jungos” ir net “Kauno būrio”.

prarasta dėl sutrukdytos pramo- j Amerikos žydai turi labai stip-’.dar Kauno skyriaus ir net bū-

nius įstatus priėmė Kauno sky- davo įdomūs. Ponia Ivanauskie- 
rius. Jo valdyba rugsėjo 20 d. 
oficialiai pasivadina Centro Val
dyba. Iš tikrųjų, ji buvo drauge

ninės gamybos, dėl mobilizaci
jos ir dėl sumažėjusio turizmo 
iš užsienio.

Kadangi Izraelis gauna apie 
du trečdalius Amerikos teikiat 
mos ‘užsienio valstybėms para-'

rią įtaką žinių tarnyboje (tele
vizija, radijas ir laikraščiai) ir 
JAV valdžioje, tad labai nepro
porcingai mažai matysime, už- 
girsime ar skaitysime kokius 
nors kritiškesni us kaltinimus

mos, tai ir šis karas Libane bus j dėl Izraelio karinių veiksmų, 
padengtas • Amerikos mokesčių {JAV xyriausybe, užuot pabaru- 
mokėtojų pinigais. Pvz., šiemet 
Izraelis iš Amerikos gavo 1.5 
bil. dol. vertės ginklų ir lėktu
vų, ir 2.2 bil. dol. pinigais, taigi 
iš viso 3,700 milijonų dolerių.
Jei* atminti, jog Amerika Izraelį 
panašiomis sumomis remia jau 
nuo pat valstybės įkūrimo pra* 
džios (1948 m.)/ tai susidaro._______ 7 __________ ______ _
milžiniška virš 100 bil. dol. su-1 formoj, ir tik dėl pasaulio opi- 
,ma. Jei,tie pinigai tebebūtų JAV! nijos akių.. i < » 
ižde, i 
tokių skaudžių infliacijos ir} 
biudžeto subalansavimo prob
lemų. .

Be šių * tiesioginių sumų iš 
JAV iždo, Izraelis gauna šimtus 
milijonų dolerių iš JAV-se gana 
pasiturinčiai gyvenančių žydų 
tautybės piliečių. Vien tik pra
eitą savaitę JAV žydai sudėjo 
apie 200 mil. dol. karo Libane 
finansavimui. Kitos milijoninės 
sumos surenkamos įvairių ‘ pa
skolos lakštų-bonų formoje. Vi
sa tai dabai skaudžiai atsiliepia 
i JAV ekonomiją ir užsienio 
prekybos balansą.

Nebodamas duoto Amerikai, 
pažado, Izraelis šiame užpuoli- 

|mo (ne gynybos!) kare naudoja

si savo neklaužadą globotinį, 
dažnausiai tik nutyli, nieko ne
sako. Tai ypač ryšku JT^posė
džiuose, kur Ameri^)>vat§&vai' 
jei jau nebalsuoja kąrlu 'su’ Iz? 
raeliu, tai bent susilaiko. Jei’ ir 
bandoma Izraelį pabarti už įvai
rius išsišokimus; ir karinius 
veiksnius, tai tik' labai švelnioj

rio valdyba. Jinai spalio 27 d. 
Kauno būriui valdyti nuskiria 
Kemešį, kuriam duodama teisė 
pasirinkti dar du narius. O lap
kričio 13 d. paskiria jau ir sky
riui valdybą, kurią sudaro Jonas 
Leonas, Balys Kemėšis ir Oto
nas Belenauskas. Po trijų dienų 
visuotinis susirinkimas ją pri
ima. Nors raštinė nuo Centro 

■ tebuvo atskirta tik Ckitų metų 
r <pradžioję. Kiek būta organiza-

Tame pačiame Trimito nume
ryje buvo atspausdintas ir L. 
Šaulių S gos Centro Valdybos 
Bendradarbių alsi sveikinimo 
raštas Vladui Pūtviui, jam 
įteiktas atsisveikinimo vakarie
nės metu 1922 m. lapkričio 18 d, 
Raštas adresuotas ‘ “Lietuvos 
šaulių Sąjungos Kūrėjui, Pir
majam Garbės Nariui, Centro 
Valdybos Pirmininkui ir myli
majam mūsų Viršininkui Drau
gui Vladui Putvinskiui”. Rašte 
Pūtvis vadinamas ir šaulių Są
jungos Kūrėju, ir Tėvu, o šau-s 
liai — jo idėjos vaikais: ‘Trijų 
metų bėgis parodė, kad Tavo 
įkūnytoji Tautoje mintis yra 
neatšaukiama. Lietuvos šaulių 
idėją suprato visi ir šiandien Tu, 
josios Kūrėjau, matai gausius 
savo darbo vaisius — nenugali
mą kultūrinę - ginkluotą organi
zaciją — Lietuvos šaulių Sąjun-į 
gą.. ♦ šiandien Tave, mylimasis 
mūsų draugiškumo ii meilės 
Tėve, išleisdami, liekame ištiki
mi Tavo idėjos vaikai, nenusto
dami eiti Tavo pramintu keliu”. 
(Trimitas, 1922 m. gruodžio 2 
d., N r. 4, p.p. 30 31).

Bet, nepaisant šių ir kitų 
spaudoje pasirodžiusių .straips
nelių ar žinučių, Šaulių Sąjun
gos įsikūrimas nebuvo pilnai 
aprašytas, tikroji įvykių ėiga 
nebuvo pakankamai, išryškinta, 
Pūtvio vaidmuo sąjungos stei
gime tinkamai neapibūdintas. 
Pats Pūtvis aukščiau minėtame 
straipsnyje Trimite apie šaulių 
Sąjungos įkūrimą savo vaid
mens visiškai nepaminėjo. Spau 
doje pradėjo rodytis neteisingų 
žinių apie sąjungos pradžią, liu- 
vo’pradėti kitų asmenų) savintis 
Pūtvio- nuopelnai. ( / -r* ■ <

Jau Pūtviui pasitraukus iš 
Šaulių Sgos vadovybės, 1927 m. 
pradžioje man teko redaguoti 
pirmąjį šaulių Sąjungos Vasa
rio 16-oji leidinį, kuriame tilpo 
pirmoji Pūtvio biografija, ma
no pasirašyta slapyvardžip' A.G. 
(A. Gluosnis). Rinkdamas me
džiagą, specialiame pasikalbėji
me su Vladų Pūtviu turėjau 
progos iš jo-pities teisioginiai iš
girsti apie Lietuvos šaulių Są
jungos įsikūrimą. /, ' ‘ • 

(Bus daugiau)'

rimą ir veikimo pradžią. Buvau 
nustebintas Pūtvio kuklumu ir 
nebuvimu spaudoje žinių apie 
LŠS varomą darbą, apie Pūtvį 
ir jo bendradarbius. Atrodė, kad 
tuo visai nebuvo rūpinamasi.

Tiesa, buvo ar laikui bėgant 
atsirado vienas kitas trumpas 
straipsnis ar žinutė. Taip, pa
vyzdžiui, 1920 m. Trimito 3-me 
numeryje tilpo Vlado Pūtvio 

krašto vidaus tvarką, ypač Kau-j s^ra^snis atsirado Lietu- 
ne. 1920 m. pradžioje (vasario!,vcs kuriuos uždavi

Jnius sau pasistatė”; 1921 m. 
šaulių Sąjungos leidinėly “Idė- 

bęsniųjų, valdžios įstaigų. Vie- u darbas , skirtame šaulių 
nas iš tų šaulių sargybinių buvo] rėmėjams Amerikoje, buvo at- 
LšS-gos Centro Valdybos prela
tas (tuomet kunigas) Mykolas 
Krupavičius. Jis šautuvą į ran
kas gavo iš Vlado Pūtvio ir apie

nė atsimena, jog Pūtvio bute 
susėsdavo ant dėžių ir net ant 
grindų, dėl viso ko padengtų 
patiesalais.” (J. Matusas, šaulių 
Sąjungos istorija, p.p. 13-15).

Nepraėjus nei pusei metų nuo 
“Pagrindinių Lietuvos Šaulių 
Sąjungos Įstatų” patvirtinimo 
Krašto Apsaugos Ministerijoje, 
šauliams vėl iš naujo dėl Lenki
jos pavojaus reikėjo saugoti

mėn. pabaigoje) šauliai organi
zavo ir ėjo sargybas prie svar-

kųhkuliavnno, matyt kad 
irriŠHo/’jog Centro Valdybos po-, 
sodžiuose kartais dalyvaudavo 
ir nenariai (sakysim, Pūtvienė,. 
Vyt. Pūtvis,. Kemėšis, Nemeik- 
šaitė)... Mat, dirbta, dirbta, ir tai papasakojo viename Centro

:i;uc pinkai lcjjcuuiu , mjuį dMu,. . » -- dar; kartą dirbta. Nutarta, kad Valdybos posėdyje. (Žr. J. Ma
gai šiandien nejaustume (Nukelta į 5 šauliai tvarkingai rinksis du tusas, šaulių. Sąjungos istorija,

Alt W t . -v-k I . 1 r A ■- T* _ ** '

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS ,«
^s. " 4 ‘ f

autorius, . . ;
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją ■ 
(1869 — 1959 metai).

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

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

spausdintas kitas neilgas Pūtvio 
straipsnis apie šaulių Sąjungos 
įkūrimą. 1922 m. Pūtvis Trimi
te atspausdino savo prisimini
mus iš sąjungos kūrimosi die
nų, vardu “Rikiuotė — iš seno 
šaulio atsiminimų”.

1922 m. pabaigoje Trimite, 
straipsnyje apie Šaulių Sąjungos 
atstovą Amerikoj Antaną Žmui
dzinavičių buvo paminėti pir
mieji trys LšS-gos kūrėjai:

... mažas būrelis žmonių, j ku
rį įėjo V. Putvinskis, T. lyanaus- 
kas, A. Žmuidzinavičius ir kiti, 
stojo darban/duoti pradžią or
ganizacijai, kuri sujungus visus 
lietuvius po obalsiu — Mirti- 
non kovon už Lietuvos nepri

Pirmadienį' aukso uncija 
kainayo" $341,

Didelis rinkimas geros rūšies įvairių prekių,
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Inž. UODAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip
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TeL 476-2206

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.

JKaIm £25. Kieti viršeliai. Paltas $2.

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 50608

Į LITERATŪRA, lietuvių BteratOroa, meno Ir t moksle 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vtne< 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat BL Matusevičiaus ir Vi 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis tr 
M. K. Čiurlionio, M. Sūeikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. V&tm 
kūrybos poveikslais. 365 pust knyga kainuoja tik S3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytofoi Ir 
tfniij šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei Jų istoriją Ir eigų. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais ducmenlmll 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusk, kainuoja Į2.

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

• LIET UVISELASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašamka 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalni B 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Jdomūa kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodami 
ritovardžių pavadinimai Ir jų vertintai J vokiečių Labai 
naudingoje 335 puaL knygoje yra Rytprūsių Žemėlapio Kaina M.

> KĄ LAUMfcS EJIME, rašytojos Petronėlės Orintaftėi attf* 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprfk. Lietuvoje Ir plr» 
maistais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui, 
bet kainuoja tik 93. i u .t

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupraf- 
tai Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe- 
ilją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Kayga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 16.

V SATYRINIS NOVELRS, M. tončenko Hryba, J. VaWfla 
vertimai. J08 pd. knygoje yra 40 sąmojingų Dorėnų. Katna

Knygol gaunamos Naujienose, 17W So. HaMed St< Cbleagtų 
HJ JKMML pinkaal prlMG IcAm pwtfrafbnfl
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PRIEŠ LIETUVIUS
KODĖL MCSŲ ŠIANDIEN BELIKO TRYS MILIJONAI?

Juozas Pronskus, arčiau 
stovįs prfe šimto negu 90, 
skundžias Amhroziuku, jog 
jo nepaminėjo “CRicagos 
Lietuvių Istorijoj”, bet kai 
A.A. tris kartus kreipėsi 
duomenų, tai J P. “tokiems 
dalykams neturėjo laiko”. | 
Dabar, kad ir vienu pirštu, 
vis dar patikslina žinias, 
kaip žemaičiai kovojo ir 
mirė Dedame uolaus žur
nalisto papildytas žinias
apie žemaičiu kovas prieš šeši nuo visfos upės vakaruose

visus lietuvių tautos prie
šus ir linkime jam dar il
gai, kad ir vienu pirštu,, 
šveicariška mašinėle kali
nėti. N. Red.

■įe * ♦ *

Apie 5-ąjį amžių po fcristaus 
romėnai jau mini Bbrusia vals
tybių federaciją, sukurtą Vaide
vučiu ir Prutenio, siekiančią 
apsiginti nuo Skandinavu ir 
Mozūru pavojaus. Parusnis ar

ba vėliau pavadinti Prūsai t'ę-

skelbti pirmąja nepriklausomybės diena viso pasau
lio pavergtoms tautoms”.

Nei latviai, nei estai tuo metu neturėjo jokių atstovų 
Amerikoje, bet lietuviai tuomet Į Washingtoną jau buvo 
atsiuntę Joną Vileišį, P. Žadeikį ir kun. Joną Žilių. Ame
rikos lietuviai tuo metu jau sudėjo beveik du milijonus 
dolerių. j

Valstybės sekretoriaus pareigas ėjęs pagarbos ver
tas Norman H. Davis tuo metu padarė ŠĮ pareiškimą:

“Vyriausybė visai nėra pasiryžusi atstatyti bu
vusių rusų imperijos sienų, ir visai nesirengia pri
mesti nerusiškoms žemėms didžiarusių valios”. (Ame
rikos užsienio reikalų dokumentai, paskelbti 1921 m., 
H tomas, 753 psl.).

Amerika ir Lietuvos nepriklausomybė
Šių metų liepos 28 dieną Washingtone buvo paminėta 

JAV Lietuvos de jure pripažinimo 60 metų sukaktis; 
Lietuvą buvo pripažinusios suverenine ir nepriklausoma 
valstybe visa eilė Europos valstybių. Amerikos pripažini
mas atėjo pavėluotai, bet to pripažinimo svarba *yra di
delė, nes tas pripažinimas buvo kitoks.

Šių metų liepos 28 dieną atsakingi Valstybės depar
tamento pareigūnai, minėdami JAV pripažinimo Lietu
vos de jure sukaktį, priminė kelis svarbius principinius 
dalvkus, kurie dar ir šiandien turi kelis svarbius teisinius 
dėsnius. Tuos dėsnius paskelbė Valstybės departamento 
atsakingi pareigūnai, skelbdami -Amerikos ir Lietuvos 
santykių’ apžvalgą. 'Jie priminė, kad pirmieji lietuviai 
atvyko Amerikon ne praeito šimtmečio pabaigoje, kaip 
dauguma mūsų istorikų tvirtina, bet 1688 metais, kaip 
Valstybės departamento žinioje turimi dokumentai rodo. •

Sukakties proga buvo paskelbta, kad gen. Tadas 
Kosciuška amerikiečių buvo skaitomas lietuviu. Ne todėl, 
kad jis Amerikon atvyko iš Lietuvos žemių, bet todėl, kad 
pats gen. Tada Kosciuška save vadino lietuviu ir oficia
liuose dokumentuose taip pasakyta. Jeigu pats Kosciuška 
save vadino lietuviu, tai kodėl lietuviai turėtų jo neskai
tyti lietuviu?

Valstybės departamento paskelbtoje abiejų valstybių 
santykių apžvalgoje pasakyta, kad Lietuvos nepriklauso
mybė buvo paskelbta 1918 metų vasario 16 dieną Vilniuje. 
Valstybės departamento apžvalgoje pridėta, kad ji buvo 
paskelbta istorinėje Lietuvos sostinėje.

Be to, tuometinis JAV prezidentas Wilson, kalbėda
mas liepos 4 dieną Mount Vernon susirinkusiems atsto
vams, pareiškė sekantį:

“Pavergimo šimtmečiai daugelio Rytų Europos 
tautų neišdildė tautinių skirtumų; jos taip pat ne
priėmė atsilikusių jų valdovų politinių ir kariškų 
idėjų. Jos atsispyrė lėtai taikos meto priespaudai, 
kaip ir karo meto žiaurumams, o dabar reikalauja 
sau teisėtos autonomijos ir savivaldos. Šių tautų at
stovai šiandien yra su jumis, keldami savo balsą tei
sėtiems bendriems reikalavimams. Aš kviečius jus, pranešimas turėjo įtakos į JAV pripažinimą Lietuvai ir 
krašto piliečiai, mūsų Nepriklausomybės Dieną pa- kitoms Pabaltijo valstybėms suvereninių teisių.

Kaip buvusio- prez. Wilsono, taip ir sekretoriaus pa
reigas ėjusio pagarbos verto Norman H. Davis paskelbti 
pareiškimai aiškiai pasisako, :kokią poziciją užėmė atsa
kingi vyriausybės atstovai,/ bet mūsų istorikai neturėjo 
kantrybės ir laiko, išskyrus dr. K; Jurgėlą. tuos dokumen-< 
tus peržiūrėti- kiti, nors ir žiūrėjo/taimėsuprato, o supra- 
tusieji neturėjo progos .juos tinkamai interpretuoti ir 
paskelbti. Buvo ir tokių, kurie turėjo Lietuvos.valstybės 
sudarytas sąlygas tiems pareiškimams studijuoti, bet jie 
prie alaus kortomis lošė, bet mokslo nepasiekusiems svar
bių minčių neaiškino.

Tačiau pats Įdomiausias dokumentas buvo paskelb
tas :

“Višdš šios tautos — latviai, estai ir lietuviai, 
turėjusios savo tautinius tikslus, sudarė modernias 
civilizuotas vyriausybes, vietoj sovietinės Rusijos, 
vietoj komunistinės santvarkos, turinčios autonomi
nes sovietinės respublikos teises. Nežiūrint kokia bus 
jų ateitis, dabartiniu metu jos parode, kad pasirinko 
nepriklausomybę, vietoj komunistinio naikinimo ir 
bolševizmo bent šioje buvusios rusų imperijos daly
je”. (Ten pat, psl. 871).
Rygoje gyvenantis Amerikos atstovas Young prane

šė Lietuvai, Latvijai ir Estijai 1922 m. liepos 28 dienos 
rytą, kad JAV pripažįsta visus Pabaltijo, kraštus de jure, 
o sekretorius Hughes leido atstovui Young veikti rninis- 
terio teisėmis. Tuo tarpu pats miništeris pranešė Wash- 
ingtonui jau 1922 m. balandžio 6 dieną, kad lietuviai, 
latviai ir estai apgynė šią buvusią Rusijos dalį nuo ko
munistinio naikinimo ir bolševizmo. Ministerio Young

A. Pleškys

Lietuvos inkorporacija į Sovietų S-gą 
istorijos ir teisės požiūriu

(Prof. dr. Aleksandro Štromo paskaita)
(Tęsinys)

Antras punktas: pakeisti vyriausybę. Ir su
daryti tokią vyriausybę, kuri galėtų, pirmoj eilėj, 
noriai vykdyti ne tik per prievratą, bet ir noru 
tai*pusavio draugystės ir pagalbos sutartį su So
vietų Sąjunga ir kad galėtų ir norėtų taip pat 
represuoti visus tos sąjungos priešus, ir

Trečias punktas: kadangi vis dėlto meš ne
labai pasitikim, kad jus tokią Lietuvos vyriausybę 
galėsite tikrai sudaryti, tai turite leisti įsileisti 
į Lietuvos teritoriją tiek sovietinės kariuomenės, 
kiek Sovietų S-ga ras reikalmga, kad patikrintu 
ir užtikrintų tos sutarties vykdymą taip, kaip at
rodo pačiai Tarybų S-gai reikia.

Ir paskutinis, toks menkas, visai ne punktas, 
bet gerai įrodantis štilių, kas labai svarbu. Jeigu 
iki 10 vai rj’to, reikia pasakyti, kad tas memo
randumas buvo įteiktas Urbšiui Kremliuje 11 vai. 
50 min.. tai yra 10 min. prieš 12 vai. naktį, birželio 
’-4 d., tai yra pačios dienos ^baigoje,, ir baivoipa; 
; xy „J m iki 10 vaL sekančio ryto nebus duotas 

'rigianMis a.. įkymas į visus tuos reikalavimus — 
So "c ų vyria ’bė laikys, kad tie reikalavimai 
y-z atmesti ir ' isos to atmetimo pasekmės bus

Lietuvos vyriausybės atsakomybėje, ne jų. Reiš- 1 
kia, kas neatsitiktų, jūs atsakysite. j

9 vai, tai yra, 1 vai. prieš tam terminui su- ’ 
einant, Urbšys aplankė Molotovą Kremfiirė ir ' 
pasakė, parašė labai trumpą tokį rašteli, kad Lfe-
tuvos vyriausybė priima visus tris reikalavimus; 
Ir tuoj pat 10 vai., kaip buvo surtata-, Sovietų ka
riuomenė pradėjo žengti į Lietuvos teintoriją. 
Vistiek, taip jau buvo nutarta, koks bebūtų at
sakymas. 10 vai. įžengti h’tik 10 valandą. ^vaL jau 
buvo duotas kariuomenei įsakymas už valandos 
pradėti žygiuoti Į Lietuvos teritoriją ir 10 vai. 
kariuomenė pradėjo judėti.

9 vai., tai yra tą pačią valandą, kada bu^t 
įteiktas Molotovui sutikimas, Urbšys taip pat jam 
pranešė, kad paskirtas naujas LietuVb’š ministrų 
tarybos pirmininkas gen. Stasys Raštikis, kuriam 
pavesta sudaryti tą naują vyriausybę, kuri galės 
vykdyti visus tuos Maskvos reikalavimus.

Į ką ir čia buvo didelis šokas, Molotovas pa
sakė. kad Raštikio kandidatūra jam nepriimtifaa. 
Urbšiui liepė tuoj pat susirišti su dar tėbepošė- 
džiaujančiu ministrų kabinetu Kaune ir apie tai 
pasakyti. Ir Molotovas pasakė, kad šiuo metu pa
kelini į Kauną jau važiuojąs Dekanozovas, jo pa
vaduotojas, ir kad bet kokie ministrų tarybos pir
mininkų paskyrimai turi būti derinami su juo 
(Dekanozovu).

Tai tada, kada ta žinia atėjo į Kauną, Smeto
na sukilo. Sako: “Norit žinoti, aš to ultimatumo

Juozas Pronskus

ligi Nemuno rytuose ir nuo Bal- jos, o vėliau ir Kijevą, o Boles- 
tijos jūros 'šiaurėj ligi Būgo lovas Krėivausis . dvylikto am- 
upės pietuose. Ji susidarė iš dvy- žiaus pradžioj paėmė Prūsų te- 
likos provincijų: Žala vijos, Na-- 
tangijos, Bartijos, Gaūhdijos, 
Varmijos, Ogonijo’s, Pamerani- 
jos, Pagezanijos, Kulmijos, Sa- 
mijos, arba Sambijos, Sudavi- 
jos, arba Sūduvos, Nadravijos- 
ir Litphoanijos.

Kitos lietuvių gyvenamos že
mės į rytus nuo Parušnio buvo: 
Samogetija (tas vardas vėliau 
paliko Žemaičiams pavadinti), 
apėmusi tąs^ žemes, kur buvo 
Kauno gubernija tir delis Vil
niaus ir Suvalkų, įai yra, beveik 
1■' 

Lietuva. 'Gįetymgija fr JPalėtija, 
—4 pietbs”huo Saihčgetįjbs,-ap
ėmusi Lomžos, Gardino, Vil
niaus ir .Minsko-.gubernias; Kri- 
vičija — į rytus nuo Šamoge- 
tijos ir Getvingijos, apėmusi Vi
tebsko, Smolensko, Polocko, 
Pskovo ir Mogilevo gubernijas; 
Letgalija — į šiaurę, apėmusi 
Vitebsko guberniją ir Livoniją, 
ir Žemaitija bei Kuršija, apėmu
si dabartinę Latviją.

Apie VIII amžiaus pabaigą 
ypatingai ėm&i plėštis slavų 
tautos. Slavai yra išsiritę iš gū- 
nų ir jų užkariautų vietos gimi
nių mišinio. Apie tai yra nema
ža literatūros, be kitų, net vie
nas garsus rusų nacionalistas, 
istorikas D. Hovaiskis tai patvir
tina savo “Rusijos istorija ir ty
rinėjimai apie rusų kilmę” kny-- 
gose. Naugardo kunigaikštis 
Olegas devinto amžiaus pabai
goj jau užkariavo Krivičiūs ir 
kitas gimines Dniepro paupiais. 
Dešimtame amžiuje susiforma
vo Lenkų karalystė, priėmė :š. 
Bohemijos Romos krikščionybę 
ir, Boleslovo Smarkiojo valdo
ma, 
provincijų Paletijos ir Getvingi- nišką kontestą.

Liptūyęs jšn^ikiniipas pasida
rė vienintelis Vakarų krikščio
niškos civilizacijos siekimas, 
padedant agresingai Rytų dva
siai. Lietuva viena pati visame 

I tų laikų pasauly turėjo pakelti 
tą kraujo fr ugnies audrą. Tei- 
švhmras buvo su Lietuviais, bet 
karinis apsiginktaviraas, išsila- 
vmimas, armijų paruošimas ir 
gausingumas, buvo kur kas di
desnis priešų pusėj.

Pirmasis krikščionių teutonų 
ordinas, pavadintas “Livonijos 
Kardminkų Ordinu”, įsimetė į 
Latvijos pakraščius greit po 
1111 metų, ir įsistiprinęs bema- 
ttant pradėjo krikštyti ir versti 
į vergiją Kuršių ir Latgalių gi
mines. Iš kitos pusės lenkai, įsi
stiprinę Mozūruose, savo eks
pansijai pradėjo kviesti į talką 
“kryžmus riterių” minias, ku
rių tais laikais buvo pilna Eu
ropa, pagaliau patraukė teuto
nų kryžiaus ordiną.

Tuo tarpu lietuviai su latviais 
1230 m. sumušė ties Dorpatu
Livonijos teutonų ordiną. Ordi
nas saukėsi popiežias pagalbos 
ir susijungė su kryžiuočių ordi
nu, norėdamas atkirsti lietuvius 
nuo Baltijos pakraščių.

Did. Lietuvos ir Žemaičių ku- 
'nigaikštiš Rimgaudas, numaty-

ritoriją, Pameraniją ir užpuolė 
pačią Parusnę.

Lietuvių giminės, vadovauja
mos kunigaikščio Nemuno, ap
siginti nuo slavų pradėjo jung
tis į valstybę maždaug nuo de
šimto amžiaus pradžios. Paruš- 
nieeiams (Prūsams) į talką jau 
atėjo Samogetai ir Lietuviai; 
Nemuno arba Palemono dinas
tija, valdydama ligi 1267 m., ne;

i tik apgynė Lietuvių kraštus, Bet 
daugelį užkariautų atėmė atgal 
ir toliau išplėtė teritorijas. Apie 

,, ^223 m. Saniogętijęs ąrhą.’Že1?
ta. pati j dabartinė etpografftiėkunigaikštis Eldija/iu- 

i mušęs ir išvijęs., ąfgaį į ry|ųs 
baisią totorių Chingis Khto Ti
ni uichrno invaziją, ilgiems me
tams išgelbėjęs Europą nuo ant-: 
ros gūnų mva'zijos.

Bet naujas-, mirties nešamas 
. pavojus, dar didesnis už totorių 

invazijas, pradėjęs grėsti jau
nai Lietuvių valstybei, tai jung
tinės krikšcioiihĮ pasaulio pajė
gos. Juozas Hertmanavičius sa
vo įspūdingoj “Historical Out
lines on Lithuania” knygelėj 
rašo: “Niekur, pasaulyje nebuvo 
didesnės dramos. Abidvi krikš
čionių galvos, Romos popiežius 
ir Rytu ortodoksų ^bažnyčios 
patriarchas sujungė rankas jų 
vadinamai “pagonybei” naikin
ti. Totorių agresijos papildė pa
saulių galybių audrą, sukeltą 
prieš taikią Pabaltijo kraštų 
tautą...

“Arionu 
semitiška • 
žūtbūtinėj 
pusėj pasiryžimas užkariauti ir 
išnaikinti; Lietuvių pusėj pasi- uigų, kiekvienais metais-praras 
ryšimas mirti arba likti lais- da 91 ihilijoną doferių.

užkariavo dalis lietuvių viems, charakterizavo ta milži-"_____ 1_______

nepriimu. Ir protesto ženklan, nes kabineto nuta
rimo dėl ultimatumo nepriėmimo pakeisti jau ne- 
begah'ma, pasitraukiu į Užsienį. Palieku visas pa- 

’ reigas vykdyti jau atsistatydinusiam, bet vis dar 
emančiarn ministro pirmininko pareigas Merkiui”.

fr trro pačiu Merkys, pagal Lietuvos konstitu
cijos 71-ąjį straipsnį, visai teisėtai, tapo einančiu 
Lietuvos respublikos prezidento pareigas^ nesant 
prezidentui Lietuvos teritorijoje, pilnų tų pareigų 
apimtyje.

Gan sudėtingai vyko Dekanozovo ir Merkio 
pasitarimai dėl vyriausybės sudarymo. Yra daug 
versijų kaip jie vyko. Mes žinome, kad buvo siū
lomas Šilingas į ministrus pirmininkus, dar kai 
kas, bet niekas nebuvo priimtinas Dekanozovui.

fr apie pusantros dienos, nuo biržėlio 15 d. 
antros pūsės iki birželio 16 d. vėlaus vakaro ne
galėjo susitarti dėl ministro pirmininko pozicijos. 
Mat, Dekanozovas savo kandidatų nesiūlfe. Jis no
rėjo, kad Merkys pasiSfytų kandidatą, kuris jam 
būtų priimtinas, fr taip atsirado Paleckio kan- 
didntūra.

Paleckio kandidatūra Dekanozovui buvo kaž
kodėl priimtina, čia, pagaliau, buvo tam tikras 
kompromisas. Paleckį ir Merkys sutiko paskirti. 
“A, savas žmogus, toks liberalas, nieko”. Ir taip 
1940 m. birželio 17 d. buvo prisaikdintas naujas 
ministrų kabinetas, taip vadinamoji liaudies vy
riausybė su Justu Paleckiu priešakyje, kurioje 
dar nebuvo komunistų. Vienintelis komunistas,

RomoVa sūsirėmė su 
krikščioniška Roma 

kovoj. Krikščionių

pasiryžo tą teutonų žygį sutruk
dyti lemiama kova, švento Mau- 
rrcijaus dieną 1236 m. lietuvių 
armija pasitiko plieno kaustytus 
rr kryžių ženklintuš teutonų 
pulkus. Voigt “Geschichte 
Preussens” (Prūsųūstorųa)1 taip 
aęrašo tą -riepą iš lemįaimų ko- 

tąrp jarionų ir krikščionių:
>> -Tferitbnų ortfino,. vyriausias 
ĮHiafras" vykins ėidarija s fį koyą 

’•'Sgyicr'ūnnifert fi&akė: “Dabar 
•yra- mūsų laikas kariauti, td iš 
mūšų reikaiSrija religija i ir gar
bė; jei nugalėšim- juos; patap- 
srm jų pcinais, jei žūsime kovoj, 
gausi- nuodėįrių' atleidimą ir 
amžiną laimę aname pasauly; 
šventas Mauricijau, šioš dienos 
patrone, padėk mums nugulėti”, 
ir visa armija sugaudė: “šven
tas- Afauricijau, padėk mums 
šiandien”.

O Rimgaudas tarė sav6 yy- 
ramsr “Mano natsupKar, lietuviai 

-iF žemaičiai. Mėš atėjom šian
dien čia ne garbės iešltodariii ar

to^, gindami nuo vergijos ihū-į- 
su nepriklausomybę ir laisvę. 
Mūsą priešai atėjo čionai ne mū
sų sieloms iaganynio nešti, bet 
mūsų pačiiį paversti į vergiją.

(Bus dauginu)

— Socialinės apdraudo’s įstai
ga, neinvestuodamai turirmi pi

ARKITE JAV TAUPYMO TONUS

ir tada dar niekam nežinoma, kad jis yra komu
nistas, toje vyriausybėje buvo Mečys Gedvilas.

Mečys Gedvilas buvo žinomas kaip liaudinin
kų partijos narys. Niekas nežinojo-* kad jis po
grindyje įstojo į komunistų partiją jau 1934 m. 
Tiesa, išstojęs, kaip žinoma, ir iš liaudininkų par
tijos, bet oficialiai neįštojęs nė į kokią kitą par
tiją Visi kiti buvo gana žinomi žmonės, arba ne
partiniai intelektualai, kaip Krėvė-Mickevičius, 
arba net krikščionys demokratai, kaip Ernestas 
Galvanauskas (Niekur neradau pasakyta, kad E. 
Galvanauskas būtų kada nors priklausęs krikščio
nių demokratų partijai. — A.PL). Visi tokie gan 
garbingi žmonės. Socialdemokratas -Mickis buvo 
paskirtas žemės ūkio ministru ir taip toliau.

Ką aš norėčiau Sa pabrėžti, yra vienas svar
bus dalykas, kad jie (Swfetar) paėmė tokią tak
tiką. kad vyriausybė neatrodytų kitokia pagal 
savo esmę, negu ta, kuri buvo anksčiau, fr tuo 
norėjo apdumti akis žmonėms, kad jie nelabai 
jaudintųsi dėl įvykusių pasikeitimų. Todėl jiems 

h buvo reikalingas kitas trinkas. - , • .
Tofen įeik ha pasakyti, kad Lietuva; kai bir

želio 15 d., 10 vai. ryto pradėjo eiti Sovietų ka
riuomenė, buvo pilnai ir visiškai okupuota, ištkai- 
tant tą zoną, kuri turėjo atitekti Vokietijai Iki 
birželio 16 d., vienos paros laikotarpyje, faktiškai 
visa Lietuvos teritorija buvo okupuota.

(Bus daugiau) . v
1 - — - - . - - - 7 ■ ■ ■ ' L "
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Izraelio invazija 
į Libaną

(Atkelta iš trecio puslapio)

Izraelis vis labiau praranda 
ne tik Vakarų pasaulio bendrai, 
bet ir pačios Amerikos piliečių 
simpatijas. Izraelis tvirtina, jog 
visi kariniai veiksniai yra daro
mi grynai tik valstybės interesų 
apgynimo tikslais, čia prisimin
tina, jog ir Hitleris III-jo reicho 
ribas plėtė motyvuodamas, jog 
tai darąs Vokietijos saugumui 
užtikrinti. Panašų pasiteisinimą 
naudojo ir tebenaudoja Sovietai. 
Ir jie užpuolė Suomiją, užėmė 
Pabaltijo valstybes ir dalį Ryti
nės Europos, vėliau ir Afganis
taną, tik “savo saugumui užtik
rinti”.

Kaip žinome, JAV stengiasi 
Vid. Rytuose sumažinti Sovietų 
įtaką ir grėsmę. Arabų valstybės^ 
iki šiol JAV atžvilgiu buvo ga
na draugiškos. Atrodo, jog tas 
jų draugiškumas Izraeliui nepa
tinka, tik jis vienas Vid. Rytuo
se nori būti JAV draugu ir są
jungininku, o kai kuriais atve
jais net nori nustatyti JAV už
sienio politiką. Kai kurie poli
tiniai komentatoriai spėja, jog 
Libano užpuolimo pasėkoje ara
bų valstybės bus dar labiau pa-- 
stumtos į Sov. S-gos glėbį. Susi
daro įspūdis, jog Izraeliui ne
svarbu, jei dėl jo veiksmų, prieš 
Ameriką bus nuteiktas virš šim
to milijonų arabų pasaulis.

Arabai norėtų, jog JAV pa
spaustų Izraelį, kad šis atitrauk
tų savo karines pajėgas iš Liba
no teritorijos ir užbaigtų ne-' laidumą ir norą tartis, vėl per.

^f kaftų civilių gyventojų žudynes. (

smarkiai krito. Tenka labai abe
joti, ar Izraelis savo noru su
tiks iš užimtos Libano teritori
jos pasitraukti. Iki šiol jis dar 
nepasitraukė iš vakarinio Jor
dano upės kranto ir iš Gazos 

Golan aukštumas jau 
aneksavo prie Savo te-
Pamename, kiek iki versti ginklus pirktis iš Sovietų, 
įgrisusių derybų pa- Atsižvelgiant ų susidariusias są-

arabų valstybės, yra apginkluo
tos Sovietų gamybos ginklais. 
Tuos ginklus, kurie yra pačios 
blogiausios kokybės ir kariniu 
požiūriu jau pasenę,. Sovietai 
arabams parduoda kaip gerą 
prekę. Deja, Arabai dažnu atveju 
kito pasirinkimo neturi, yra pri-

ruožo, o 
oficialiai 
ritorijos.
įkyrumo
reikalavo Izraelio pašitraukimas lygas, arabams reikia duoti kre-
iš užimto Sinajaus pusiasalio/ditą, kadrjie iki šiolei dar pilnai
Tik Amerikai Izraelį “papirkus” 
keliais bilijonais dolerių, Sina
jus buvo sugrąžintas Egiptui. 
Deja, grąžindamas dykumą, IzJ 
raelis labai negražiai pasielgė: 
susprogdino ne tik visus pasta
tus; bet net ir medžius, išaugu
sius per tą okupacijos laiko
tarpį. ; . y

Nors abipusis teroras ir kari
niai veiksmai nuo pat Izraelio 
valstybės įkūrimo vis nesibai
gia, Izraelis nenori suprasti, jog 
PLO ar bendrai visų palestinie
čių vis vien neišnaikins. Spėja
ma, jog PLO, paskutiniaisiais 
metais parodžiusi didesnį nuo-

nepakliuvo Sovietų įtakon.
(Pabaiga)

PAKAITOS JUGOSLAVI
JOS GYNYBOJE

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija, 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33711 

TeL (8132 321-4204.

eis į teroristinius' veiksmus. Be 
pasitarimų Su pačių palestinie
čių (kurių yra apie 4 milijonai) 
atstovais, be suteikimo šiems iš:

PERKRAUSTYMAi

Kadangi Izraelio karinė jėga 
buvo sukurta daugumoje tik 
JAV pinigais, tai arabai yra įsi-, 
tikinę, jog už Izraelio veiksmus savo namų išvarytiems žmo- 
.yra atsakinga pati Amerika. Jų ‘ nėins šiokios tokios savivaldos, 
žodžiais, jei Amerika nebegali pastovesnės taikos Vid. Rytuose 
suvaldyti tos sukurtos karinės niekada nebus. Kariniais veiks- 
pabaisos, tai kam ji jų taip ■ mais, ar tai iš vienos, ar kitos, 
smarkiai apginklavo? pusės, tarka nebns atsiekta.

Dėl Amerikos nesugebėjimo a-
ar nenoro Izraelį sutramdyti, rytum

i jos prestižas pasaulio opinijoje I PLO, o faip pat kai kūricis’kitd

Amerikos skaudoje dažnai ta’ 
prieis aištau j ama,

kraštui pavojus yra iš lauko pu
sės.

Nuo 1965 metų Jugosalvijos 
kariuomenės vadovybė keitė - 
planus kraštui ginti. Iki šio me-, 
to didžiausias pavojus buvo Ry
tai, nes iš Vakarų niekas rimtai' 
nesikėsino į Jugoslaviją.

ŽENEVA, Šveicarija. — Jugo
slavijos karinė vadovybė svars
tė krašto apsaugos reikalus. Iki 
šio meto kariai gynė Tito pozi
ciją, bet dabar reikalai trupu
tį keičiasi.

Kariuomenės vadai priėjo įsi
tikinimo, kad Jugoslavijai gre-l 
šia Rytai' ir Vakarai. Jie vis’ 
dėlto pripažįsta, kad iš Rytų pa-1 
vojus yra didesnis negu iš Va
karų.

Jugoslavija dabar sustiprina
ma krašto viduje. Bus sudaryti 
galingi apsaugos centrai, kad 
kiekvienas galėtų ginti kraštą 
nepriklausomai. ZK a r iuoinenės 
vadai tvirtina, kad didžiausias

TĘSIAMAS JOHN HINCK- j 
LEY JR. GINČAS

SAN FRANCISCO, Calif. — 
Teisininkai, ir toliau sprendžia 
John Hickley Jr. bylos eigą, bet 
nepajėgia vieningai išspręsti.

Teisininkas George Alexander 
tvirtina, kad psichiatrų parody
mai visai neturėtų eiti į prisie
kusiųjų teismą, nes jie niekad 
neprieina * aiškaus sprendimo. 

’Ką vieni tvirtina, tai kiti pa
neigia. Dr. Alexander yra Santa 
Clara universiteto teisės sky
riaus dekanas. Jis yra įsitikinęs, 
kad J. Hinckley byloje padaryta 

Sklaida. Jis ruošia įstatymo pro-, 
į jektą, kuris aiškiai teisėjams 
liepia psichiatrų liudijimus* 
braukti iš ’bylos eigos, nes jie - 
netūrj aiškios nuomonės ir teis-1?1 i * mas negali jais vadovautis. | J

Teisininkas Alexander yra su-L V I I
rinkęs pakankamai medžiagos j; 
psichiatrų liudijimams braukti:*

teisino. Jie beverčiai.iš

KWW M HEART’

GAIDAS -DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSL1 LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
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TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

t*
I
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-
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TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

RUSAI PRARANDA !
GINKLŲ PIRKLIUS

NEW YORK, N.Y. — Pasku-U 
tiniais trim metais Sovietų vai- | 
džia pardavinėjo daugiau gink-į J 
lų, negu bet kuri kita valstybėj

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

TKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

I■--■

. JEAN VANCE ir GEORGE SORINT

Aikštes automobiliams pastatyti

i

M

I

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSI.

STEPONAS C. LACK IR SuNuS

BUTKUS - VASALUS
T<: OEympic HM(

TeL: LAfąyHU 1-3171

AJMVULANSO 
PATARNAVIMAI

daug 
gink-

Leidimai — Pilna apdrates 
1EMA KAINA 

Priimam Master Chargg 
jr VISA kortelei.

R. ŠERĖNAS. TaL 925-800

Laidetivię
Direktorių

Z421 WEST 69th STREET KEpaMc 7-1211
119ZB "MournWEST HIGHWAY/PaJo, Hilu, m, J74-44If

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

iSo. CALIFORNIA AVE.

1

f
4

Apdraustai perkrauatymat 
JB Įvairių atetumv. 

ANTANAS VILIMAS 
TaL 374-1882 arte 37M9H

v

i
M

unm
5 — Naujienos, Chicago, 8, III Tuesday, August 10f 1982

nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.
Stotie* WOP A - 1490 AM _ 

transliuoja mot is mūsv ttudljoa
Marquette Parka.

Vedė|« — Aldona Dtuku* 
TaUL: 778-1543

7159 So/MAPLEWOOD AV L 
Chicago, iL*6bd9

NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK 
TO BE OBSERVED JUNE 1-7, 19BO BECAUSE...

DOCTORS OF OSTEOPATHY 
D-O.'S, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG 

FOUNDATION STUDY
J PROJECTS A 71% GROWTH 

FOR THE OSTEOPĄTH1C 
PROFESSION DURING

nuo šios vasaros, ginklų pirk
liai kreipėsi į JAV.

Izraelio karo jėgoms įsiveržus ' 
į Libaną. Sirijos karo lėktuvai 
visai negalėjo rodytis padangė
mis. Sirija naudojo rusų lėktu
vus. Jie buvo lėtesni ir ne to
kie galingi. Izraelis naudojo 
JAV gamybos lėktuvus. Visiems 
buvov aišku, kad JAV gamina 
geresnius lėktuvus. Užsakymai 
pradėjo plaukti į JAV.

JAV laukia įvesti dar 
naujų pagerinimų. Nauji 
lai laimi mūšį ir kara.

, V&AN IPULATIVE 
'THERAPY PROVIDES 
PATIENTS WITH ’ 
AN ADDED DIMEN
SION OF TREAT
MENT. ‘

i

:--------rarr.
’r RADIJO PROGRAMA ‘

- Seniausia Lietuviu Radijo progra- 
tna Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
VVUČN, 1360 banga AM, veikia sek- 

’ rnšdtenteis liio’8 iki'TOO'vaL ryte. 
4 perduodama vėliausių *pasauliniiį 

hnių santrauką. Be te, k omen ta-
į rai, muzika, dainos, ir Magdutė^ 

Pasaką, šią programą veda Stepei 
oas ir Valentina Minkai Biznio* 
reikalais kreipts į Baltic Flonsts — 
gėlių bei dovanu krautuvę. 50X % 
Broadway, So. Boston,02127 
Ifetefonas Ž68-Mi9. Tėn ^at gav 
natfCR “Naujienos”, didelis pasi 
rinkimas lietuviikų knygų ir lie

tUvrfKU dovgiiu.

$.©/S PRACTICE 
HOLISTIC MEDICINE, 
TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURY

90 PERCENT OF 
iALL D.O.'S ENGAGE 
IN PRIMARY CARE 
MEDICAL PRACTICES 
WITH OVER 50 PER
CENT LOCATED IN 
SMALL TOWNS 
AND RURAL AREAS.

Antanui šakaliui
mirtis,

likusiems didžiame rithittiime jo žmonai Jadvygai, . 
dukrelei Adelei, sūnums — Antanui, Romui ir Rrbmdi 
reiškiu gilių užuojautų.

Kartu reiškiu užuojautų esančiam okupuotoje Lie
tuvoje broliui ‘Pranui ir įjo Seimai bei mirusių brolio 
Kažftlifiero ir'seserų — Taujanienės ir Pcmpkuvieriės 
vaikams.

Liū<lžiu kartu su visais.
KOSTAS JONUŠAS
St. Catharines, Ont., Carfada

PETRAS BIELIŪNAS
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, Namai, t amt — Pwdnvhuet 
UAL UTAH FOR SALI

KamaL žmiN — Pardavime! 
UAL R STATI FOR SALI

pat pabrėžė ir jų nuiražą visuo
meninę veiklą, j.ų lietuviįką vai
šingumą ir nuoširdumą.

ČIKAGOS PENSININKŲ VIEŠNAGĖ 
POCIŲ SODYBOJE .

Joje gali tilpti daug stalų ir 
daug ekskursantų.

Iš autobuso išlipę ekskursan
tai jau rado tarp medžių keletą 
padengtų stalų, ant kurių stovė
jo švelnesnių ir stipresnių gėri-

Jau ankstyvą šių metų pava
sarį pradėjo man skambinti či- 
kagieciai lietuviai pensininkai, 
teiraudamiesi, kada vyksime pa
viešėti į Pocių šeimos sodybą 
Beverly Shores, Ind. Mat, dan

* gelio tų. pensininkų atmintyje’mų buteliai, šeimininkė netru-* 
kus atnešė didžiulį kavinuką 
su kvapsnia kava ir paragino 
svečius vaišintis. Nuraminę al
kio ir troškulio kirminėlius, sve
čiai pensininkai žymiai pagyvė
jo, ypač kai pasigirdo gražios 
šokių melodijos. Mat, mes atsi
vežėm ir savo muzikantą, puikų 
akordeonistą p. Bražionį. Stip
resnių kojų pensininkai ir 
šmaikščiosios mūsų damos pen
sininkės energingai trypė polku
tes ir bangavo švelniųjų valsų 
bangomis.

Kadangi tokiam dideliam 
žmonių skaičiui paruošti šiltus 
pietų valgius būtų pareikalavę 
labai daug pastangų ir laiko, tai 
atėjus pietų metui, sudariau są- į

dar tebebuvo gyvas labai malo
nus ir sėkmingas 1981 m. vasa
rą tos sodybos aplankymas. Tuo-

* met čikagiečius ekskursantus 
ten labai nuoširdžiai ir vaišin
gai pasitiko inž. Kazys Pocius ir 
ponia Elena Pociuvienė.

Per keletą pastarųjų mėnesių 
Lko su inž. K. Pocium susitikti.

; Beveik visuomet jis prisiminda
vo tą mūsų atsilankymą ir klaus
davo, kada Čikagos pensininkai 
jį vėl aplankys? Žinodamas, 
jog toji mūsų viešnagė jų sody
boj Pociams gerokai kainavo, 
nedrįsdavau to kvietimo priim
ti, pareikšdamas jam, kad esa
me-gal per brangūs svečiai. Į tai 
inž. K. Pocius atsakydavo, jog 
jam ir jo žmonai esąs malonu
mas pabendrauti su kolegomis 
pensininkais, nes ir jis pats jau 
esąs pensininkas. Jo sodybos 
Vartai Čikagos pensininkams vi
suomet esą atviri. Taigi, s) 
džiaugsmu teko priimti tokį 
nuoširdų kvietimą ir pradėti or
ganizuoti ekskursiją.

Tokiu būdu liepos 28 d.- 
;€urdienį mūsų autobusas su 
-įkskursantais įvažiavo į Pocių 
>odybą, kur buvom maloniai 
Šeimininkų sutikti. Inž. K. Pe
čius iš profesijos yra statybinin
kas - kon traktorius. Per trejetą 
dešimtmečių i jis daug puikių 
namų yra pristatęs plačios apy
linkės gyventojams, nors neuž
miršo ir savęs. Beverly Shores 
kurortiniame miestelyje, netoli 
nuo didžiojo Michigano ežero, 
jis įsigijo nemažą miško sklypą, 
kurį* gražiai išplanavo ir vidu
ryje pasistatė gražius ir pato
gius namus. Dabar jo toji sody
ba, apaugusi didžiuliais vešliais 
medžiais, daugiau primena ma
žą parką, o ne paprastą sodybą, mininkanis Pociams už tokią

i Pagaliau atėjo laikas, 1 vai.
Į 3D min., ir mes turėjome paju
dėti atgal į Čikagą. Atsisveiki-| 
nant šeimininkas Pocius pakvie
tė visus vėl atvykti į jo sodybą, 
kurioj rugpjūčio 21 d. įvyksian
ti gegužinė. Iki šiolei į šią eks
kursiją jau užsirašė 30 pensi-Į 
ninku. I

Baigdamas šį rašinėlį, dar 
kartą turiu padėkoti inž. K. Po
ciui ir p. Pociuvienei Čikagos 
lietuvių, pensininkų sąjungos 
valdybos bei visų ekskursantų 
vardu už 
Čikagos 
viams.

tokį didį palankumą 
pensininkams lietu- *

Stasys Dagys, 
išvykos vadovas

Laiškas Redakcijai

£5

vi-
45

Rugių gubos (Tapyba)A. RCKŠTELĖ

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSLMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS j: -

MUTUAL FEDERAL SAVINGS j
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
_• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAL

rugpiūčio 29 d. (sekmadienį), paskutiniu metu paskyrė tris
12 vai.; Vyčių salėje, 2455 West baltaodžius į Chicagcs Namų 

47th St, Chicagoje. Eus paga-
' minta karšių ir šaltų valgių, bus
i kavinė, baras su atgaiva, lote- 
j rija. Svečius linksmins Gintaro 

kiti įvairumai.
Didžiai gerb.,
Kaipo atsakymą į Karolio Mil- orkestras ir 

rašą ekskursantų, kurie tokių kovaičio kaltinimą, kad Jūsų Skyriaus valdyba maloniai pra- 
pietų norėjo. Daugumas pagei- vedamasis dienraštis Naujienos šo BALFą prijaučiančių lielu- 

js’^Ta prieš šaulių Sąjungą, tai vių prisiminti rugpjūčio 29 d. ir 
mes nutraukiam dienraščio gausiai dalyvauti BALFo gegu- 
Draugo prenumeratą ir nuo šios žinėje. Savo dalyvavimu pagel- 
dienos .prašom siuntinėti ■ mums besite varge esantiems sesėms. 
Jūsų vedamąjį dienraštį Nau- ‘ ir broliams lietuviams: 
j ienas.

Su pagarba,
Stasė. Petkevičienė

davo viščiukų arba žuvies. Tuos' 
valgius- mūsų šeimininkė telefo
nu užsakė dviejuose netoli esan
čiuose restoranuose.

Po pietų vėl prasidėjo “links
moji dalis”: vieni šoko, kiti fo
tografavo gražiuosius Beverly 
Shores vaizdus; o treti ėjo pa
žiūrėti didžiojo ežero. Pasirodo, 
kad Michigano ežero krantai ir 
paplūdimiai dabar čia žymiai 
pasikeitę. Atrodo, lyg ežero van
duo būtų gerokai pakilęs, nes 
paplūdimiai labai sumažėję, - 
krantai geroka? bangų apdras
kyti. O juk dar prieš kokius 25 
metus čia buvo, galima sakyti, 
idealūs paplūdimiai ir ežero pa- 
kaštys buvo visai negilus. Taip 
gyvenime viskas nuolatos kei
čiasi: ne tik žmonės,. bet ir- 
gamta.

. Artėjant 3 valandai, vėl visi 
ekskursantai susirinko prie tų 
pačių stalų. Atsirado keletas 
kalbėtojų, kurie, dėkodami šei-

— Lietuvių Tauragės įdubas 
j kviecia^yisus. ątsilarikyti į links- 
Į mą gegužic^ kuri įvyks rugpiū- 
1 čio 15 dieną šaulių Namuose, 
s 2417 W. 43rd St, Veiks virtu- 
Į vė, baras irius dovanų paskirs- 

.“Metas veikti Viešpačiui! Jie tymas.jGros E. Knpll orkestras,.

METAS VEIKTI VIEŠPAČIUI
— IEŠKOKITE JO VEIDO!

Pradžią i 12 vai.”o 1 sulaužė Tavo Įstatymą” (Ps.
11&:126).

Maloniai kviečiame visus pa-! 
si klausyti“Gerosios Naujienos j 
Lietuviams” šiandien 8:45 vai. ’ 
vakare radijo banga 1450 AM j 
per ‘‘Lietuvos Aidus”.

Sekmadienį 9 vai. ryto išgir
site .per Sophie Barčus radiją Navy Pier vietovėje.
“Dangiškasis drabužis”. Į Chicago lFest-82 sekmadienį:

Parašykite mums, pareikalau-’ ruošiamas iškilmes susirinko 
darni knygelės “Pragaro kori-' mažiausia 72,000 žmonių. Nie- 
doriais”. Prisiusime dovanai.' kas nesitikėjo, kad susirinks 

,Mūsų adresas: Lithuanian Min- - toks didelis 'žmonių skaičius.. 
istries, P.O. Box 321, Oak Lawn, Rev. J. Jačkšon agitavo Chica- 
111. 60454. ans iuodžins hnikntnnti China.

DIDELĖ NAVY PIER 
jį ŠVENTĖ

CHISAGO, Ill. — Praeita sek- H 7
; madierfi’ burmistre Jane Byme 
suruošė» didelę vasaros šventę

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
.NUSIB ASTYMAI

gos juodžius boikotuoti Chica- 
gos šventę. Jis net per radijo sto- 

j tis ragino juodžius į šventę 
j f.neiti. Jis tvirtino-; kad burmistre 

Į.apgavo juodžius. Ji buvo paža
dėjusi padėti juodžiams^, bet 

p — BALFo Chicagos apskri-1 ■ =
ž ties 5-to Skyriaus Valdyba reri-!

gia gegužinę, kuri įvyks 1982 m

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA

> Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, |
- arba rašant tokiu adresu: f

.. ■ g,
Mr. K. Januta, |

2818 Avenal St., Los Angeles, CA 90039 |

ALL YOU NEED 
FOR MINOR ITCHES 

AND RASHES.

PASSBOOK 
SAVINGS...

Hi«h
Interest Rate* 

Paid on Smnp

Irtterstt Compounded 
and Paid Quarterly

komisiją, nors tuose namuose 
daugiausia gyvena juodžiai.

Navy Pier buvo grūste už
grūsta. Ankstyvesnėmis dieno
mis nebuvo tiek daug žmonių, 
kaip jų buvo praeito sekmadie
nio popietę. .'. i

— Korsika sekmadienį išrin
ko 61 atstovo parlamentą savi-j 
valdybių išlaidoms kontroliuoti.

— 13 Pacifikp salų’ ruošia 
skundą prieš JAV, nepasirašiu
sias Jūrų sutarties.

Vienas prekybininkas buvo 
užklaustas, kokiu būdu ’jis pra
turtėjo. Jis atsakė:

“Labai lengvai laimėjau dide
lius dalykus, bet mažus laimė-

VISŲ ROSIU DRAUDIMO AGENTŪRA 1

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
, * L... *

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.

6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga
ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie.

2 sklypai arti vandens.
Hot Springs Village.

Skambinti tek 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

GAGE PARK APYL..SAVININ
KAS PARDUODA 2 aukštų mū
rinį namą. Apšildomas.. Pirma-į

jimlis pasiekiau palengva, ir per m aukšte 3 miegami, 2-me aukš-;
rl -i z-vl 1 TTO T^rTO Z'k - . ____ • ' ‘didelį vargą te 2 miegami, ir butas rūsyje.-. 

64,000. Skambinti 925-7626;
Vienas vyrukas, įėjęs- į Pa-}-----

ryžiaus barą,-kreipiasi į barten- 
derį: .

— Duokit man stikliuką kon
jako!

— Betr tamsta, jau esate pa
kankamai išsigėręs. Ar jūs ne
šinote, kad kiekvienais : metais 
alkoholis užmuša- 50,000; pran
cūzu??; ' /

— Nusispaunu į tai. Aš esu’ 
rusas!

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

SUPER LOCATION IN HAR
BOR COUNTRY — 1 block from 
Lake Michigan, 90 min. from 
Chicago — 2 1-bedrooin duplex, 

terms, -$35,000 or offer.
CallJ(616) 469-2524 . ?

_____________ i 
■

S Bučkis panašus smuikui. 
Jei jį nepraktikuosi, tai atsilikę 
si technikoje.

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

see us for

AT OUI 10W UTŪ

Mutual Federal 
Savings and Loan

PALM & CARD READER ;
ALSO SPIRITUALIST READINGS į

She Can Help You , With Any
Problems You May . Have.
For further information

Can 971-1445

“LIUCIJA” į
Miko šileikio apsakymų knyga 

‘TJucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio ; 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago, IL 60629.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chieagos miesto 
Dirbu Ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tai. 927-3559

DĖMES 10 
62-88 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui autMnebllio 
Liability apdraudimas įpensteio- 

kams; . Kreiptis: > .
A. LAURAITIS 

. 4«5 So. ASHLAND AVE. r 
• TeL 523-8775 -

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

A. TVERAI y

Pardavimai Ir Taisysi ’ 
£544 West FHh Street 
T»L RlpubUc 7-1941 Į

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. MEDAS, 4069 Archer Avmmm, 

Chicago, IIL 60432. Tel. ¥X 7-59M

M. š I M K U S
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood, Tek254-745&T

Taip pat daromi vertimai, giminių, 
iškvietimai, pildomi pilietybės p ra

šymai ir kitokie blankai-

HOMEOWNERS POLICY
f. Za^aliv A»ewt 
1204^ W. Mfh SL

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKšOS " 

619 puslapių, kietų viršelių knyga

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

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

KAINA— $17. (Persiuntimui pridėti $1)
Siųsti čekį: ' , ■ ’ • '

Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

2212 WEST CERMAK ROAD :CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 •

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI :

40642, . 424-M54

------ ——.——-------------------------------------

DR ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomins gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataimkiimus.

Dr. A. Gnssen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 1905 
metą įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 

rusirūpinimą---- ---------------------------------- |8.Q0

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, »veikata ir 
grožis. Kietais viršeliais 54-00 

Minkštais viršeliais, tik K3.00

Dr. A. J. Gnasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____ 82.00

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

dedant fl peraiuntimo išlaidoms,

NAUJIENOS,
im S. HALSTKD ST, CHICAGO, H. «Hn

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULC 
paruoštą, -r- teisėjo . Alphonsr 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomif 
formomis:

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoj'

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162 ,
2649 West 63rd Street

Chicago, DL 60629

DON’T set ills 
world on fire

Nuo 9 ryto ild 5 vai. popiet, 
šeštadieniais pagal-.susitarimą.

6406 $. Kedzi* Av«.
Chicago, III. 60629
Tel.: 778-8000

PATS SKAITY K IR DAR. KI
TVSSKAE»T1 

, DlEWLAATft“NAL’JIENQSw ..

6 — Naujienos, Chicago, 8, 111?-' Tuesdwf,Ad|u|t 10( 1982




