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te, turėjęs labai rimtus pokj

ir IzraeUo problemos. Sovie

li-

pareiškimą, tuoja 
kad jis atsiima sai

DARBIEČIAI PASIGENDA
ANEURIN BEVINO

BEGINĄS NENORI KELTI JOKIŲ 
T.ARPUSAVIŲ NESUSIPRATIMŲ
IZRAELIO KARIAMS GRIEŽTAI ĮSAKYTA VENGTI 
BET KOKIO SUARTĖJIMO SU PALESTINIEČIAIS

Sovietų valstybės policija, nepajėgusi toliau valdyti suimtųjų, pakeliuje 
sušaudė suimtuosius ir paliko laukuose.
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MASKVA, Rusija. — Užsienio į 
žurnalistai vis plačiau rašo anie 
gerokai susilpnėjusią J. Andro
povo sveikatą, bet Sovietų val
džia iki šio meto n;eko oficialiai 
nepranešė. Amerikos žurnalis
tai vadovaujasi diplomatų kal
bomis, bet patys negalėjo tų 
žinių patvirtinti.

Jie vadovaujasi ir Sovietų te
levizijos fotografijomis, trum-. 
pai parodytomis Pelšės laidotu- Į 
vių metu.

Stiprūs vyrai prilaikė 
Jurijų Andropovą

Visų valdžios atstovų vardu 
Arvydą Pelšę atsisveikino And
ropovas. Jis turėjo skaityti pasi
rašytą kalbą, bet jis ją sakė be 
rašto, nors rankoje turėjo maši
nėle parašytus lapus. Visi matė, 
kaip drebėjo Andropovo rankos, 
nes jo laikomi lapai dar labiau 
drebėjo. ' j

Atsisveikinimui pasibaigus, J. 
Andropovas turėjo nusileisti 
laiptais žemyn. Nuo Pelšės karsr 
to Andropovą lydėjo užsienio 
reikalų ministeris‘Andrei Gro- 
myka ir Spyietų Sąjungos prem
jeras Nikolai Tichonova^. Gro- 
rnyka / ir Andropovas davėjo 
skrybėlėm, oTichonovas ėjiį4>e 
skrybėlės. Jų neturėjo . ir • du 
stambūs vyrai,- atsiradę - šalia 
Andropovo, kai jis leidosi latp-, 
tais žemyn. Dešiniąją Andropo; 
vo ranką aiškiai laikė stiprus 
palydovas. Televizija neparodė, 
kaip tie palydovai pasikeitė vie
tas prie Andropovo su Gromyka 
bei Tichoriovu.

ANDROPOVO SVEIKATA KELIA 
SUSIRŪPINIMO KREMLIUJE

PELŠĖS LAIDOTUVIŲ METU ANDROPOVAS VISĄ 
LAIKĄ STOVĖJO, BET JO RANKOS DREBĖJO

Konstantinas Černenka daly
vavo Pelšės laidotuvėse, bet aiš
kiai matyti, kad jis yra gerokai 
sumenkęs. Tvirtinama, kad Čer
nenka būtų galėjęs pasitraukti 
iš politinio biuro, bet komunis
tinio jaunimo vadovybė prašė jį 
pasilikti ir ginti jų privilegijas. 
Sakoma, kad Andropovas norįs 
jaunimą pristatyti prie darbo.

Prieš ketverius metus Andro- 
'povas turėjęs širdies priepuolį, 
bet jis buvęs lengvas ir gerai 
praėjo. Tai būtų mažiausiai pa
vojingas jo negalavimas. Jam 
daug pavojingesni yra inkstų 
skausmai. Jam užeina skaudes- 
ni nugaros skausmai. Atrodo, 
kad paskutinėmis savaitėmis jį 
pradėjo labiau kankinti parkin- 
sono drebėjimai. Jie pradėjo 
nuo rankų, bet jau palietė ir 
galvą. Atrodo, kad Andropovas 
negalėsiąs ilgai valdyti, šios 
gos- nepagydomos,. ~

MICHAEL FOOT TRAU
KIASI E VADOVYBĖS

LONDONAS, Anglija. — Mi
chael metų d^Ječių

komitėtą ir^ ■ąL^siiatydiitb^N^, 
pasakė, kad pad^g-^ didžiausią 
klaidą,, šjūiė - progr.šrną, kurią 
kraštai- gyventojų' dauguma at
metė. * i ’ '

ARAFATAS“ TVIRTINA, KAD ĮVYKS SS4
ARABU VALSTYBIŲ PASITARIMAS

NORI ĮTIKINTI ARABUS, KAD REIKIA 
SKELBTI KARĄ IZRAELIUI

j^^^^iptas.— Arafatas, 
^ižeinenė susitikęs su Libijos dik--

tatoriumi Chadafi, paskelbė, 
kad, planuojama sušaukti arabų 
valstybių pasitarimą, kad pa
skelbtų karą Izraeliui.

Egipto sluoksniuose tvirtina-j 
ma, kad apie karo skelbimą gal-'

j voja Arafatas, netekęs savo ka- 
įrių pasitikėjimo, bet kitos arabų
i valstybės dabartiniu metu 
(planuoja apie jokį karą
raeliui.

KALENDORĖLIS

Tuojau du Centro konri.eto 
nariai — Nęil Kinnock ir f eter 
Shine, artimiausi M. Foot bend
radarbiai, pareiškė, kai jie no
rėtų paimti darbiecių judėjimo 
vadovybę. Jie vis dėlto pravedė 
į parlamentą 207 atstovus.

Pirmininkas Foot, pastebėjo, 
kad jis traukiasi iš pareigų, bet 
oficialus pasitraukimas įsigalios 
nuo spalio mėn. pradžios. Jeigu .tybės nėra pasiruošusios pradėti 
šie du vyrai perims vadovybę, 
tai jiedu padarys tas pačias klai- tas, turi gerai organizuotas ka- 
das, kurias padare jis pats. Rei- rininkų grupes ir gavo naujus 
kia žmonių su kitomis idėjomis.

ne-

no-

PIONIERIUS PERŽENGĖ 
PLOTO ORBITĄ

WASHINGTON, D.C. — 
kar Dešimtasis Pionierius 
žengė Pluto orbitą. Pluto

I Saulės sistemos planeta. Josios 
orbita yra pati didžiausioji. Vi
sos kitos planetos sukasi aplin
kui Saulę maždaug toje pačioje 
plokštumoje, tuo tarpu Pluto 
sukasi kita orbita.

Dešimtasis Pionierius pakilo į 
erdvę prieš 11 metų. Jis perkir
to Jupiterio, Saturno, Urano ir

va- 
per- 
yra

Arafatas ir Chadafi gal ir 
retų organizuoti karą Izraeliui, 
bet dabartiniu metu arabų v.^Is-, Neptūno planetų orbitas. Vakar

karą. Izraelis yra gerai ginkluo-

Birželio 14: Bazilius Did., 
Butrimas, Švendrė, Eivilis, Po- 
medė.

ginklus iš Amerikos.
Izraelis areštuoja 

įtariamuosius

Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:26.

Oras daug šiltesnis, lis.

naujos
partijos 
bendra-4 Izraelio kariuomenės vadovy- 
Europos bė pasiuntė naujus dalinius į

JERUZALĖ, Izraelis. — Pra- premjero 
eitą savaitę Libane žuvo penki pranešė, 
Izraelio kariai, 18 izraelitų iš-į prašymą nustatyti šią atšaki 

! vežti j ligonines, bet Izraelio ka- mybę.
riuomenės vadovybė įsakė veng- j WASHINGTON, D.C.— Mc 
ti bet kokių atkeršijimo žings-( ris Draper, JAV specialus atst 
nių, kad palestiniečiai neturėtų ,vas Izraelyje, sekmadienį p 
progos pulti, nušauti ar sužeisti reiškė, kad j:s, būdamas Beir 
daugiau Izraelio karių.

; Niekam ne paslaptis, kad Iz-1 bius su Sovietų Sąjungos atst 
raelis gerokai sustiprino savo j vu Libane. Tai buvęs neofici 
ginkluotas pajėgas Libane. Dar lūs pokalbis, bet buvo rimt 
stipresnės yra Izraelio pozicijos j paliestos kelios Libano, Sirij 
Bekos slėnyje.

’ Izraelis turi žinių, kad Sirijos j atstovas pareiškęs, kad bus a 
kariuomenės vadovybė ruošiasi gailėtinos pasekmės, jeigu r 
atšaukti savo kariuomenę iš Li- trukūs prasidėtų karo veiksm.
bano, liet tuo tarpu nieko nesa
ko apie Sirijos karių atšaukimą. į

Izraelis yra pasiruošęs kirsti 
smarkų- smūgį Sirijos kariams, 
jeigu būtų nustatyta, kad Sirija 
ir toliau tebelūkuriuos šiaurės 
Libano pozicijose. Golano aukš
tumose Izraelis turi paruošęs

ROMA. — Italijos teisėjas 
Carlo Palermo Trenno pareika
lavo, kad Bulgarijos vyriausybė 
suimtų turką Celenk ir perduok 
tų jo žinion. Iš bylos eigos įą-.ųr’ 
tyli, kad turkas Celenk turėjo' 
ryšių su pasikėsin tojais prieš 
popiežiaus Jono Pauliaus II gy
vybę. Tuojau po pasikėsinimo, 
Celenk dingo iš Italijos.

Bulgarijos vyriausybė prane-

šaudytiSirijos sostinę einam, 
čius plentus. \

Gen. Ariel Šarūnas, buvęs Iz
raelio gynybos m misteris, parei; 

nkpiavo .jšŲfrtį, ar Izraelio VyriariA 
Jjsybei iiL-įsąriuomenės štabui ne- ; 

j: buvo ijtJfprrnuęta apie Izraelio J 
A karo veiksnaus^.Libane; Gėn. šąir.

ronas ąepatenkintas pąlestiniė-' 
čių žudynes tyrinėjusiu komite
tu, k u ri£. nustatęs, kad geri. Ąaį 
ronas vgik^s *bę vyriausybės ži^ 1 

- ------------------- v-- i—( nios. Gęri/šaronas nori, kad ką-. ■ 
šė Italijos teisėjui, kad ieškomas, binetas nušlalytų, kuriuos veikt- 
Celenk dingo ir iš Bulgarijos. J mus j ją-atlikęs be vyriausybės 
Pasakojama, kad tas Celenk iš ž.rnios. ’
Bulgarijos automobiliu išva-! 
žiavęs

LONDONAS, Anglija.— Cei 
ro komitetas pasigenda Aneu 
no Bevino, kuris kartu su 
Attlee išstūmė Winston Čiuri 
iš vyriausybės ilgiems mėtau 
Dabartinė darbiecių vadovj 
peruose neigiamą programą 
prala:mėjo.

Naujii partijos pirminiu 
galės būti Hamersley. Kai ds 
■gūiiTa. darbiecių pralaimėjo,

, f jis savp -apylinkėje — Birmii 
v i'liahf Sparkbrook srityje, vie 

^turėtų ^,090 balsų, praeitą k 
■y’rgįdįęnį gavo 10,000 balsų,.

f/L ". ■, \
—į. Aukščiausio teismo tei 

jas’ .Henry Blackman pat;
1 Ne.w Yorko teisės mokvkla t 
■^usiems teisininkams rizikų 
|-ir 'ryžtis imti sudėtingas byl

■ ■— Pirmadienį aukso unc

SARGAS SUŽEIDĖ FUT
BOLO MĖGĖJUS

Premjeras Beginąs, su kabi 
netu viitei nėpasitaręs ir nei ni!-. kainavo-‘$412. 
nules nelaukęs, spaudai prane
šė, kad visi kariuomenės vado
vybės žingsniai buvo vyriausy f Už'n’auĮjus darbus, namų stat; 
bei žinomi ir patvirtinti. .. ir už socialinės apdraudos pa

Gen. A. šaronas, išgirdęs š/ rinimą.

—- Darbietis Hamersley st

CATANIA. Sicilija. — Futbo- 
rugtynes sekė tūkstančiai ita- 
futbolo rungtynių mėgėjų.

jis perkirto ir Pluto orbilą.
Per 11 metų Dešimtasis Pio

nierius jau nuskriejo 2.8 bilijo
no mylių. Jis skrieja labai smar
kiai. Kiekvieną dieną j:s nu
skrieja apie milijoną mylių. Jis 
praneša žemėj esantiems žmo
nėms labai gražių vaizdų. Ypa
tingai gražios buvo Saturno žie
dų spalvos.

Pionierius skrieja 
j tamsą

Dešimtasis Pionierius,
žengęs Pluto orbitą, atsiskyrė 
nuo Saulės sistemos. Jis prisi
laiko toli esančios didelės žvaigž 
dės, šviesesnės už Saulę, bet ne
žinia, ar jis tą žvaigždę pasieks.1 
Jam reikės daugiau negu 11 me
tų. Reikia neužmiršti, kad jis 
kiekvieną dieną praskrieja mili
joną mylių.

Pionierius, skriedamas tam-

— Jacques Chirac, 
Prancūzijos politinės 
vadas, patarė glaudžiau 
darbiauti su kitomis 
valstybėmis. Anksčiau jis gynė pietų L:baną. Be to, Izraelio ka-
tiktai Prancūzuos reikalus. , riuomenės vadovybė suėmė ke

lis šimtus libaniečių, gyvenan
čių pietų Libane. Izraelis neno
ri, kad užfrontėje susidarytų ge
rai ginkluotų jaunų vyrų grupė, 
kuri galėtų pastoti kelią, apar
dyti tiltus arba apšaudyti į šiau- 

! re slenkančius Izraelio šarvuo
čius.

Izraelio kariai nušovė vieną 
suimtąją, laikomą Apzur sto
vykloje. Sargai pastebėjo, kad 
jis neklauso sargo įsakymo. Vė
liau buvo pranešta, kad jis pats soįe, gali įkristi į juodą duobę.

' nusišovęs, tačiau Arafatas Jfį- Tada ryšiai su juo nutrauktų, 
mene griežtai protestavo prieš

j jo bendradarbio sušaudymą. Jis Į kad Dešimtasis Pionierius, pa-
' reikalavo, kad Arafatas ir toliau 
j luivo pripažintas kovojančių pa
lestiniečių vadu, bet dauguma 
tos grupės karininkų nesutiko.

per-

lo 
lų 
Jaunuoliai pasityčiodami užka
binėjo vieną stadiono sargą, šis, 
matomai, netekęs kantrybės, pa- 
leido šūvį j viršų. Kai jaunuo-, 
liai dar labiau pradėjo jį erzinti, 
tai sargas paleido į juos kelis 
šūvius.

Vienas žiūrovas, suželtas į 
galvą, tuojau mirė, o kiti buvo į 
išvežioti į artimiausias ligoni
nes. Panikai kilus, nukentėjo ir • 
kiti žiūrovai, nieko bendro ne
turėję su incidentu.

Tiktai karabinieriai pajėgė 
vėliau apraminti minią ir išgel
bėt sargą, kurį žiūrovai jau ren
gėsi sudraskyti.

Kiti mokslininkai spėlioja,

daręs nepaprastai ilgą-, jorbitą. 
gali po keliasdešimt metų vėl 
grįžti į Saulės sistemą, liet jį 
bus sunku pastebėti, nes jis ne- 
besiųs signalų.

Prancūzijos prezidentas Miterandas įspėjo stu
dentus, kad jie baigtų riaušes, jeigu nori 

mokytis. Antraip — išlėks iš mokyklų.

— Buvęs senatorius Jacob K. 
Javits atskrido į Kaliforniją pa
sakyti kalbą universitetą bai
giantiems studentams. Jo kojos 

t

silpnos ir trūksta oro, bet jis 
pasakė praktiškam gyvenimui 
daug reikalingų patarimų.

— Prieš 15 metų Chicagos 
mokyklų geriausių mokinių tar- ■ 
pe buvo bent 10 lietuvių, šįmet 
gerųjų mokinių tarpe buvo tik
tai Jill A. Sadauskaitė.

—■ Praeitą šeštadienį Kalifor
nijoje. Coalinga srityje, vėl su- ( 
dreliėjo žemė. Sugriovė* tik vie- ‘ 
ną namą ir atplėšė kelio šoną. ’

— Ed Hollins, prezidento pa
tarėjas. tvirtina, kad 1984 me
tais R. Reaganas kandidatuos 
prezidento pareigoms.
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Izraelio artilerija galėtų apšaudyti Sirijos sostinę 
Damaską, jei kiltų kovos tarp Izraelio ir Sirijos.



A liauka (thyroid) darbu,
1, < J . • t. . • *.* • » I Artinasi 23-čias Gintaro balius

Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 

Naujausių rnoks’c žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

ĮTAMPA - ŽMOGUI GILTINĖS 
PRIŠAUKĖJA

pai taisyti savo sveikatą.
(Mediciniška tiesa)

V’ien judėjimas-darbavimasis,, 
mankštinimasis daug gero man 
ir tamstai, skaitytojau, gali al-

’nešti. Tik liaukimės laiką su
naudoti prie bingo, korių bei bu
teliuko ar iš tuščio į kiaurą pils

tymo, visą miestą apkalbant. 
Vieni užsiimant kūrybiškais, 
naudą sau ir artimui nešančiais

‘ (lai bais, kiti — baigiam sveika- 
' tą niekais laiką leisdami. Taip 
‘ vieni stiprinam sveikatą, kiti — 
’ palys ją alinam. štai tokios mū
sų veiklos naudos ir žalos įro
dymas.

Ohio valstijoje, Kent valsty
biniame universitete atliktas 
toks bsndymas. Raštinėje dir
bantiems, sėdintiems darbinin
kams luivo patarta reguliaria'

. mankštintis — ir jų kraujuje 
cholesterolis sumažėjo, nors nė

. vienas vyrų nekeitė savo maisto. 
-Svarbu nuolat, reguliariai užsi 

; imli naudinga veikla, šitokio re- 
. guliarumo daugeliui mūsiškių mes būsime laimingiausi tvari-?
kaip tik ir trūksta. Daugumas -niai. i 
mūsiškių šitaip elgiasi.

j Serga. Paima dięną. kitą vaisĮ 
■ lūs ir skundžiasi, kad vis dar 

sergąs. Kur to žmogaus išmin
tis? Jis susirgo melų metais už
sisėdėdamas, nes imankštinda-

Ų mas ir. nori metų savęs sargdi
nimo atsikralyti per kelias die- 
nas. Tokio dalyko nėra gyveni
me. Palengva viskas vystosi. O 
su liga dar aršiau esi:: ji raita 
atjoja, o pėsčia išeina. Tos lie
sos savo gyvenime neišleiskime 
iš akių ir daug ramesni-sveikes- 
ni būsime.

1961 m. Chicagos Lietuvių Moterų klubo narės, paskatin
tos gerb. J. Daužvardienės, pirmajame Gintaro baliuje pri
statė visuomenei 6 jaunas lietuvaites. Nors debiutančių 
pristatymai buvo ruošiami ir kitų grupių, Gintaro balius 
skyrėsi nuo jų lietuviškos muzikos, tautinių šokių bei gin
taro ir trispalvių gėlių puokščių įpynimu j šį elegantišką 
parengimą. Chicagos Istorijos Draugija savo leidinyje Gin
taro balių pavadino pačiu įžymiausiu renginiu Chicagoje.

Šįmet jau 23-čia grupė lietuvių kilmės gintarėlių kruopš
čiai ruošiasi momentui, kada birželio 25 d. Conrad Hilton 
viešbučio didžiulėje salėje giliu reveransu jos lenksis prieš 
1,.—aytę, tėvelį ir visus svečius, štai šių metų debiutantės:

0 ji tvarko didžia dalimi kūne 
medžiagos apykaitą. Tuo būdu, 
esti greičiau sudeginami rieba
lai, įskaitant ir cholesterolį, 
kūne.I 4 

l Mankšta ramina žmogų 
Į Darbas, surištas su pamėgimu 
j bei mėgiama mankšta, padeda 
į žmogui tvarkyti daugelį proti- 
! nių persitempimų — įtampų 
i (stress). Raumenų darbas išvė- 
j dina mūsų galvas, kuriosna su
sirenka įtampa neišvengiamai

Nė vienam pensininkui nėra vėlu įvairio-i gyvenime. Per darbą - mankštą 
mes atsilsime kūnu ir protu.

Pensininkai turi mesti iš gal
vos netiesą, būk jiems galas jau 

Tas pats ir su mankšta. Pa-' arti ir viskam, visokiai veiklai
tark žmogui neužsisėdėti, o jis jau pervėlus laikas. Tai netiesa, 
tau alkirs: aš fabrike atidirbau Ją meskime iš savos g 
savo, o dabar mano dienos —J.dicina tvirtina, kad nė vienam 
pailsėsiu. O tikrumoje toks ne-, pensininkui nėra vėlu pradėti 
pasilsi, o greičiau sau ligą pri-^pagerinti savo sveikatos stovį.? 
sišaukia. Mat, žmogus, kaip! Gydytojas turi apžiūrėti ’ir pa-, 
kiekvienas gyvis, yra sutvertas! tarti, koįkį užsiėmimą tūlas žmo- 
judesiui, darbui. Tik tokia veik-!gus gali pradėti, 
la jis sutaupo sveikatą.

Mes darbo - mankštos vengia
me dėl dviejų svarbiausių prie
žasčių: 1. Ilgai buvome bajorų 
vergais, 
nedirbo, o mes, mūsų protėviai,! 
persidirbo. Todėl mums darbas? 
tapo našta. 2. Tūli mūsų d va-* 
s'škiai 
vo bausmę, pasakodami pasakas* 
apie Adomo-Ievos nubaudimą^ 
darbu. Tikrumoje, darbas yra a 
visos mūsų sveikatos pagrindas.? 
Jo nebokime iki pat mūsų gyye-| 
nirno galo. Už lai reikia į darbą ! |

.. . > Kūno pajėgumo.. wiena dHįprasti nuo pat mažens. 1 ąda-.: . , ,_* š r , J- 4 drausiu Wiucw pensininko dar-l 
. Kaip įpratęs į geru kny^t**“ vtesas smomg Tartto-j 

skaitymą, j su išmintingais 
•nemis draugavinnįM į -jiftalBą,*Tne * 
giesmęė i dMnV^i»o?W4o;V!lf1aS’ mns’ 
darželio priežiūrą žmogus rami
na geriausiu būdu taše, taip nuo 
mažens pamilęs veiklą, darbą, 
kitam gero darymą žmogus esti 
pajėgus nugalėti daugelį nege
rumų, ypač įtampą, kuri visada 
mioguje susikaupia ir kenkia- 
Įvairiopai.

Yra mediciniškų įrodymų, ....... ......... .......
kad mankšta, darbas, veikla tir- kalbiavimo pagytų. Tokios tos 
pina su maistu į kūną pateku- kalbos tuščioms joms atrodytų. Į 
sius riebalus. Manoma, kad gū- Įdomus nuotykis buvo su Ka- j

-I 
į 
j vaikščioti vakarais, naktimis.
j Policija jį dažnai sulaikydavo, 

’ įtardavo jį esant įtartino cha
rakterio žmogumi. Jis atsikratė

■ policininkų trukdymo, įsigijęs 
I šunį ir su juo išeidamas nakčia

pasivaikščioti. -Niekas jo pasi
vaikščiojimo netrukdė, nes visi

■ žino, kad ŠUNIUI reikia mankš- 
j tintis. Nusiteikime mes dabai 
j visi, kad ir ŽMOGUI reikia

mankštintis -prie darbo ar 
mankštos.

aivos. Me

1 Tik vieno dalyko niekada ne- 
į išleiskime iš gaJvos: kiekviena. 
Isveikatos .pagerinimo programa 
Jturi prąsidėti pamažu ir turi.

. ‘ l>iu<Sia7nink‘Įl'is.“‘,Ani’piJb«i .° ”e **
. . t pykdoma. Šitokiai tiesai mes tu-į 

rime priaugti savomis asmeny-1 
bomis. Kitaip nė 'Dangus mums j 

i“pe“staiė darta'kaip DiZį ,Ka^ pradėiL
8 mankštintis, darbuotis, taip el-į 

a!i kis kasdien.
Kokiu darbu, kokia mankšta! 54 < 4

mes turime užsiimti, priklauso] 
nuo mūsų pačių pasirinkimo,] 
ųųo esamų galimybių, nuo mū-1

I sokias savo sveikatos alinimo.! 
buveines: vieni nervinasi prie^ 
kortų, kiti baigia tuštinti savo j 

’. k’šenes prie azartiniu lošimu, o I 
moteriškės — "prie bingo. O jau j 
tų kalbų-kalbelių, tai nė geriausi;! 
-senatoriai neprilygsta tūloms Į 
moteriškėms. Jei jų kalbas už-J 
rašytum į juostą ir jos pasiklau- ■ 
sytų, lai tikriausiai nuo tuščia-'

nesijaudins dėl musės sparno ir 
dirbs naudingą darbą: pamėgtu 
užsiėmimu ir mankšta, darbu 
mes kiekvienas galime gydytis 
nuo pertampos. Nekovokime su- 
įtampa, ji turį būti mūsų gyve
nime. Tik pertampos venkime.'

Duokim, girtuoklis vyras- 
grįžta ir elgiasi nežmoniškai. 
Žmona irgi netyli. Taip ir ken
čia abu, be prošvaistės pagerėji
mui. Geriausiai žmona padarys 
tokiu atveju, jei ji ne su girtu 
vyru ginčysis, bet su Dievu pa
kalbės ar vyro marškiniams sa
gą įsius. Panašiai reikia elgtis 
visose kitokiose padėtyse.

Sakysim, vyras nupirko džio
vinimui mašiną, o žmona senu 
papratimu kabina išskalbtus 
baltinius ant šniūro. Vyras pyks-, 
ta, net koliojasi, o žmona ken
čia, bet teisina save, kad ji taip 
elgiasi dėl vieno ar kito maž
možio. Geriausiai ir šituo at
veju žmona pasielgs, jei teisin
go vyro pageidavimo .paklausys. 
Žinoma, tokiam paklausymui 
reikia pajėgumo. Tai jau asme
nybės reikalas, kuri turi būti, 
prirengiama tokiam darbui.

Todėl kiekvienas stenkimės 
prasmingai užsiimti ir ne vais
tais, bet sava veikla kovokime- 
su pertampa, kuri mums 
širdies ataką prišaukti.

Pertampa didina jau 
turimą negerovę

Pertampa apturima baimi
nantis, pykstant, pavydint, nuo- 
oodžiaujanl, dirbam perdaug, 
nuvargstant dvasiniai bei proti- 

j niai ar fiziškai, nepasilsint, ne- 
| išsimiegant. Pertampa ypač ža

linga jau turint skier zę, s’..Aau- 
rėjimą šird ęs raumens arterijų.

riau ir dažniau plakti, nes kei- 
fcaisi kraujo cheminė sudėtis 
(daugiau adrenalino, širdies 
veiklos paakartintojo, pristatoma 
į kraują). Jaudinantis, nemalo
numą pergyvenant, žmogus ren
giasi kovoti ar bėgti iš kovos 
lauko. Bėgti negali, tai pergy
vena — tas neigiamai paveikia 
širdies kraujagysles, jas susiau
rina. Tada širdies raumuo ma
žiau kraujo gauna. O jau turi
mas iš anksčiau tų arterijų su
siaurėjimas gali visai susiaurėti 
ir širdies ataka gautis. Sveikoms 
arterijoms minėtas jų susiaurė
jimas dėl pergyvenimo nedaug 
pakenkia širdžiai.

Už tai visi tvarkykimės su 
skleroze iš anksto. Ypač tvarky
kimės su pakeltu kraujospū
džiu, kuris galingai žaloja šir
dies kraujagysles. Na, ir gelbė- 
kimės nuo pertampos prasmin
gu darbu 
Kymu.

Išvada.
išrinktų j gėrį. Daug kas parei
na nuo mūsų pačių vidinio sto
vio, nuo asmenybės (nusiteiki
mų) sveikatos. Tvarkykimės vi- 

gali’ sų pirma su savais nusiteiki-

ir asmenybės sutvar-

Daug pašauktų, maža

J. Stamler:
Nine Lives.

Gmtarėlė RASA BEATA SUTKUTe, dail. Ados ir dr. 
Prano Sutkų dukra, Homewood, Ill., šį mėnesį baigs Home
wood-Flossmoor aukštesniąją mokyklą. Yra garbės studentų 
organizacijos narė, Illinois valstijos pasižymėjusių ir išskir
tinų studentų moksleivė. Priklauso lietuvių skaučių organi
zacijai, slidinėtojų klubui, vadovų grupei. Mėgsta piešti, brai-
žyti, slidinėti ir lošti tinklini. Aktyviai dalyvavo lietuvių 
tautinių šokių ir dainų šventėse. Kaziuko mugėje bei Home
wood-Flossmoor gimnazijos scenos projektų sudaryme. Kal
ba lietuviškai ir studijuoja ispanų kalbą. Planuoja studijas 
komercinės ir kompiuterių grafikos srityje.

mals. Užsiimkime naudingu 
darbu, jo nevenkime iki karsto 
lentos. Na, ir pildykime gydyto
jo nurodymus. Tik tada mes ga
lėsime laimingo gyvenimo čia 
susilaukti ir pajėgsime dabar
tine pavasario žaluma gėrėtis.

Pasiskaityti. D.
Your Heart Has 
The Benjamin Co.

GIJOS KŪRĖJAS : A
Artėjant prof. Vlado Stankos ve padėti civilizacijos pagrin 

šimtinei gimimo sukakčiai, kar-j 
tojame Cnicagoje skaitytos pro
fesoriaus paskaitos pagrindines 
mintis. N. Red.

(Tęsinys)

Kaip Toynbee aiškina civili
zacijos raidą? Apskaičiuojama, 
kad žmonės ant žemės jau gyve
na apie 390,060 metų. Civilizuo
tais jis skaito tiktai paskutinius 
stagnacijos laikotarpius. Civiliza 
ei ja, pagal jį, atsirandanti tik-

Take

e heart of
ibu can’t tari to m wren*. 
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futee, too.
And that’s ŲA 
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a mare secure Nature far yoor 
femUy.

US. Savings Bonda. For 
the woman w

liforuljoje, Beverly Hills gydy- vesti pajamų ir išlaidų galus su * tai tada, kai žmogus, susidūręs 
toju psichiatru. Jis mėgo pasi-

Prasmingas gyvenimas — 
vaistas prieš įtampą

Karlais mes neteisingai gal 
, vojame, manydami, kad sau ka

pų duobę peranksti įsikasa di
dieji biznieriai savo darbovietė
se, turėdami didelių galvosūkių,

5 rūpesčių. Tas jų neramumas, 
į rūpestis prišaukia jiems širdies 
I atakas jaunose dienose. Teisin- 
, gai tikima, kad įtampa (stress). 
■ yra didelis mūsų širdies prie
šas. Tik neteisingai tvirtinama, 
kad nieko apie tai negalima pa
daryti. Taip yra, ir taip turės; 
palikti ateityje. Iš tiesų, kiekvie
nas iš mūsų galime daug sau 
padėti, kovojant su emociniu' 
persitempimu.

Visi mes žinome, kad žmonės, 
staiga miršta nuo širdies atakos 
bežaisdami tenisą, besidžiaug-; 
darni, 'berėkaudami 'beisbolo žai-* 
rfynėse ar laike gaisro bei kito-; 
kio didesnio susijaudinimo. Mat,’ 
įtampa (stress) fr pertempa 
(d’strcss) stipriai paveikia mū-' 
sų ktiną, net laikinai pakelia 
durlcsterolio kiekį mūsų krau- 
juje. , : •) ; . j į

Normali įtampa lydi žmogų 
per visą jo gyvenimą. Neturtas, 
ekonominės surtkenybės, nedar 
bingumas, pyktis dėl vtsubmė-1 
nines neteisybės, baiminimasis 
dėl vaikų ateities, rūpestis su

dai. Kur nėra “Dievo rykštės’’ 
arba botago, ten nėra ir civili
zacijos Toynb.ee yra Įsitikinęs, 
kad gerbūvio laikotarpis civili
zacijos nekuria.

Savo tvirtinimams paremti 
Toynbee cituoja Herodotą. Jis 
mini karaliaus Kyro pasikalbė
jimą su Persijos didikais. Per
sams užkariavus nepaprastai di
dėlius Azijos plotus, didikai at
ėję pas karalių ir prašę leisti 
jiems pasirinkti derlingesnes že
mes, nusibodę jiems nederlin
gose vietose gyventi. 'Karalius 
Kyras atidžiai išklausęs didikų 
prašymą ir leidęs jiems elgtis 
pagal jų pageidavimus. Bet jis 
čia pat pataręs jiems prisiruoš
ti prie minties keisti dabartinę 
savo būklę į pavaldinių būklę.

“Lentgva žemė išauklėja tik
tai minkštus vyrus” — taręs ka-

galais, asmeninės nelaimės, rei- j su sunkumais, sugeba juos nu
kaląs greitai apsispręsti svarbia- į galėti. Gerbūvio laikotarpis, ge
nre reikale, vis tai įtampos, mus • ras -gyvenimas neduodąs jokios 
sekančios per ilgą laiką.

Normali įtampa, ne pertam-. 
pa. yra naudinga kiekvienam 1 
mogui. Dėl menkniekio nesi-!

jaudinti išmoksta normalios as-1 
arenybęs (jausmų, nusiteikimų) I 
savininkas. Jis toks būdamas, Į 
gyvena prasmingą, netuščią gy-.Į Egiptiečiai jokios civilizacijos! ralil^ Kyras savo didikams. “Ne.
venimą. Tik susfukusį .gyveni-’ uebūtų sukūrę, jei nebūtų su- gal,mJ tame pačiame krašte iš
irą, be pažangos ir patirties jį * ** J“ “
ėsdamas, žmogus esti įtampos 
žlugdomas.

Ne kiekvienas tame pačiame 
larbe esti vienodai sujaudina
mas. Mūsų asmenybės reaguoja ■ 

aplinką nevienodai stipriai.
/ienas tose pačiose sąlygose es-
4 laimingas, kitas — labai ne- tos tautos. Svarbiausiais civili- 
a m’ngas. sujaudintas. Už tai zacijos stimulais yra buvęs sun-

j 6,000 metų. Ankstyvesnį laiko- 
; tarpį jis vadina primityvios ci- 
’ vilizacijos, nes žmonėms neten- 
| ka kovoti su sunkumais. Jis mi

ni 21 .civilizaciją. Jų tarpe yra 
egiptiečių, šumerų, babilonie
čių, graikų, hetitų, romėnų, krikš 
čioniu ir kitos.

•eikia kiekvienam stengtis tvar
kytis svarbiausiame reikale: su 
savomis asmenybėmis (būdais, 
nusiteikimais) reikia pamažu 
tvarkytis. Tokiam tvarkymuisi 
ne vienam suaugusiųjų prisieis, 
;aip sakant, eiti į VAIKŲ DAR
BELĮ ir ten pradėti nuo pra
džios savus nusiteikimus žmo- 
ginti.

Ne vien darbe įtampa žmogų 
vargina. Gali abu vyrai vienodai 
amini tvarkytis įstaigoje, bet 

namuose nevienodas sąlygas tu
rėdami, jie įvairiai jaudinsis. 
Dar sveikatos stovis gali žmogų 
giliai paveikti jausminiai-emo
ciniai.

Taip pat žmonės labai įvai
ruoja, išreikšdami savus nusi
teikimus: vieni savus jausmus 
rėkdami išreišk'a (sekys;m. žai
dynėse, televizijoje įmatomose, 
tiesiog iš proto kai kurie eipa 
dėl menkiausio niėko). kiti ra
miausiai pergyvena vieną bei 
kitą aplinkoje vykstantį nusi
davimą. '

gebėję Įveikti Adrikoje siutu
sios sausros. Iš klajoklių tautos’ 
jie tapo sėsli tauta, apsistojo ties 
Nilu, išmoko dirbti žemę ir pa
dėjo pagrindus egiptiečių civi
lizacijai.

Panašiai savo civilizacijas kū
rė sumeriai, babiloniečiai ir ki-

kūmai ir didelės nelaimės. Ko
voje su šiomis nelaimėmis ir bu-

, auginti gerą derlių ir gerus ka
reivius”.

Didikai supratę karaliaus Ky
ro “didelį išmintį”, nutarę ne
sikelti Į derlingas sritis, neurŽ- 
imti vergų žemių, bet pasilikti 
sunkiai dirbamose ir nederlin
gose Persijos srityse.

(Bus daugiau)

financing.

• Sveiki dantys duoda bliz
gėjimą, o sugedę----- ne.
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DAUGIAU TIKSLUMO..
I ietu’ ių Fondas neseniaimii- 27 d. per Čikagos radijo .yalan- 

nėjo savo veiklos 20 mėtų' su- dėlę Margutį. Jis pranešė, kad 
kaktį. Išrodo, kad jo veiklos ■> keturių gydytojų, LF pradi-1
pradžia reikėtų išlaikyti 1962 m. 
kovo mėn. 7 d., kada buvo su
daryta pirmoji LF Valdyba. Ši 
Valdyba atliko pradinį organi
zacinį darbą; ■ sudarė veiklos 
metmenis, s:^kę LF auginio ir 
pirmoje eilėje judino lietuvių 
visuomenę, kad būtų suprastas 
ir pripažintas LF reikalingumas, 
juo pasitikėjimas. Visur, kur 
tik buvo įmanoma, jį populiari
no ir gynė. LF gynimas vpač 
buvo reikalingas, kadangi ne- i 
niažas; skaičius lietuvių visuo
menės darbuotojų buvo LF idė- ‘i 
jai slcėptiški ir-priešmgi: girdi, 
leiskime.dabar, surenkamą kapi- . 
talą. o hetaupykime jo ateičiai, 
naudodami tik gautą iš jo pel
ną... Džiugu; pažymėti, kad tų 
skeptikų dabar jau. pė vienas 
yra įsijungęs į ĖF narių eiles, 
o kai kurie jau pateko ir j jo 
vadovybę.

Gal reikėtų nurodyti, kas bu
vo tie pirmosios LF Valdybos 
nariai, kurie ant savo pečių ne
šė tą pradinę naštą; o jie buvo 
— pirmininkas Teodoras Blinst- 
rųbąsl' kuris pirmininku buvo 
išrinktas 1962 m. vasario mėn. 
10 d. ir kuris sudarė pirmąją 
Valdybą, vicepirmininkas Anta
nas Rūkštelė, sekretorių1’ Jonas 
VaičekoniSį iždininkas dr. Vla
das Šimaitis ir narys Stasys: 
Rauckinas. Girdėtą, kad kai ku
rie ašmenys, kviečiami i Valdv- 
bą, atsisakė į ją įeiti. Tai buvo. 
manaUjk 'LF nepasitikėjimo ir 
darbo vengimo išdava.

: Tikslumas reikalauja nuro
dyti, kas sudarę tuo metu LF- 
Tarybą. Joje buvo dr. Antanas! 
Razma -.(pirm.)i,; dr; Gediminas 
Batukas (vicepirm.), Benis Ba- 
braustas (sekr.), Stasys Barz- 
dūkas, Teodoras. Blinstrubas, 
Zigmas Dailidka, Antanas Ka
reiva,' dr. Ferdinandas Kaunas,- 
dr. Balys! Poškus, Alicija ;Rugy- 
tė, Vincas Šmulkštys ir Jonas 
Švedas. Jie buvo išrinkti 1962 
metų vasario,-mėn. 10 d. LF nar 
rių susirinkime.

šiuo metu apie LF daug rašo 
Antanas Juodvalkis, ir gerai da
ro, kad rašo: tai padeda LF to
liau augti: Tik bėda, kad jo ra-' 
šymai ir pasisakymai įkartais nę 
visąjį < atitinka . istorinei. tiesai. 
Ypač tai ryškėja, kai jis atsi
liepia apie LF pradžią.. Būtų ga

ninku, dabar LF vadovais (rei-' 
kia supiasti — Valdybos i£ T a- j 
rybos) neliko nė vieno. Jų tarpe 
jis paminėjo ir dr. Joną Valaitį. Į 
Jei Antanas Juodvalkis būtų £U- j 
s:pažinęs su LF pradžios istori
ja, tai to nebūtų tvirtinęs. O Aai 
todėl, kad dr. Jonas Valaitis ne- 
buvo LF pradininku. Jis į LjJf 
Įstojo tik 1968 m. sausio-vasa-> 
rio mėn. Jo eilės Nr. -1780 (žiūr. J 
Pasaulio Lietuvio 1968 m. Nr. j 

*35, 598 pusi.). Nors jis pats pa
sikalbėjime su VI. Rmjs (žiūr.

■ Draugo N r. 289, 1974.XII.il) 
tvirtina: “Į Lietuvių Fondą įsi-, 
jungiau nuo 1961 m. pirmųjų' 
iniciatorių posėdžių... Nuo 1962 
iki 1964 m. dėl ligos LF darbuo- j 
se nedalyvavau, bet nuo 1965 m. Į 
pasveikęs įsijungiau į LF veik-Į 

dą”. Ar nereikėtų sugretinti mi
nėtas datas, ir iškils dėl jo tvir
tinimų abejonių.

Čia reikėtų priminti, kad vie-j 
sai skelbti LF narių sąrašus 1 
pradėjo pirmoji LF Valdyba, j 
Pirmas toks sąrašas buvo pa- j 
skelbtas Amerikos Lietuvių! 
Bendruomenės Centro Valdybos 
biuleteny Nr. 36 — 1962 Mairo
nio metų Nr. 2. Dėl to buvo su
sitarta su tuometiniu LB Centro 
Valdybos pirmininku Jonu Ja
saičiu. Jis kartu-šų Jeronimu, 

•Ignatoniu buvo to biuletenio re
daktoriais.

O kai 1963 m. lapkričio mėn. 
pradėta leisti Pasaulio Lietuvis, 
tai LF narių sąrašai imta jame]

3S

DIDIKAS, KL’RIAM PRIKLAU
SĖ JUODOJI JŪRA 

k
Carų laikais Rusijos didikas 

Urusavosa btivd ne tik turtin
gas, bet ir labai prietaringas, Po 
vestuvių, praleisti medaus mė
nesio, su savo gražuole nuotaka 
nuvyko prie Juodosios jūros. 
Jiems besimaudant, žmona pa-, 
metė vedybinį žiedą. Didiko įsi- 

i tikinimu, žiedo pametimas re:š 
kė greitas skyrybas, ar kitokias 
šeimos nelaimes.

Prasidėjo žiedo ieškojimas. 
Geriausi plaukikai bandė savo 
laimę, nes už suradimą buvo 
paskirtas didelis atlyginimas. 
Tačiau surasti nepavyko: žiedas' 
taip ir liko kažkur jūros dugne. 
Prietaringasis turtuolis pagaliau 
surado išeitį:, už milijonus rub
lių supirko Juodosios jūros 
krantus. Tuo būdu jūra ir žie
das jos dugne liko jo nuosa
vybėje.

Po jo mirties, įpėdiniai išpar
davė tas žemes už dvigubą' 
kainą. (E. L.) ;

PAVOJUS LADOGOS EŽERUI

BOSTON, MASS.
rys, ne vienerius metus ėjęs tos 
D-jos kontrolės komisijos pir
mininko ar nario pareigas, dar
bavosi “Sandaroje”, kurį laiką 
aktyviai veikė “Lietuvių Karių 
Savanorių Sąjungos Ramovės” 
Bostono skyriuje, eidamas iždi
ninko pareigas, o visų labiau
siai jis pasireiškė “Susivieniji-

Netekome veiklaus lietuvio 
/Alf onso Baikos

Šių metų gegužės mėn. 30 die
ną Bostono lietuvių tarpe pa
sklido skaudį žinia: tos dienos 
ankstyvą; ryta, staiga mirė Al- 

i fpnsas Baika, palikdamas neap- 
Zelbil ‘paŠa/io/Lieta/ Mtoj liūdesyje ir gedule _______ ,,
Pasaulio Lietuvių' Bendruome-j . e r? ( u ins a‘ i me Lietuvių Amerikosje” (Lith-

•tę), sūnus — Alfonsą ir Romual-į 
dą, dukterį Reginą ir anūkėlę 
Kęith Baikaitę.

Alfonsą: Baika artimai paži
nojo ne tik Bostono, bet ir toli- 1 
mešniųs apylinkių; lietuviai, kaip 1 
vena veikliausiu lietuviu visuo
menės ir organizacijų darbuoto
ją. Jis buvo ilgametis “Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos” na-

Velionis Alfonsas Baika buvo 
pašarvotas J. W. Gasparo laido
tuvių namuose, So. Bostone. Jo 
karstas buvo apdengtas lietu
viška trispalve, kurią parūpino 
“Lietuvių Karių Savanorių Są
jungos “Ramovės” Bostono sky
riaus valdyba.

Paskutinę šermenų ‘dieną su 
velioniu atsisveikino ir atitinka
mas pamaldas atlaikė Bpstono

Į uanian Alliance of America).
• Šiame Susivienijime būdamas 
j 43 kuopos finansų sekretorium 
ir verbuodamas tam Susivieni-' 
jimui naujus narius, jis plačiai 
buvo žinomas ne vien bostoniš- 
kiams, bet ir visiems kitiems to 
Susivienijimo nariams ir jo val
dybai. Ne veltui viename to Su- _ 

■ sivienijimo visuotiniame atstovų- 
i suvažiavime Bostone jam buvo 

-.įsteigimo, būtent:.- 1972 m. lie- suteiktas “imperatoriaus” litu-
- ; - Ipos 1 — gruodžio 31 d. laiko-, las.

Į Be anksčiau paminėtų Alfon-

sikeitė. Dabar tą reikalą tvarko 
prokuroras.

Neatsižvelgiant į signalus, jo
kių įrengimų vandens valymių 
ligšiol nepastatyta ir ekologinė 
katastrofa dabar artinasi.

nč. Tuo metu jį redagavo re
dakcinis kolektyvas — St. Barz- 

■dukaS, V. Kamantas ir Ed. Kar- 
nėnas. PLB pirmininku buvo 
Juozas B'ačiūnas, o vykdomuoju 
vicepirmininku Stasys Barzdu- 
kąs, sų kuriuo LF Valdybai rei
kėjo tartis dėl narių sąrašų 
spausdinimo.

Taigi, iš minėtų biuletenių ir 
Pasaulio Lietuvio labai aškiai ir 
tiksliai matyti, kas ir kada į LF 
narių eilęs įstojo. Tai gera ir — v.
teisinga informacinė medžiaga. | tarpy; jo eilės 3013 (žiūr. Pa-1;

O kad Antanas Juodvalkis ]/šaulio Lietuvio Nr. 27/63, 450 so Baikos lietuviškos veiklos žy- 
gali nežinoti apie LF pradiniu-' 
kris, — nestebėtina. Gal tų se- 
nesnių-LB Centro Valdybos biu
leteniu ir.Pasaulio Lietuvio nu-- 

• i . l

merių nepavartė, o vadovavosi 
savo atmintimi, .

'pusi.). Būdamas tada East Chi-' gių,. reikia jam priskirti didelį 
'Cagos, Ind., gyventojas,1 gal ir nuopelną ir lietuviškos spaudos 
,nesiekė su LF pradžia susipa- ’ rėmimo bei jos skleidimo srity- 
įzintį. , je.. Jis ne tik pats prenumeravo

. O vis dėlto, ar lietuvių veik- visą eilę periodinių leidinių, bet 
•1 jais dalindavosi ir su tais, kuriekuri kartais-] los ir jos institucijų istorija nė

fįmą kelis faktus pažymėti, bet nėra visai tiksli. Be to, ir pats reikalauja didesnio C tikslingu- tų leidinių, dėl finansinių ištek
lių trūkumo, nepajėgdavo įsi
gyti.

šį* įkartą paminėsiu .jo praneši-Antanas Juodvalkis į LF nariu l ino ? ,
• padarytą š.itl sausio mėn. įstojo tik po 10 metų nuo jo J. Pocius

bonas Kontautas. Jiš^lr; laidota

Sovietų laikraštis Literalur- 
naja Gazieta praneša, kad Lado
gos ežeras, esantis prie Lenin
grado, iki 2000 metų pavirs pū
vančiu' rezervuaru, nes jis yra 
užteršiamas nutekamuoju van
deniu iš celiuliozės fabriko ir 
aliuminijaus įmonės. Kitas ma
žas ežeras, iš kurio vanduo 
plaukia į Ladogą, jau yra miręs.

Pavojus ežerui buvo nurody
tas jau 1965 ir 1970 metais, bet 
ligšiol nieko nepadaryta. Lenin
grado apygardos taryba atkrei
pė miškų ir popiermalkių minis
terijos dėmesį, bet padėtis nepa-

— Bulgarų futbolistas Įvan 
Petrov, atvykęs rungtynėms į 
D. Britaniją, nubaustas 40 sva
rų bauda už kelnių pavogimą iš' 
krautuvės. Jis taip pat pasiėmė 
jį- kosmetikos reikmenų, bet bu
vo išteisintas, nes manęs, kad 
tai nemokami pavyzdžiai. Jo 
vertėjas dar paaiškino, jog Iva
no Petrovo laukia dar kita 
batisinė Bulgarijoje.

— Čilės profsąjungų lyderiai 
įsteigė “tautinę darbininkų va
dovybę”, kuri skatins vyriausy
bę grįžti į demokratiją. Krašto 
dešiniojo sparno režimo vyriau
sybės lyderis, prezidentas gen.: 
A. Pinochet savo paskutinėj kai-, 
boj pareiškė, kad jis nenumato 
keisti dabartinės santvarkos. ‘

? i« - i i
- ■' 4- ■ —— ■ ---------- t

—; Lenkų katalikų bažnyčia 
jau parodė savo norą gerbti ir. 
klausyti bet kurios valdžios, kti; 
ri siekią socialinio ir ekonomi
nio progreso,' bet ji negali prb 
tarti tokiai politikai, kuri įka
lina taikius politinius protestuo
tojus ir leidžia pblicij ai; bruta
liai elgtis su demonsfrbujan- 
čiais darbininkais.

/ . _ ______ _ __ 2

— LKP CK antrasis sekreto
rius N. Dybenka, kalbėdamas 
paltijos plepume Vilniuje apie 

.piliečių nusiskundimus, pasakė, 
kad.- Lietuvoje vien mėsos ir 
pieno pramouės įmonėse’pelnai 
sunkų fizinį darbą dirbo beveik 
1,500 moterų.'

> LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno tr moksk 
IJM m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrtą, Vine* 
Krėvė®/’ Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
7. Rankčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir 1 
Meilau* straipsniai bei rtudijos, iliustruotos nuotraukomis b 
M. K. Čiurlionio. M. Meikio, V. Kašubo*, A. Rūkštelė* Ir JL Vanr 
kūrybot joveikslsi*. 365 pu*L knyga kainuoja tik ?3.

> DAINŲ ŠVENTO LAUKUOSE, poetės, rašytojo* tr Ui 
tiai'Ę šoklų pirmūnės J uorės Vaičiūnienės atsiminimai apie dain\ 
Ivente* bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainnojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktai* duomenim^ 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja IX

- . j š- ’ -, -. < .
'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašu 

Us Tuose Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai nę aatua: 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ht* 
ratfirinė studija, suskirstyta skirsneliai*. Ta 206 puslapių tnjgf

JAomiai parašyt* studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės t 
Labguvos apskričiai duomenimis. Aprašymai Jdomūs kiekvienas 
lietuviui. Leidiny* Slnstruota* nuotraukomis, pabaigoje duodam* 
vitovardžiij p*vadinima'»iT jų vertiniai | vokldSų kaffią. Ea&d 
naudingoje 335 pūsi knygoje yra Rytprūsh] lemėlapl*. Kaina M.

-> KJ LAUKIS LIMA, rašytojo* Petronėlė* Orintaftė* at*

maišiai* bolševikų okupacijos metai*. Knyga turi 254 puslapiuf 
bet kainuoja tik

> JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupm 
ta* ir k 1*1 ding*t interpretuojama* gyvenime ir politikoje’ tik B 
Jurgio Jaštnako knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą fr po* 
riją. Dabar būtų j| galima pavadinti kovotoju nš šmogau* teū« 
Knyga yra didelio formato, 2S5 pualapią, kainuoja *6.

GIFT PARCELS TO LITHUANIA
- PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, ILL 60629 ♦ TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.”’
Maistas iš Europos sandėlių.

MARIJA NOREIKIENĖ

l 1 SIUNTINIAI Į LIETUVA
p Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
0. 2b01 W. 69th St., Chicago, III 60629 ♦ Tel. 925-2737

A *
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JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, III.

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI ♦ KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

I*- < « TeL 476-2206

viu dieną (birželio 2 d.)., prieš 
vežant velionį į kapines, Bosto- 3' 
no lietuvių šv. Petro parapijos 
bažnyčioje atliko gedulingas 
mišias ir velionį palydėjo į ka
pines. Bažnyčioje ir kapinėse 
susirinko neįtikėtinai damtŠįėtu- 
vių, tuo pagerbdamįrir^įyCTtin- 
dami Alfonso Baikos;\dsųoniepi- 
nę veiklą ir jo pasišvetimą lietu
viškiems reikalams.

Velionis Alfonsas Baika buvo 
ir iki pat paskutinės savo gyve-, 
nimo valandos pasiliko skaisčiai 
švytinčiu švyturiu lietuviškoje 
veikloje. Tuo atžvilgiu jis pasi
liks nepamirštamas Bostono, lie-, 
tuvių kolonijos visuomenėje, i'.- 

Ilsėkis, mielasis Alfonsai, sve
tingoje Amerikos žemėje, su 
kaupu atlikęs lietuviškas parei
gas 
sios

lietuvių išeivijos ir gimto- 
Lietuvos naudai.

A-as

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir: turtingiausia lietuvių fraternąlinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus:

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti-ir .kitiems, kurie tuos 
darbūs dirba. - * 1 f

! - SLA kaip AŠTUONIS MĮJįŲONUS doleriu
apdraudę savo nariams. ‘ & 7 yy/“

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.' ■ • •

• ’ Kiekvienas lietuvis ir • lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač paudinga jaunimui/Riekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai- > .

* ■ *

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda': už ' 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

* . • ; * ■ * t ■ ' ■ £ ■»>. A» • y ’• •; ■ 5

SLA — kuopu yra visose lietuviu ~
Kreipkitės i savo apylinkės kuopy v&w&t 
jie Jums mielai pagelbės į. SLA. įsirašytu. > ;

Galite kreiptis ir tiesiai į, SLA CėnU^. ‘

LITHUANIAN ALLIANCE'OF AMERICA
307 W. 30th St, New York^N.Y.-lXK^l 

Tel. (212):563-2210-;įri;3;

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 ^nsl
5et knrt-txffi£ij
Ir IfeturiųdSff
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios padarė
lietuviu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.

knygą, kurion sudėjo

ėsi kartu su kūn.

Kaina 125. Kieti virJehaL P*it** IX 
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai popiet, šeštadieniais — iki 12 vai.

Paskelbta Pabaltijo Valstybių 
Laisvės Diena

Vakar, birželio 13 d., pirmadienį, Baltuose Rūmuose 
prezidentas Ronald Reaganas pasirašė deklaraciją, skel
biančią trijų Pabaltijo valstybių — Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos — Laisvės Dieną.

Prezidento deklaracija sako, kad šių metų birželio 
14 dieną Sovietų karo jėgos, jau anksčiau .įkėlusios koją 
Į visas tris Pabaltijo valstybes; pradėjo Visose trijose vals
tybėse nepaprastai.'didelius ir žiaurius areštus.

r A ‘i v 3' <-<*; i

(Sovietų kariuoftteriės vadovybė, valstybės saugumo 
policijos padedama, pagal iš anksto paruoštus sąrašus, 
birželio 14 dienos rytą apsupo sąrašuose esančių žmonių 
namus, suėmė sąrašuose esančius asmenis, visą jų šeimą 
— žmoną, vaikus, tėvus ir anūkus, sveikus ar ligonius, 
susodino į paruoštus, sunkvežimius, vežė i galežinkelių; 
stotis ir siuntė Į rytus ir Į šiaurę. Užrakintais vagonais, 
be maisto ir net be vandens, vežė šimtus mylių, kol nu
vežė Į šiaurės taigas ar net Ledinuotojo vandenyno pa- 
krančius. Jeigu vagone ligoniai mirdavo, tai traukinys 
sustodavo miškuose, mirusius išimdavo ir palikdavo pa- 
keliuje, o kitus vežė Į šalčiausias sritis miškų kirsti ir 
žuvų gaudyti.

Birželio 22 dieną lietuviai, latviai ir estai pradėjo 
kovą prieš okupacines Sovietų jėgas, prieš Sovietų karius 
ir prieš Beri jos vadovaujamus gepeušnikus. Pasienyje 
buvę kariai pasidavė nelaisvėn vokiečiams, o kariuome
nės vadai naktimi per miškus ir balas bėgo Į Rytus.

Kaune rusai mažai kur tesipriešino. Komunistai lie
tuviai nesipriešino. Jiems buvo įsakyta lipti Į čekos pa
ruoštus automobilius ir važiuoti Į Rytus. Juos saugojo 
čekistai. Jeigu kuris bandė pabėgti, tai tą nušaudavo. 
Keliems valdžios atstovams pavyko pabėgti, bet kiti ne
bėgo. Juos, kaip avinėlius, nuvežė į Maskvos priemiestį, 
o vėliau dar toliau. Pijus Glovackis nebėgo, bet čekistai 
jį nusodino iš sunkvežimio, nuvedė į šalį, nušovė ir paliko.

Čekistai dar tebebuvo Vilniuje ir Kaune, bet partizanams 
pavyko užimti Kauno radijo stotį ir paskelbti Lietuvos 
nepriklausomybę. Vilniuje nepajėgė to padaryti, nes ten 
lenkai buvo geriau susiorganizavę, galėjo užimti svar
besnes vietas.

Vokiečiai dar nebuvo įžengę į Lietuvą, bet lietuviai
1739 So. Halsftd Stroot, Chicago, IL 6060» Tolophono 421-4100 jau Vedė kovą prieš TUSUS.

“ šių metų vasario 5 dieną Naujienos paskelbė Kon-
second-class postage paid at Chicago, Illinois, usps 37494000 ! greso nutarimą, įsakantį prezidentui Reaganiri šių metų 

j vasario 16 dieną paskelbti Lietuvos laisvės ir nepriklau
so^ somybės diena. Atstovų Rūmai tokią rezoliuciją priėmė 

vasario 3 dieną, o Senatas vasario 5 dieną priėmė tokią 
— į pačią rezoliuciją. Prezidentas Reaganas tą ir padarė.

Į Susidarė įspūdis, kad dabar kartojamas tas pats da- 
Istoo lykas. Prezidentas ir Valstybės departamentas skelbia 
s5-00, tą patį dalyką. Dėl Vasario 16 dienos nekyla jokios abe- 

! jonės. Lietuva buvo nepriklausoma, laisvai tvarkė savo 
$48.oo! reikalus, turėjo demokratinę konstituciją, užtat JAV 
$28,0° Kongresas Vasario 16-ąją paskelbė Lietuvos laisvės die-

Naujienos eina kasdien, išskiriant na. Amerikos lietuviai buvo gerai organizuoti, turėjo 
uS^^dŽTNSSS Beid-^' Amerikos Lietuvių Tarybą, važinėjo į Washington^ įti- 
vė, 1739 So. Halted street, Chicago, ^įno Kongresą ištirti prievartinę Lietuvos okupaciją ir 

 | prez. Rooseveltas pareiškė, kad JA v Lietuvos įjungimo 
pinigus reikia siųsti pašto Money ■ į Sovietų Sąjungą nepripažins. Kongresas surinko labai 

Orderiu kartu su užsakymu. \ . į ‘ . . ,. . T .
I daug informacines medžiagos apie prievartinį Lietuvos 
įjungimą į Sovietų imperiją. Bet kuris istorikas šian
dien gali iš Kongreso išleistų dviejų knygų ir liudininkų 

j pateiktų dokumentų matyti, kaip tas prievartavimas 
| buvo atliktas.

Lietuvos reikalas aiškus, bet Latvijos ir Estijos pa
vergimas ne toks aiškus. Kongresas neištyrė šių dviejų 
valstybių pavergimo, juodvi neturėjo toliau numatančių 
žmonių Amerikoje ir klausimo oficialiai neištyrė.

Amerikoje gyvenę latviai buvo susižavėję Rusijoje 
vykstaiicia revoliucija. Jie patikėjo Laciu, kuris padėjo 
demokratijos.priešams nuversti demokratinę Rusijos vy
riausybę. Jie manė, kad Rusija taps taikos šalininkę; kai 
ten bus įvestą sovietinė tvarka. Jie tūrėjo žinių, ką Lacis 
Maskvoje ir Petrograde atliko. Jeigu ne Lacis, tai Le
nino, Trockio ir Tuchačevskio vyriausybė būtų buvusi; 
nuversta,, bet Lacio vadovaujami latviai sustiprina.sovie
tinę tvarką Rusijoje, o Amerikos latviai laukė stebuklo, 
bet jiems nepavyko.

Amerikoje buvo sudarytas Bendras baltų komitetas. 
Dr. Kaziui Bobeliui teko imtis iniciatyvos šiam komite
tui sudaryti. Pagrindan buvo Amerikos Lietuvių Tary
ba, Latvių ir Estų panašios organizacijos. Bet latviai 
nesitenkino ALTu. Jie pradėjo ieškoti ryšių su kitomis 
lietuviškomis organizacijomis. Nekreipdami dėmesio į 
ALTą, jie palaikė ryšius su bendruomenininkais, pate
kusiais į frontininkų kontrolę. Latviai demokratinių or
ganizacijų veik neturi. Jie vadovaujasi diktatūrinėmis 
ar pusiau diktatūrinėmis. Latviai taip pradėjo patvar
kyti, kad į organizacinį darbą įtraukė ALTo priešus, 
o kitų lietuviškų organizacijų nekvietė.

Pirmadienį į Baltuosius Rūmus turėjo būi pakviesti 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje pirm. Povilas P. Dar- 
gis, ten turėjo būi Lietuvių Rymo Katalikų Susivienijimo 
pirmininkas A. Mack. Tai pačios gausiausios lietuvių 
organizacijos. Bet vakar jų nebuvo. Turėjo Washingtone 
būti ir Naujienų redaktorius, bet jis ten nebuvo pakvies
tas. Tuo tarpu ten dalyvavo visa eilė žmonių, kurių įtaka 
visuomeniniame gyvenime yra labai silpnutė.

Senatorius Robert Dole, gerai susipažinęs su Lietu
vos byla, įtikino Senatą, o Vermont atstovas Patrick J. 
Leahy įtikino Atstovų Rūmus parinkti birželio 14 dieną

M. Šileikis Gėlynuose. Aliejus

h Z a
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A. PLESKYS

VLIKo pirm. dr. Kazio Bobelio kalba
(Pasakyta 1983 m. gegužės 29 d. Lietuvių Krikščionių

Demokralų Sąjungos konferenrijoje. Chicagoje)
(Tęsinys) ., , . , , ....

z apsilankyti. Tie apklausineji-
Neutraliosios Europos vals-mai, kada nors vasaros pabaigo- 

tybės ieško visokių kompromi- je ar rudenį bus vykdomi Wash
ingtone ir mes turėtume prista
tyti daug davinių. Aš manau, 
kad jūs pasakysite ir tiems, ku
rių čia nėra, kad tokius davinius) daugiausia priklauso, ir kur Lie- 
atsiųstų Amerikos Lietuvių byfa ęv-entualiai bus iš-
rybai — ALTai Chicagoje, adre- -jpresta,' tai Europa — Europos

▼ T T 1 . s—-. •

yra suteikta visos pavergtos tau 
tos ir suteikimai yra nuolatos 
pakartojami.

Europos Tautu 
Parlamentas

Pagaliau, Helsinkio aktas, 
kaip jis bevyktų, jis vyksta 
mums teigiama linkme. Prieš 
porą metų, taip pat, gal būt, 
Helsinkio akto išdavoje, susida
rė naujas tarptautinis forumas. 
Forumas, kur Lietuvos byla

sų, bandymus rasti išeitį, beti 
Vakarų blokas yra nepaprastai 
stipriai uzstispyręs ir to susita
rimo jie gali negauti. Aš tikiu, 
kad dabartinė Amerikos vyriau
sybė, padedama Kanados, Ang
lijos ir kitu vyriausybių labai.
stipriai gins^tbos. principus, kų-j cago,. III. 60&29, su ja mes arti-j įfįj mėtų, atsikūręs Europos

su: 2606 Wes 63rd Street, Čhi

riuos jie pasirašė ir dėl kurių jie 
visi yra apgauti. Mes turime 
dėti visas pastangas, kiek tik 
galime, kad kiekvieną persekio
jimą, kiekvieną naikinimą — 
tautinį, kultūrinį, religinį ar 
bet kokį kitą, mes turime rinkti i 
ir jiems raportuoti.

Aš turiu j jus apeliuoti, nese
niai į mus kreipėsi kongresma- 
nas Gilman; kuris yra JAV at
stovų rūmų pašto koresp. komi
teto pirmininkas. Jis prašė, kad i tusi, bet tvarkingai, sistematin- 
mes apeliuotume į lietuvius, jis; gai vykdoma pagal šios dienos 
kreipėsi ir į kitas tautybes, kad ; /reikalavimus. Mes neturime 
visi praneštų jam, kuriems yra jokių pretenzijų užimti kitos 
trukdomas susirašinėjimas su gi-, institucijos pozicijas, bet mes 
minėmis, kuriems yra trukdomi j norime, kaip turintieji tautos 
siųsti siuntiniai, kurie negali mandatą, kalbėti Lietuvos var
gauti iš giminių atsakymų ar, du ir ginti Lietuvos interesus 
kurių giiųmėms nėra leidžiama tarptautinėje arenoje, kas mums

mai bendradarbiaujame 
faktinai atstovauja mūsų 
vių interesus Jungtinėse 
rikos Valstybėse^

VLIKas yra tarptautinė, poli
tinė institucija, ginanti ir kor- 
dinuojanti visą' mūsų politinę 
veiklą visame pasaulyje. Mes 
nesikišame į kurios nors valsty
bės lietuviu veikla, bet mes ban 
dome tą veiklą koordinuoti, su
derinti, kad ji būtų nepasime-

ir jit 
lietu- 
Amė-

visų pabaltiečių kovos pradžiai prieš okupantą. Kova 
prasidėjo 1940 m. birželio 14 dieną, kai lietuviai Įvairiau
siais būdais pasipriešino okupantui, jį apgaudinėdami, 
nuo jo besislėpdami ir jį puldami, kur jėgos būdavo di
desnės. Birželio 14-oji pastūmėjo kovon visas tris Pa
baltijo valstybes, todėl tą dieną paskyrė visų trijų Pa
baltijo valstybių Kovos už Laisvę Diena.

Tautu Parlamentas; Po dau^e-

Tautų Tarldšientas, sudarytas 
iš politinių partijų įvairių vals
tybių, kurios yra Parlamentu 
narės, turėjo įvairias sesijas 
Strassburge, Liuksemburge ir 
Briuselyje, ir ten jie pradžioje 
svarstė tik Įvairius ekonominius 
Europos reikalus. Bet pamažu 
jų skaičiui didėjant, daugiau 
valstybių įsijungiant į tą Euro
pos Parlamentą, jie nebepasi- 
tenkino vien tik ekonominėm's 
problemomis, bet tai p pat per
ėjo svarstyti ir tarptautinės 
politikos problemas, kiek tai lie
čia Europos valstybes. Toje iš
vadoje, savaime aišku, mes visi 
žiriėmė, ir jie labai gerai žino, 
kad Lietuva yra Europos dalis. 
Lietuva priklauso Europai ir jos 
likimas gali būti išspręstas tik 
Europoje. Kitos valstybės gali 
padėti, daryti spaudimą, bet 
Europos valstybės padarys galu
tinį sprendimą.

(Bus daugiau)

— Michael Foot pranešė, kad 
jis pasitraukia iš Darbo partijos 
vadovybės. Pralaimėjimas jį 
smarkiai pakirto.

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

Ji sutiko Zbyšką labai džiaugdamasi, nes 
po sugrįžimo iš Krokuvos ji kiekvienam, kas no
rėjo ar nenorėjo, pasakojo apie Zbyškos meilę 
Danutei ir įvykį su Lichtenšteinu. Jos pasakoji
mai jaunųjų dvariškių tarpe susilaukė didelio 
dėmesio. Ji buvo Zbyškai labai dėkinga ir dabar 
stengėsi paguosti dėl Danutės nebuvimo susisie
lojusį jaunuolį.

— Nepažinsi jos, — kalbėjo. — Mergaitei me
tai bėga, ir krūtinės siūlės irsta, nes viskas joje 
auga. Ji nėra jau mergiščia, kokia buvo anksčiau, 
ir tave jau kitokia meile myli. Tegu jai kas dabar 
tik į ausį sušunka “Zbyška!”, tai lyg sparnu ją 
kas pabrauktų. Tokia jau visų mūsų merginų da
lia, iš kurios nėra išeities, nes taip Dievas nori. 
O tavasis dėdė, sakai, sveikas? Kodėl kartu ne
atvyko? Toks mūsų likimas. Liūdna vienai mer
ginai pasaulyje. Dievo laimė, kad mergina kojų 
nepalūžo, kasdien laipiodama į bokštą pasižiūrėti 
i kelią. Kiekviena mūsų ilgisi bičiulio.

— Pailsėsiu arklius ir vyksiu pas ją; nors ir 
i akt į, josiu, — atsakė Zbyška.

— TJp ir padaryk, tik paimk iš pilies vado
vą. nes čia v k ras paklysi.

l'o vakaricnč^, kurią Mikalojus svečiams bu-
• u Zbyš1’? pareiškė vyksiąs tuojau pas

kunigaikštį ir prašysiąs vadovo. Kelionės nuvar
ginti kryžiuočiai atsirėmė į milžiniškus ugnia
kurų kaminus, kuriuose degė rietinės pušinių 
malkų, ir nutarė iškeliauti tik kitą dieną, pailsė
jus. Bet de Lorche, išsiklausinėjo apie ką kalba
ma, pareiškė norįs vykti kartu su Zbyška, saky
damas, kad gali pasivėlinti į medžioklę, kurioje 
jis būtinai norėjo dalyvauti.

Prisiartinęs prie Zbyškos, ištiesė ranką ir 
vėl tris kartus ją suspaudė.

XX
Bet ir šiuo kartu jų dviejų dvikova neturėjo 

įvykti, nes, patyręs apie tai iš Jendreko, Mikalo
jus paėmė jų žodį, kad be kunigaikščio ir kom
tūro žinios jie nesikausią, o nesutikimo atveju 
pagrasė uždarysiąs pilies vartus. Zbyška geidė 
kuo greičiau pamatyti Danutę, todėl jis nedrįso 
prieštarauti, o mielai, kada reikia, kaunąsis de 
Lorche nebuvo kraujotroška žmogus ir taip |>at 
riterio garbe be vargo prižadėjo laukti kunigaikš
čio leidimo, juo labiau, kad jis suprato, jog elgda
masis kitaip jis gali įžeisti kunigaikštį. Prisiklau
siusiam dainų apie turnyrus ir mėgstančiam su
buvimus ir viešas iškilmes, lotaringiečiui rūpėjo, 
kad jų dvikova įvyktų dvariškių, pareigūnų ir 
damų akivaizdoje, nes manė, kad tuo būdu jo 
pergale tapsianti garsesnė ir jis lengviau laimė
siąs auksinius pentinus. Be to, jį domino kraštas 
ir žmonės, todėl atidėjimas jam patiko, ypač kad 
visus metus vokiečių nelaisvėje išbuvęs ir gebė
damas su svetimšaliais susikalbėti Mikalojus pa

sakojo stebuklus apie kunigaikščio medžioklę ir 
vakarų kraštams nepažįstamus žvėris.

Apie vidurnaktį jis su Zbyška pajudėjo į 
Prasnišovą, lydimi savo ginkluotų palydovų ir 
žmonių su žibintais — apsaugoti nuo vilkų, kurie 
žiemos metu būriuodamiesi į nesuskaitomsa rujas 
galėjo būti pavojingi net ir keliolikai nors ir ge
riausiai ginkluotų keleivių. Į tą Ciechanovo pusę 
jau netrūko miškų, kurie netoli Prasnišovo virto 
j milžiniškus miškų masyvus, kurie toliau į rytus 
jungėsi su neįžengiamais Podlesies ir toliau Lie
tuvos miškais. Neperseųiausiais laikais šitais miš
kais traukė į Mozūriją, aplenkdami pavojingas 
vietines sodybas, lietuvių vyrai, kurie 1337 metais 
pasiekė net Ciechanovą ir sugriovė miestą.

Didžiausiu įtempimu de Lorche klausėsi se
nojo vadovo Mackaus iš.Turobojų pasakojimų 
apie tubs įvykius, ir jo širdis degė geismu susi
tikti su lietuviais, kuriuos jis, kaip ir kiti vakaru 
kraštų riteriai, laikė saracėnais. Jis ątvyko į šiuos 
kraštus į kryžiaus žygį, trokšdamas pagarsėti ir 
savo sielą išganyti, o keliaudamas mąstė, kad ka
ras net ir su pusiau pagoniškąja Mozūriją galėtų 
suteikti jam daug atlaidų. Šavo akimis jis beveik 
netikėja, kai, įžengęs j Mozūriją, jos miestuose 
pamatė bažnyčias ir kryžius bokštuose, dvasinin
kus ir riterius su šįęntąjakiš -ačvaizd^is jų šar
vuose ir judrius bei karstas, mėgstančius kariau
ti, bet jau krikščionis ir už vokiečius, per kurių 
kraštą šis riteris buvo keliavęs, nepriekabinges- 
nius žmones. Kai jam dabar buvo pasakojama.

kad šitie žmonės jau nuo amžių Kristų išpažįsta, 
pats nežinojo, ką apie kryžiuočius galvoti. O kai 
patyrė, kad ir Lietuva jau pasikrikštijusi, jo susi
rūpinimui ir širdgėlai nebuvo ribų.

Todėl jis pradėjo klausinėti Mackų, ar tuose 
miškuose, į kuriuos jie joja, nėra slibinų, kuriems 
žmonės turi aukoti mergaites ir su kuriais gali
ma būtų kovoti. Bet ir čia Mackaus atsakymas 
sudarė jam visai kitokį įspūdį.

— Miškuose yra daug žvėrių, kaip vilkų, tau
rų, stumbrų ir lokių, su kuriais pakanka darbo, 
— atsakė mozūras. — Gal būt, pelkėse yra ir pik
tų dvasių, bet apie slibinus negirdėjau, o, jei jų 
ir būtų, tikriausiai jiems mergaičių neaukotume, 
bet būriais eitume su jais kovoti. Jei jų čia būtų, 
gyventojai jau seniai diržus iš jų odos nešiotų!

— Kas čia per žmones ir ar negalima su jais 
kariauti? — paklausė de Lorche.

— Kovoti su jais galima, bet nesveika, — ;; 
sakė Mackus, — o riteriui ir nep; idera. nes čia 
žmonės prasti.

— Šveicarai taip pat yra prasto Vilimo žmo
nės. O ar jie Kristų išpažįsta t

— Kitokių Mozūrijoje ii nėra, bet jie pri- 
. klauso mūsų kunigaikščiui. Matėte juk pilyje lan
kininkus. Tai tįe patys žmonės, o geresnių už juos 
lankininkų pasaulyje nerasi.

(Bus daugiau)
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PRANEŠIMAI

TeL: 562-2727 arba 562-2728

TEL 233-1553

AUŠRAI TEKANT
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS, 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

9907 Wert 103rd Strart 

Valandos pagal susitariu^

DR PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinika* 
Medicinos direktorius

1938 S, Manheim Rd, Wertchastsr, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

Prieš 40 metų — 1943 m. birželio meru 14 d. Lietu
voje mirė rašytoja, publicistė, visuomenės veikėja 
Gabrielė Petkevičaitė, kuri visiems lietuviams yra 

žinoma Bitės slapyvardžiu.

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašai-! 
pos klubo pusmetinis nariy susirinki-! 
mas įvyks šeštadienį, birželio 18 d., Į 
2 vaL popiet, Anelės Kojak salėje, ’ 
4500 S. Talman. Avė. Nariai prašomi 
atsilankyti, nes yra svarbių reikalų 
aptarti. Po šio susirinkimo, klubas 
išeina vasaros atostogų. Visi daly
vaukite. Bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rašt.

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

tokiu adresui
JJaajiewjs, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

■MiBniiiiimyiiWMiniiiniiiMiiiiinM^ .. .

OPTOMETRIST A$

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

Tikrina akis. Pritaiko painius 

ir “contact lease*”.

Rytuos
Aušrai tekant, 
Dangaus horizonte 
Lyg pasaką sekant, 
Krivaičio Krivių 
Skriejant baltą vytį 
Aiškiausiai regiu — 
Kviečiantį sukilti 
Dvasias karžygių...

Kęstutis Radvilėnas

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—6 pooisL

Ofiso teletaiM: 776-284®, 
Kočdaaclioo Met: 448-5545

FLORIDA

Dr. Tautvilą, gyvenęs Gary, 
Ind., mirė birželio 8 d. sunkios 
emfizemos iškankintas. Jis bu-

1 vo gimęs Lietuvoje 1903 m. lap- 
"i kričio 27 dieną.
i
{ Penktadienio vakarą, Pruzino

— Aiškinama, kad Indija no-j šermeninėje, Merrillville, Ind., 
ri pirktis amerikiečių ginklų, susirinko būrys giminių, draugų, 
tačiau technologijos perdavimo įr pažįstamų su juo atsisveikin- 
suvaržyinai daro įvairių sunku-: tį. Teisininkas Petras Stravins- 
mų. Iki šiol Indija daugiausiai įas> trumpai paminėjęs velionį

_______ • _ _____ 1______ 1 Tl_ X,,_____^4 G- * -> . • . . •

| metu pasireiškusį ^advokatą, pa-
I brėžė jo paslaugumą gelbėti
Į tautiečius ir jo nesvyruojantį)

Į

Palaidotas dr. Juozas Tautvilą
Lietuvos himnas.

Vėliau, laidotuvių dalyviai 
buvo susirinkę' “Dainos” resto
rane, kur praleido porą valandų 
prie vaišių stalo su’velionies gi
minėmis ir artimaisiais.

Koresp.

II-JŲ PISŽ-NIŲ ŠAUDYMO 
VARŽYBOS

Prostatos, inkstų ir šlapume 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33718 

TeL (8132 321-4208

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdreeds 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Cham 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-896:

SOPHIE BARČUS

M*n»urt+» Parka.

Penktadienį, liepos 1 d.:
c) Neapribotas šautuvas ,22 

kai. (Free Rifle) — 3x40 šūvių 
iš 50 m., trijose pozicijose. Vyk
domas tik atviroje klasėje.

d) Lėkščių šaudymas (Trap 
Shooting) iš medžioklinių šau
tuvų — 4x25 šūviai iš 16 yd. 
Vyks atviroje ir jaunuolių kla
sėse.
Šeštadienį, liepos 2 d.:

e) Lėkščių šaudymas — han
dikapas — 50 skrendančių tai
kinių. Vykdomas tik atviroje 
klasėje.

f) Lėkščių šaudymas — 25 su
dvejintų (doubles) skrendančių 
taikinių iš 16 yd Vykdoma tik ■=r 
atviroje klasėje. wai

Atviroje klasėje dalyvavimas 
atviras visiems be amžiaus ir 
lyties skirtumo. Senjorų klasė 
— virš 59 m. varžybų dieną, jau
nuolių — žemiau 18 metų var
žybų dieną.

Varžybų pradžia, kiekvieną 
dieną 9:00 vai. ryto. Registraci
ja — nuo 8:00 vai. ryto.

Dalyvauti gali visų kraštų lie
tuvių kilmės šaudytojai, atlikę 
dalyvių registraciją pagal nusta
tytą tvarką.

Smulkios informacijos pra
nešta visiems į preliminarinę re
gistraciją atsiliepusiems viene
tams ir pavieniams šaudytojams.

Dalyvių registracija atlieka
ma iki birželio 25 d., šiuo adre
su: Mr. Petras Bulika, 5804 So. 
Sayre Ave., Chicago, IL 60633. 
Telef. — (312) 586-9761. Regis
tracija priimama ir varžybų die. 
na, šaudykloje, vieną valandą 
prieš rungties pradžią.

Il'jų PLSž-m'u Šaudį’mo 
Sekcija

i

t

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

EUDEIKIS
GAIDAS " DA1M1D
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SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

I

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOMEII-jų Pasaulio. Lietuvių Spor

to Žaidynių Šaudymo varžybos 
įvyks š.vjn. ^birželio 30—liepos 2 

.____ _ _ ___ ____j__ c. d., New Bufffalo Rd. an d Gun
| nusistatymą kovoti už tautos Club, New Buffalo, Michigan, 
j laisvę. Kazimieras Pocius atsi- Pats miestelis yra apie 3 mylios 

•i • m__________ _ o _ r_____ ___ T7 I i rrrtnc nnh TTyiirun' rroenr.

ginklavosi rusų karo lėktuvais j kaip teisėje pasiruošusį ir karo 
ir tankais.

i
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į rytus nuo Union' Pier vasar
vietės, o šaudykla dar apie 2 
mylias į rytus nuo miestelio.

Programoje - bus individuali
nės -varžybos, .-smulkaus kalibro, 
orinių ir medžioklinių šautuvų 
rungtyse. Pistoletų varžybų ne
bus.

Programa ir tvarkaraštis:
Gary, Ind., klebonas dr. Ignas j Ketvirtadienį, birželio 30 d.:

I sveikino Tautinės Sąjungos E. 
Ghicagos skyriaus vardu, apgai
lestaudamas netekimą paskaiti-i

I ninko ir vieno iš šviesiausių na- j 
i rių. Giminių vardu atsisveikino:;
Domas Adomaitis.

šeštadienį, birželio 11 d., Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje, j

Urbonas pasakė turiningą pa-(j a) Angliškas Mačas (English 
į mokslą ir atlaike pamaldas, ku- Match) — 60 šūvių gulomis, iš 
j rių metu giedojo solistė Piru- 50 m. Klasės — atvira, senjorų,

a) Angliškas Mačas (English

! dencija Bičkienė. Velionies pa- 
Į laikai gražiame ąžuoliniame j 
karste palaidoti šv. Kazimiero 
Lietuvių kapinėse, 62 sekcijoje, 
kur yra Romo Kalantos pamink
las. Laidojo klebonas Urbonas. 
Sugiedota Marijos giesmė ir

moterų ir jaunuolių.
b) Orinis šautuvas (Pneuma

tic Rifle) — 80 šūvių stačiomis, 
iš 10 m. Vyks atviroje ir jaunuo
lių klasėse.

Londono dienraštis The Sun. 
pranešė, kad lietuvė Ida Luko
ševičienė, gyvenanti Mexbo- 
rough vietovėje, Yorkširo gra
fystėje, pasodino neužmirštuo
les ant savo vyro kapo, o Don- 
casterio savivaldybė įsakė gėles 
išrauti. į

Apsiašarojusi našlė pasiprie- i 
šino dar praeitą vasarą, bet sa- • 
vivaldybė vis reikalavo užsėti * 
ant kapo žolę. Šį pavasarį ji vėl 
pasodino gėles, aiškindama, kad | 
toks esąs lietuvių tautinis pa- | 
protys. Savivaldybė vėl perspė- | 
jo I. Lukoševičienę, kad atsiųs | 
darbininkus “tvarkai padaryti”

Į ginčą įsikišo Londono po- i 
puliarus dienraštis The Sun, iš- | 
spausdinęs net vedamąjį straips- į 
nį. kuriame piktai puolė savi

valdybės biurokratus. Laikraštis

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

__ „ Telef. 476-2345

| TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTES AUTOMOMUAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, UL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

*

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORLNI

Aikštes automobiliams pastatyti

"RADIJO ttIMOS VALANDOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 t<L vakaro- 

Visos laidos ii WCEV rtoti**.

Šeštadieniais ir sekmalianiais 
nuo 8:30 iki 9:29 vaL ryto. 
Stoties WOPA - 1499 AM

^Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 60429

ii WITS stoties. 1110 AM baasa.

2646 W. 71st Street

Ve«U|a — Aldona Dertcw 
T* Irt.: 778-1543

Apdraustas prtkraustymas 
iš i va iri y atstumu* 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 3764996

Laidotuvių DirektoriaiMARY TARULIS

2424 West 69th Street Tel. RE 7-1213

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Nuliūdę lieka: Dūkte, vyras ir anūkė.

Naujienos, Chicago, 8, HL. Tuesday, June 14. 1983ST*

(Gimusi BALČIŪNAITĖ)
Gyvenusi Chicagoj, ilgus metus gyv. Ciceroje, 

o paskutiniu metu 814 W. 35 St, Davenport, Iowa.

Mirė 1983 m. birželio 12 d., 12:30 vai. popiet, sulaukusi 
87 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Rokiškio aps., Mangai- 
liškių ka me. Amerikoje išgyveno 69 metus.

Paliko nuliūdę: mylima duktė I>cokadija šlakis, vyras 
Michael, josios anūkė Mary Lee Fritz; josios brolėnas kun. 
Rimtautas Balčiūnas, pranciškonas; seserėnas Jurgis Bal
čiūnas. ir daugelis kitų giminių, draugų bei pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Runge Mortuary, Davenport, Iowa. 
Antradienį, birželio 14 d., bus išvežta į Our I>ady of Victory 

! bažnyčią.

Tr?< iadienį, birželio 15 d., 2 vai popiet, bus lydima iš 
koplyčios j Ghicagos Šv. Kazinuero Lietuvių kapines.

Visi a.a. ?»Iary Tarulicnės giminės, draugai ir pažįstam: 
nuošidžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

1 31!)1X22.

Chicago, lllinms 60626
T*UL 778-6374

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572

•OME CHICAGO MOTOR OX® TTP’S CM 

tXPRESSMW M/VW&

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
Tel. 974-4410

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



Bus gegužine Chicagoje

liepos 1

vado- 
Ircna

Amerikos Vidurio vyčių any 
gania jau seniai ruošias 
4 los gegužinei. Dengimo 
tetas yra pajėgus, jam 
vauja Algirdas Brazis ir 
Ssnkulė. Vincas Samaška
bins Klatt organizuoja virtuvę 
Pyragus vyČ'ai iškeps namie. 
Užsakytas yra Ąžuolo Stelmoko 
orkestras — groti jis pradės 
2:30 vai. po pietų. Bus ir šokių 
varžybos, gražiausiai šokantieji 
gaus dovanų. Veiks laimės šuli
nys, bus daug brangių laimėj!-

bus, dr. Leono Kriaučeliūno ;r 
ponų Rudžių dovanotas. Kitus 

'nemažus laimėjimus suaukojo 
Standard Federal Savings ban
ko direktorius Dovidas Macke-

vikius, Midland banko direkto
rius Pranas Žogas, Algirdas 
Brazis, Jonas Paukštis ir kiti.

Ir nauju narių verbavimo va
jaus laimėtojų dovanos laukia. 
Jas suaukojo Kasputienė, laido
tuvių namų savininkas Petkus, 
Gold ('oast restorano savininkai, 
ponai Braziai ir Teresė Balčiū
nienė. Tas visus dovanas tvarko 
Eleonora Kasputienė.

Vyčiai norėtų, kad jų sodyba 
tų dieną būtų pilna lietuvių. Juk 
lietuv ų tą dieną Chicagoje bus 
daug, nes bus Dainų šventė. Vy
čiai prašo ateiti ir pas juos, pase 
vaišinti, senus pažįstamus susi
tikti, pasišokti, susipažinti su

proga. Taip daro ir mūsų fronti
ninkai .Lei šalkausAln.nkai..

Kas liūdniausia, kad šio straips
nio rašeiva vylingu būdu sten
giasi nutildyti bei sinrekinti 
visų lietuvių patriotų gerbiamą 
ir mylimą kan. V. Zakarauską, 
kuris, nežiūrint amžiaus naštos, 
savo patriotiškai sąmoninga 
plunksna atskleidžia frontininkų 
ir mūsų bendradarbiautojų su 
okupantu kėslus sugriauti VLI- 
Ką, AL'l'ą ir kitus veiksnius, 
kurie nuoširdžiai d rba Lietu
vos bei lietuvių tautos gerovei.

Kitas Skaitytojas

E. Pakalniškienė

KITO SKAITYTOJO BALSAS
’ Šių metų V-19 d. Dirvoj buvo 
patalpintas Dirvos skaitytojo 
balsas: “Mes ir mūsų Dirva”, 
pasirašiusio inicialais (jr), kur 
norima pakenkti visų lietuvių 
dienraščiui Naujienoms, nes 
Nauj’enos visiems lietuviams 
prieinamos ir leidžiama laisvai 
pasisakyti visai Lietuvos bei lie
tuvių tautos klausimais.
' Konkrečiai kalbant, čia nori

ma tautininkus atgrasinti nuo 
Naujienų skaitymo. Dėl to čia 
ir klausiama: Ar gali rimtas tau
tininkas lokiam laikrašty bend
radarbiauti? ...

Atrodo, kad čia rašo koks 
nors frontininkų pataikūnas, o 
gal ir samdinys, nes niekas taip 
nekenčia Naujienų, išskyrus 
okupantą, kaip frontininkai bei 
bendradarbiautojai su juo. Dėl 
to čia ir giriamas žurnalistas A. 
Juodvalkis, kuris pasižymi 
liapsinimu bei gyrimu fronti
ninkų darbų. Jis net nutyli, ka
da frontininkai iš lietuvių suau
kotų pinigų skiria lėšas porno
grafiniams romanams išleisti, 
ar disertacijai apie Lietuvos 
duobkasį A. Sniečkų ir t.t.

, Iš kitos pusės, netiesa, kad 
Naujienos būtų, bendrai imant, 
nusistačiusios prieš Dirvą. Ne
teko pastebėti, kad Naujienos 
būtų rašiusios prieš Dirvos sky-

relio “Iš kitos pusės” bendra
darbį ir aplamai prieš pavyz
dingą žurnalistą V. Meškauską, 
o kartais net užgirdavo jo pa
reikštas mintis. Atrodo, kati jis 

■ laikosi žurnalistinės filosofijos, 
kurią nužymėjo tautininkų ideo
logas prof. Iz. Tamošaitis (Pirm. 
Liet, žurnal. sąjungos metraš
tis, 1934): “Žurnalistas regist
ruoja realaus yyvenimo faktus. 
Žurnalistas yra tautos auklėto
jas. Jis blogiu piktinasi, o gėriu 
žavisi. Jis gyvenimo negeroves 
nupeikia, o gyvenimo teigiamy
bes iškelia. Žurnalistas pirštu 
prikišamai rodo kelius, kuriais 
tauta turi eiti”.

Tad jei kas pastebi bei nuro
do Dirvoj pasimetimų, ar derė
tų dėl to kerštauti? Pvz., ne 
vienas skaitytojas piktinosi da
bartiniu Dirvos redaktoriumi 
dėl to, kad jis ignoruoja lietu
viškiausią lietuvių vyskupą P. 
Karevičių, kuris per savo ingre- 
są Kauno katedroj pirmas pra
bilo lietuviškai, o ne lenkiškai, 
visomis savo jėgomis dirbo Lie
tuvos bei lietuvių tautos gerovei, 
ir už lietuvišką veiklą, lenkams 
spaudžiant, Vatikano buvo už
darytas į vienuolyną, kaip ir 
prof. V. Biržiška tvirtino. Dirva 
vysk.’P. Karevičiaus nepaminė
jo net jo jubiliejaus sukakties

— Vamo Paminklui Statyti : 
Komiteto baigiamasis-apyskaiti- 
nis posėdis šaukiamas penkta- i 
dienj, birželio 17 d., 7 vai. vak.,- 
Čiurlionio Galerijos, Ine., patai- i 
pose, 4038 Archer Avė. Aukų 
rinkimas yra baigtas. Visus 
aukų lapus prašoma baigti su
grąžinti.

Komiteto pirmininkas

DAILININKAMS PROGA
PRIEITI PRIE DOLERIO

Aleksas Ambrose,

Koks jis mielas (bronzė)

MuuH. ±wnį — PardavInwH 
UAL E STATI FOR SALI

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

2 mieg. 
Garažas. 
Francis-

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto liWtai 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Ava, 
Tai. 927-3559

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERT1MAL

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS nuošimčiais mėnesiniais issimokžjimais.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

I MUTUAL FEDERAL SAVINGS
I PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

žemi — ParricviBM 
*IAL ISTAT1 PO1 lALfi

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave, — 778-2233

1

A. Dagys

Bendroji Lietuvių Dailės Pa-' ko> kuris nekurtų. Dailininkai - 
rodą šiais metais bus atidaryta I kūrėjai, dalyvaukite kūrybos 
lapkričio mėn. 4 d. Čiurlionio J varžvbose!
Galerijoje, Ine., 4038 Archer į 
Ave., Chicago, Ill. 60632. Bus. 
skiriamos premijos: dail. M. Ši- 
leikio ($500) — už tapybą ar 
skulptūrą, Čiurlionio Galerijos, 
Ine. ($300) — už kūrinį bet ku- J - - - -- — — . - I

Čiurlionio Galerija, Ine.

46342, paieškau gyvenantį USA 
Vytautą Romaldą Druskj. Ką 
nors apie jį žinantieji, prašau 
pranešti virš minėtu adresu.

Juozas Navikas

Gražus mūrinis, 5 kamb., 
Rūsys ir aukšta pastogė. 
30 pėdų sklypas. 71-ma ir 
co. Nebrangus. '

2 butų medinis — 5 ir 4 kamb. 
Didelė pastogė. Garažas. Arti mo
kyklų. Brighton Parke. $35 000. Ma
žas Įmokėsimas, savininko paskola.

ŠIMAITIS REALTY

RAMINTOJAS
Jėzus atsakė: “Iš tiesų, iš 

su sakau tau: “jei kas neatgims 
rios technikos ir dail. T. Petrai- į aukštybės, negalės regėti Die-

tie-

čio ($200) — už akvarelę ar ’ vo Karalystės”. (Jono 3:3). 
grafiką. I Maloniai kviečiame visus pą-

Norintieji parodoje dalyvauti įsiklausyti. “Gerosios Naujienos 
aa’.lininkai atsiliepia laiškais ar j Lietuviams” šiandien 8:45 vai. 
telefonu galimai anksčiau, bet vakare radijo banga 1450 AM 
ne vėliau rugsėjų 26 dienos. At- per “Lietuvos Aidus”.
t » F ' • - ' • . z •

siliepusiems bus išsiųstas paro- Sekmadienį 9 vai. ryto išgir-
dos dalyvio blankas, kuriame sjte per Sophie Barčus radiją 

Taip kaip Tėvas”.
Parašykite mums. Prisiusime

surašyta visa reikalinga infor
macija. . •( “* I ____ j_______ ; _ ________________________ __ _________

Visais parodos reikalais rašy-Į§v jonį Evangelijos knygelę.
Ii ar skambinti dail. M. šileikiui, i Mūsų ^adresas: Lithuanian Min- 
6729 S. Campbell Ave., Chicago, 
IIP 60629. Telef. 434-6155.

Nėra lakštingalos, kuri negie
dotų; negali būti tikro dailinin- (j .

istries, P.O. Box 321, Oak Lawn, 
111.60454.

CIIICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir ifepausdino geriausią

Chicagos lietuvių istoriją......
(1869 —.1959 metai).

Minkšti viršeliai. Kaina $15.
Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

l:

KOVOS DĖL LIETUVOS
N E

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

’’ KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1)'
7 ’.h Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

pažymėjo, kad “sodinti ant ka
pų gėles yra paprotys jos gim
tinėje, Lietuvoje, ir tai yra ne
kenksminga, net jaudinanti tra
dicija”. Tai kodėl liūdinčią naš
lę reikia versti laikytis biuro
kratinių kapinių administraci
jos taisyklių? (E. L.)

- •— Gen. Jaruzelskis prieš po
piežiaus vizitą kreipėsi j Lenki
jos katalikų bažnyčią, kad ji 
gerbtų socialistinės valstybės 
autoritetą kaip “aukštesnių tau
tinių interesų saugotoją’’.

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd st 

TeL: 436-7878

D Ė M E S I/O ? 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automotolHa 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis: •

A. LAURAITIS 
U45 So. ASHLAND AYL 

TeL 523-8775

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali dau, 
į padėti teisininko Prano ŠULC 
paruošta — teisėjo Alphons* 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos' 
išleista knyga su legališkoini; 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171/

Dešimtasis Pionierius, 
praskriejęs 11 metų, išskriejo iš 
Saulės sistemos ir skrieja Altair 
žya;gždės kryptimi, 10 kartų

PAIEŠKOJIMAS
Juozas Navikas, gyvenantis

1516 Swift St., Hpbard, Ind. -šviesesnės už Saulę.

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMA-I

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA

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

Mr. K. Januta,

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai {domius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimu*.

Dr. A. Gus»e» — MINTYS LR DARBAI, 259 psl, Mečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* Ir 
•ualrūpinimą . . ______

Dr. A. J. Gnssen — DANTYS, jų priežiūra, «veikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais 

Minkštais viršeliais, tik
Dr. A. J. Goasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

GoHma taip pat užsakyti paMu, atsiuntus čekį urbs 
mooey orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant II peraiuntimo Išlaidoms,

18.00

13.00

|2.00

T. CHICAGO, EC

“LIUCIJA”
Miko Šileikio apsakymų knygi 

“Liucija75 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

Ava.. Chicago. IL 60629.

Laikrodžiai tr brastenyM* 
Pardarimag Ir Taisymą* 
M44 We«t StTMf 
T»I. REpublIc 7-1941

J" ■ I ■■ ■ ■
r* < f

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

nuumrsYRUP

TIUMNC-12'TMIETS 
FORJUIBGY REUEF 
WSNOfflMGTO

\ .’ <
© 1982 Dorsey Laboratories. Division of 
Sandoz, Inc.. Lincoln. Nebraska 68501

ENERGY
WISE ft

Change the oil end 
filers every 3,000 te 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don't ba a Bom Losart

— Konservatoriams laimėjus 
rinkimus Anglijoj, nukrito auk-

stiprėjo doleris ir svaras.

Notary Public
INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

šymai ir kitokie blankai.

Homeowners insurance
Good service/Good price

F. Za polis. Agent
3208’A W. 95th St 

Everg. Park, II!
60642 - 424-8654 &

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162 ' 
2649 West 63rd Street

Chicago, HL 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

S6O6 S. Kedzie Avė. 
Chicago, III. 60629

TeL: 778-8000

PIRKITE JAV TAUPYMO dONU*

— Naujienos, Chicago, 8, III Tuesday, Jonė 14, iggį


