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EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO 
KONFERĘNCDA OTAVOJE

1975 metais 35 valstybės pasi- Pavergtų tautų atstovams ir 
žmogaus teisių gynėjams buvo 
liūdna, kad Kanados vyriausybė 
nusileido sovietų bloko reikalavi
mams ir sutiko konferenciją vęs 
ti prie uždam durų. Tokių su
varžymu nebuvo ne: Belgrade, 
nei Madride. f-1 j

. NAUJA VLIKO VALDYBA 1
Š. m. balandžio 20 d. Čikagoje 

įvykusiame VLIKo Tarybos po
sėdyje binto patvirtinta sekanti 
VLIKOo valdyba trijų metų ka
dencijai: pirmininkas — dr. K- 
Bobelis; pirmininko pavaduoto
jas — dr. D. Krivickas, ir valdy- 

’ bos nariai-, dr. E.. Armanienė, 
p-lė O. .Barškėtytė, inž. L. Gri
nius. p. V. Jokūbaitis, dr. K. Jur- 
sėla. dr. J. Štiklioriusį dr. J. y* ?
Stukas ir p. J. Vitėnas. Valdyba 
pareigomis .^pasiskirstys sekan
čiame VLIKo valdybos posėdy
je, ; VL1K.C /ELTOS -įstaigos ve
dėja ir. toliau palieka Margarita 
Samaitiėnė.
. . VLIKO LAIŠKAS JAV

rašė Helsinkio Baigminį Aktą, 
kuriame blrvd nubrėžtos tarpvąl- 
stybinid, militarinio, ūkinio ben
dradarbiavimo gairės ir nustaty- 
f pagrindiniai žmcgąus teisiu 
])rincipai. Konferencijos ’ daly
viai susitarė-kas dveji metai su
sirinkti. patikrinti- kaip susitari
mai yra.vykdomi. . .. v. ; į - 

. Pirmoji • Helsinkioperžiūros 
konferencija vyko-Jugoslavijoj ė, 
Belgrade, 1978-ąis- metais. Ten 
pirmą kartą JAV delegacijos vi
cepirmininkas, senatorius Robert 
Dole iškėlė. Pabaltijo i. valstybių 
okupacijos klausimą. Į980-L98Į3- 
ais metais .peržiūros,konferenciją, 
vyko Madride. Jį- turėjo tęstis 
šešias savaites, bet užtruko bę-. 
veik tris metus ir konkrečiai nie
kio realausnebuvo .atsiektą..

1985 m» gegužės .7 d- Kanado
je, Otavoje^ prasimo’ parūošĮa- 
moji Europos Saugumo ir Ben* 
dradarbia^bo konfeĮ^Bcija, s!ęwv 
tą išimtinai žmagaus teisių rei
kalams. ^iai konfėrenęijaiiVLIK- 
as atitinkamai-'pasiruošė ir 27- 
iems valstybių delegatams., duVq 
Įteikti memorandumai su prie
dais. VĖIKą .atstovavo K- Bo
belis

n^ĮĮvdį^anądds Lįe- 
r^iiįabpn?tse^- atstovai,-

^tdipgi 
A Cėfeti-o;
• -’ū - • tA U- -S'. 5 ' { •

aktyviais 
tuvių 
adv.

rijoje”, o dabar derybose su 
SSRS-?, nusiginklavimo klausi
mais. Jis buvo paklaustas apie 
Helsinkio Akto 8 tą punktą, vi-; 
sems tautoms garantuojantį ly
gias teises ir laisvą apsisprendi
mą; jei Sovietų Sąjungos sūdė- - 
tyje esančios tautas galėtų pasi
naudoti torais garantijomis, so
vietinė valstybė bematant pasi
keistų. Į tai Kapelmanas atsakė; 
“Mes neturėtumėm tylėti apie 
Helsinkio Akto principus... Mū
sų uždavinys yra skelbti pasau
liui, kad Sovietų valdžia..- priė
mė formuluotes apie žmogaus 
teises ir tautų apsisprendimą, 
ir kaip įmanoma veiksmingiau 
juos išnaudoti mūsų viešiojejdip- 
lomatijoje. Ir jei Sovietai tuo 
klausimu veidmainiauja, teišei-. 
na tai į aikštę”..

Klausimas, kaip “Sol!darumo” 
atstovai užsėnyje ir Pabaltijo 
išeiviai reagavo į Helsinkio ir 
“Madrido raidą”, susilaukė to
kio atsakymo': “Kiek man žino
ma, jie tvirtina, kad Madridas 
jiems buvo labai naudingas. Jie 
tai man pareiškė. Vašingtone 
įvyko Kongreso komisijos posė-

e a

AL3AN
GREECE-3

HUNGARY
RUMANIA

JUGOSLAVIA 1

turkey'
1

VISOS GRAIKIJOS SOCIALISTAI IR KOMUNISTAI 
.. GAVO 46% BALSŲ

Naujos demokratijos opozicinė partija gavo tiktai 
40% visų balsų

ATĖLAI, Graikija.— Dar ne- ir varė gana aktyvią rinkiminę 
apskaičiuoti visi balsai. Rinki-j kompaniją. Viename Atėnų mi
mus tvarkanti komisija praneša, i ringe Papandreou pavadino Mi
kai! ate.o tiktai 70% sekmadienįi catakį “amžinu žydu’’. Graikai 
paduotų balsu. Tai lietė tiktai di- labai p isipiktino tokiu Premje- 
de>nius miestus ir uostus. Tuo; 
tarnu pranešimai iš kalnu ir sa-i ~ - I
lų ateis tiktai pirmadienį. Prane-' 
Šimas telefonu, arba radijo ban-į 
gomis praneš pirmadienį, o vė-! 
liau pranešimai raštu ir su 
peliais ateis vėliau. Kada 
gauti ofeialūs patvirtinimai 
tu, tai tada dar kartą bus 
skelbti oficialūs duomenys.

Rinkiminė kompanija buvo la
bai karšta, o dažnai ir žliitri. Ke
liose vietose įvyko susirėmimų Į 
tarp Andreous Papandreou va- 
dovaujamos visos Gmkijos so-i 
cialistų partijos, kuri yra suda-Į 
i iusi koaliciją su Graikijos ko- i 
munistais. Graikijoje veikia ir so j 

“ cialdemckratų partija, bet josios i 
narių skaičius nedidelis. Jauni-; 
tons nuėjo su komunistuoja Ii- -

• c!»«-Papąipdreou spdalistais.
Karo metu, komunistai norėjo j no prez. Amin GanajeI kervirta- 

Į pagrobti graikų vyriausybę į sa- dieni išskrido į Siriją, kad penk-

ia ’! bus'
ras -: 
pa-!

\ KONGRESO DELEGACIJAI / kuriahie1 dalyvavo piliečių
■?'’JAVkbfix Kongrese^ detegacfia grupėj įkaitant Jr pabahiečrų 
š. nj. balandžio mėnesį lankėsi

į|Maskvcje. Šia proga VLIKas ba- 
iandžiįj^d. pasiuntė laišką Ats- 
tovu-

grupes jAV-bėsė. Ten susidarė 
vieninga nuomonė, kad (Helsin 
kio ir Įdatfcjdo) • derybos būva

Andreas Papadreou, sudaręs koaliciją su komu
nistais, bandys pasitraukti iš Šiaurės Atlanto valsty
bių sąjungos.

KETVIRTADIENĮ IZRAELIO KARO JĖGOS 
PASITRAUKS Iš LIBANO

Šiai kbP?orencijai ižoliū<3įį 
tąsi neį>ą^ria§tų a^adg^įnaęinprL 
nių: viekas; vyksta uždaroje^ pbjj 
sėdžių s^je,’ įį^ųrią net Ję .?Raų-r. 
dos atstovai ^neįieidžiąmLa ,Jafv 
vien uždarų, posėdžiųrąri.dąrbdt- 
varjeės ^ląūsirrtaiš pąsitūrimai 
vyko p^Višą naktį;3H'8 vai. ry^: 
to (gegužį. Td.), bet nedavė jp--; 
kių pasekmių. Konferencija tįi-: 
rėjo 10 vai. ryto oficialiai atida
ryti Kanados užsienio reikalų' 
ministeins Joe Clark, bet' nesu
sitarus dėl“ dienotvarkės, atirta-

Urmininkui T>mns Iatviai’ IietuvW
bt^-feašo- Jr es-tą^ja^kad "Madridą” 

kalnius j kia'isšaugc^ūnes ji suteikė vil- 
Luz. l’aišyę -^Helsqtkio ' grupė-A ties j6.-L4ittięciams”. (ELTA), i' 
jiiariils/Bąįį ■ tGėjėtiską, ; ^Viktorą! 
>Pet kų. Vytautą Skuodį ir d r. j 
iVytaiitą . Štūtkė<učiu;/'’Zt'aip pat Į 
aprašoma pasisakyti neseniai nu- j 
^teisiųjų kunigų Jonp-Kasty- Į
;£io MatitHoBioį Alfonso Svarins- 
■'ko ir Sigito Taiilkėvičiaųs reika- 

. u ■
‘ KAPELMANAS APIE- “‘HEL- 
y SINKIO tSAIDĄ’ IR Į&BAL- 

' TIEČIUS . .

JL bnv^raso- 
<2 • • - _ 'T-; * •

v Londone išeinančio mėnraščio
- iEncounter vasario ir kovo num e-; 

riuose išspausdintas: ilgas pasi
kalbėjimas su Maksu-M. Kam

forrnalump-

Dora

rymas Įvyko 5 vai p.'p.‘tik dėl pelmanu, vadovavusiu JAV-bių 
Jelegacijai “Madrido Koitferen-
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po Papandreou elgesiu. Premje
ro kontroliuojamoj spaudoj pa
sklido žinia, kad Macatakis yra 
žydas. Pasirodo, kad ir graikų 
yra antisemitistų. Paaiškėjo, kad 
Macatakis yra ortodoksas krik
ščionis. ne žydas. Jis kovojo 
prieš nacius ir du kartu buvo nu 
teistas mirti, tuo kirpti Papan- 
reou nevedė jokios kovos.

Konstitucijai keisti reikia 2 3 
bal ų. Jeigu Naujos demokrati
jos Macatakio vadovaujama par 
tįja praves 160 atstovu, tai bus 
labai sunku pravesti konstitu
cijos pakaitą. Neatrodo, kad Grai 
kijoje vedami rinkiniai būtų ap
raminę graiku politines aistras*

SIRIJOJ GENAJEL TARIASI 
SU ASADU

Jordanijos karalius 
Husejinas

— Filipinų prez.- Fernando 
Marcos gali būti priverstas pra 
syti Amerikos karių padėti 
jam vesti kovą prieš komunis
tus keliose “salose.

r

ru-

. J*

KALENDORfiLIS

MILES

— Prez. Reagajias tikisi 
ruošti “ mokėsiu planus šį 
denį.

— Amerikos diplomatai ne
patenkinti užsienyje esančių 
ambasadų saugumu. Nori sti
presnių apsaugos priemonių.

E rzelis 4 d n. — šv. Kome- 
is, Vendrė. šerkšnas. įminė.

* Izraelio kariai ketvirtadienį atšauks paskutines Saulė toka — 5:18. leidžiasi— 
Iš Libano, baigs 3 metų karą. _ _ 18:21, vėsesnis, lis.

Beiruto srityje tebeina kruvinos kovos tarp šijitų 
■' ir palestiniečių

JERUZALĖ, Izr. — Premje
ras Simon Peres pareiškė, kad 
šį ketvirtadienį paskutinės Izra
elio karo jėgos pasitrauks iš Li
bano. Pirma visas reikalas buvo ( 
atidėtas iki rudens. Buvo paskel
bta, kad Izraelio karo jėgos pa
sitraukė iki Litanijos upės, bet 
izraelitai traukiasi dar toliau. 
Anksčiau izraelitai apleidžiamas 
pozicijas perduodavo Libano ka
ro jėgoms, bet dabar Libano ka
riu nebelaukia. Vietomis šijitai 
j) ui daro besitraukiančius izrael i- 
tus. bet kai izraelitai apšaudė ke
lias šijitų laikomas pozicijas, tai 
šijitai paliko ramybėje besitrau 
kiančius izraelitus.

Dabar šijitai labai žiauriai nai
kina Beiruto priemiesčiuose esan 
čius palestiniečius.

KETVIRTADIENĮ KOVOS 
BUS BAIGTOS

Ketvirtadienį birželio 6 dieną 
Izraelio karo jėgos Įsiveržė j Li
bano teritoriją, šį ketvirtadienį 
bus lygiai trys metai, kai prasi 
dėjo kovos tarp Izraelio ir pales
tiniečių.

Izraelio kare jėgos nesirengė 
veržtis gilumon Į Libano terito
riją. Izraelio kariai norėjo su
valdyti pale-t niečms. iš Libano 
teritorijos ppšaudančhis Iziaelio 
pasienyje e-i ličius ūkininkus, pa 
vienyje veikusias Izraelio mo
kyklos ir įstaigas. Izraelis kelis 
kartus įtikinėjo Libano vyriausy 
bę, kad suvaldytų palestiniečius, 
neleisiu juos pulti izraelitus, bet 
Libano vyriausybė nepajėgė pa- 
lestiniečiu suvaldyti.

Izraelio kariai veržėsi tolau | 
šiaurę, kol išnaikinę palestinie
čiu artil^r jos lizdus. Bet kai 
palestinieči. i Ir toliau tebepuolė 
izraelitus, tai jie pasiekė Beiru 
tą. Jeigu iš Libano teritorijos nie
kai izraebtų nepuls tai kovos

AMERIKON ATVYKO JOR
DANIJOS KARALIUS

WASHINGTON, D. C. — Pra- 
eitą savaitę Amerikon atvyko 
Jordanijos karalius Husejinas, 
Jis 4 arenas tarė J su sekreto
rium George Shultz. Jiedu apta
rė visus pasitarimų, planus. Jor
danijos karalius yra susitaręs su 
palestiniečiais, gyvenusiais Jor
danijos teritorijoj. Jis nori išaiš
kinti nesusipratimus su visomis 
grupėmis ir bendromis jėgom s 
siekti taikos-

Izraelio premjeras pareiškė, 
kad jis visai nesitars su palesti
niečiais. Izraelis su jais turėjęs 
daug ir didelių nesusipratimų, 
todėl su jais nesusitiks ir į Wa- 
shingtorą nebevažiuos. Bet pir- 
madienį sekr. Shultz paprašė, 
premjerą Peres atvykti į Wa
shingtoną ir dalyvauti pasitari
muose. Reikia manyti, kad p reni 
ieras pakęs savo 
atskris. Išvykus
Libano, nebus ko kulbė 
reikės tartis su šijitais.

nuomonę ii 
izraelitams

Jiems

— Geriau Jo- sovietu karo jė
gos pradeio kovas Afganu tano 
Kumar slėniui pavergti. 40 so
vietu helikopteriu nešė karius į 
strategines slėnio vietas.

— R. J. Reynclds Industries 
nupirko Nabisko Brands Co. u z 
$4.9 bilijonus dolerių. Reynolds 
tapo viena didžiausioji maistui 
paminti bendrovių.

titulą 
dal v v

24 metu brazil ietis Jose Fe- 
lainiėt c geriausio pianisto 
Londone, kur rungtynėse 
v’O 34 kraštų pianistai.

vo rankas, bet jiems nepavyko- tadienį galėtu Damaske aptarti 
Jie buvo suimti Atėnuose, Likit- i dabar Libane vykstančias kovas 
■šieji traukė^ šiaurę, o vėliau bu-' Beiruto apylinkėse

Š: ji tai. susitarė su “druzais. be 
jokios atodairos naikina palesti
niečius- Tai gali būti musulmonų 
kova prieš palestiniečius. Jorda- 

. nijos karalius Husejinas susitarė 
su palest n tėčiais išsiderėti iš is- 

: raelitu kelias svarbias lengvatas 
išlaisvintame Libane.

vo priversti bėgti į Jugoslaviją. į 
O marš. Tito nutraukė ryšius su į 
Maskva, tai iš Gitiikijos komunis 
tams teko nešdintis ’š Jugoslavi- 
įas. Vieni išvažiavo į Rusiją, o 
kiti grižo i Graikiją, didelė grai
kų komunistų dab’s žuvo Mask
voje, kai Stalinas pravedė par
tijos valymą.

Iš Maskvos grįžęs premjeras į 
Papandreou tuojau pareiškė no-, 
pasitikėj imą prezidentui Kom-i 
(antinui Karamanliui.
Karam.'inlius tuojau atsistotydi-. 

no iš prezidento pareigu. Papa n-! 
dreou turi keisti konstituciją, 
jeigu jis nepas tiki prezidentu. Libaną. 
Papandreou nori turėti daugiau.1 
galios, todėl jis >kubėjo >u šiai.J 
rinkimais, kad gilėtu pakeLtd 
konstituciją.

jos demekratmėv partijos pr eša 
kin atsibojo Konstantinas Mica-: 
tekis. Jis yra geras kalbėtojas!

—Atstovas Rostenkowvky ti
kisi pakeisti prezidento planą I 
ir sutrukdyti prezidento pasiūt 
lytas pakaitas.

Išlaisvintą Libaną valdo krik 
ščienys maravitai. bet musulmo
nai nenori krikščionims duot: 
turėtas pnvilegijas. Asadas not ė
tų. kad išlaisvintas Libanas šį 
kartą būtu valdomas musulmo
nų. Pats Asadas norėtų valdyti 

y kaip ilgus dešimtmečius

— Eurcpcs Fudbclininkų Fe- 
aeracijos vado-bė susirinkusi po 
ė^žio Briuselyje, nutarė neriho- 
’am la ku’ išmesti is Federacijos 
r neleidi 34 Europe- valstybėse 

ui i žudymuose britams.

i < ' >

Sekr. Shultz pataria Izraelio premjerui Peres at*
įvykti i JVashingtoną pasitarimams.



Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 

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

PENSININKO MITYBA
Visi pensininkai švieskimės mitybos srityje 
ir stenkimės apsisaugoti nuo perankstyvo 
persenimo; tik tada mūsų saulėleidis bus 
pasitenkinimo kupinas.

(Mediciniškas raginimas)
National 
NRC: ji 
dieninio 
mended
ances — RDA).

Atsimintina, kad tas pats ge
ras valgis ne kiekvienam yra 
vienodai skanus, priimtinas. 
Įpratimą į tam tikrą maistą įta- 

kišenė. 
Tos įtakos yra labai svarbios 

Research Council — 
pataria tani tikrą kas- 
mabto kieki (Recom- 
Dailv Dietary Allow-

Kai nereikia specialaus mais-i 
To, prilaikyto pensininko ligai, 
bendras pensininko maistas turit 
būti sekantis: svarbiausias daly-j 
kas pagyvenusiojo mityboje yra 
pritaikymas maisto kiekvieno Į 
pensininko iiMtividualumui, savi
tumui, sveikam įpročiui valgyje. 
Todėl pensininko mityba p-i;ie- į 
glaudose - senelių namuose labai koja tautybė, tikyba ir
nukenčia, j>?i ji visiems esti vie
noda, jei ji nepritaikoma kfek. pensininkui.
vienam pagal jo įpratimą j svei-j Sakysim, seną pasninkavimą 
ka valgį. 'k katalikų bažnyčia seniai panai-

T., *. ,. • _ | kino ‘o tūli pensininkai’ dsr irIz tai gerose ligoninėse, rtb - ... . , . ..... , . i , toliau senoviško pasninko prosenelių; ten atsigulus, tuojau AI J . ,. ., ,. ;. • - - ■ -vi raiko. Mat, įpratimas esti Ivgusprisitaiko dietnunke ir sužino is . . 7 ..; , . ,. . . • , ■,J prigimimui: jei ns nesveikas, la-tokio ligonio .apie jo savitumus r * J •'
valgyje ir atsakančiai tiems sa-| 
vitumams paskiria sveiką, indi
vidualiai pritaikytą maistą se
neliui.

Sakysim, vienas nevalgo gry
bų, non daugumai toks valgis 
yra skanėstas. Kitas nė iš tolo 
nenori mėsos,' tokiam reikia vie
toje jos duoti mėsos pakaitalą 
pavidale žuvies, sūrio, varš^ęj^ 
kiaušinio badymo, ankštinių; ja
vų, sojos ir kitokių pupelių. ■- 
^ Nežiūrint- .senelio savitumu, 

rftaistas jam turi būti teikiaipas 
pakankamas Visomis mit\’boš 

. medžiagomis. Tą pakankami^ 
mą nustatė šio krašto žmonių 
mjlyba besirūpinanti įstaiga jį-- buotė. Jie“ tada reido žuinalą

bai sunku pensininkui verstis 
ant sveikesnių .šono.

Todėl labai svarbu nuo ma
žens įprasti į sveiką mitybą. 
Čia pensininkui gali daug pasi
tarnauti gydytojai, dvasiškiai ir 
visi kiti šviesuoliai, jei jie dau
giau rūpintųsi eiliniu pensinin
ku, jei jam daugiau savo į^ko 
?paš\-ęs^j,Ajo ąpšvš^iiti&^iįv^ę 
'riųcse'šVeJkatos reikafliosd,'"įskaič 
tani ir mitybą.

Geras mums visiems lietu
viams gydytojams gydytojiškos 
elgsenos paciento atžvilgiu pa
vyzdys yra pareitos kartos lie- 
tuvių-amerikiečių gydytojų dar-

Great 
American 

Dream 
Machine. dina kiekį-tokio m/aisto, kuris 

yra būtinas kūnai. ’ %
KODĖL NEVALYTI miMiniai- 

krakmoliniai valgiai žtftogui' 
naudingi? ' •,?

Miltiniai - krakmoliniai valgiai 
(angliavandeniai), esti -dvejopi: 
1. VAIAT1 (refined)/koks yra 
BALTAS cukrus (šuctosė)., 
Toks cukrus sutelkia žanotCFri lik 
EN1-JM4JOS, o nė krak raanera- 

. ’ų, vitavni nu. ' 2. SUDRIKGi 
miltiniai - krakiuciiniai- - valgiai 
(angį a\an<Ižiai), kokie yra ja-1
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Tow con bmy thar«» in your purti-

Ana. U5
hjtv* baefe heh'ir^ to raak*

*iMppy irm# oarm far
Vw, Fkod* mmturr ic thsr

vmngt Plax ▼hrrt ynu work ar ti><

Ta ke stock m A mene
Ji rttjttŲrę tn

MEDICINĄ- pilnai šviesdami 
eilinį savo pacientą. Taaiie jų 
žurnale nebuvo tuščių banaliu
kų, pasigyrimo, asmeniškumų 
savų fotografijų, nieko bendi-o 
neturinčių su pensininko sveika
ta nirkniekių, kaip dabar, kad 
mes gydytojai labai banaliai sa
voje spaudoje garsinamės.

Šts skyrius prašo visus atsa
kingus sveikata ssrilyje dirban
čiuosius suimsi i save nagan ir 
nukleipti savo veiklą ieškojimui 
paklydusios mcdiciniškuiMe krū
muose lietuviškos avies. Ji yra 
rlar baisiai tamsi savos sveika- • 

I 

tos reikaluos?. Ją suradus, pri-, 
siela mums visiems jai alsakati- į 
etai talkinti: ją šviesti, pakarto
tinai jai sveiko gyvenimo kelius 
nurodyti ir reikiamai jai padėti.: 

Nors nereta# mūsiškis sveika
tos reikaluose, ypač mityboje, 
pats apsileidžia, nei Dievas, nei! 
šėtonas jam ligos neatsiunčia, 
vienok jis yra mūsų brolis, to
dėl jį mylėkime ir jam visomis 
galknocnis priemonėmis stenki
mės padėti.

Štai koks yra reikalingas pen-1 
sininko apsišvietimas maisto su
dėties reikaluose:

Maisto kiekis (kalorijos)
Sulaukusiam 31-75 m^tų ]>en- 

sininkui maistas (kalorijos) rei-1 
kia SUMAŽINTI dešimtimi pro-j 
centų, o virš 75 metų sulaukus į 
reikia maista sumažinti 20-25<7< .1 
lai yra iki vieno.ketviivio prisi-Į 
eis lokiam valgyti MAŽIAU, | 
ka-.p kad jis iki tol valgė.

■Kodėl reikia MAŽIAU Į>ea^i-4 
ninkui valgyli? Dėl trijų prie-1 
žasčiu reikia sumažinti senes-1

1. senesnio jo kūno medžiagų 
apykaita SULĖTĖJA; 2. tokio 
rau menys sumažėja ir 3. sulė
tėja ir jo judesiai bei aktyvu-■ 
mas. •-

Baltymai (proteinai)

R.ltymų pensininkui reikia su
valgyti po 0.8 gramo vienam I 
idealaus svorio kilogramui, arba; 
daugiau negu. 12 procentų visos

dicma 
žmogui pa- 
>jų. Reikia 

vši’.-.ršti senovišką žolelėmis - 
. ;sKr.elėmis neva gydymąsi, o 
intfis dabartinės medicinos pa-

I tarto gydymoa.
Geriausias, lengviausias pa- Į 

cientui — vos keletą minučių 
Uunkąs vidutinio virškinimo 
kanalo tyrimas yra GASTRO- 
SKOPIJA (upper endoscopy). 
Tuo tyrimu susekama stemplės, 
skrandžio ir dvylikpirštės žar
nos gleivinės net ir smulkūs pa
kitimai, kurių X-Ray negali pa- 

I rodyti. Tai primas žingsnis, kol 
I kas lietuvių, palyginti, mažai 

naudojamas.
Minėtose vietose neradus li

gos, toliau reikės ieškoti pilvo 
skausmų priežasties: kepenyse, 
tulžies pūslėje, kasoje ir žarno
se. Tai tokie pirmieji žingsniai 
žengtini hfernt pibre skatramus.

2. Tagamet yra ges-as vaistas 
minėtose vietose esamai žaizdai 
gydyti. Jis naudotinas mažiau
siai per šešias (6) savaites be 
pertraukos, imant laike valgio 
po tabletę (tris kartus per die
ną) ir ketvirta tabletė jo pa- 
iiuanra einant gulti. Valgis val
gomas lengvas (bland diet), ar
ba pagal skrandžio pakenkimą.

dienos davinio kaltri^J'tIuSi šu' W krašto įstaiga, .besirūpinanti 
tinkamu žmogui maištu. Jie pa
deda žmogui užlaikyti savo kū
ną mitybos atžvilgiu geriausia
me stovyje.

- Daugiau -tuo . reikalu kitą 
karta. ■/

<fervti baltymai 
J -

GrafikaVytautas lenas

Įvadinis žodis, A. Paškomo 
pasakytas šių metų gegužės 
19 dieną, RLB-nės sureng
tame partizanų pagerbime.

Vengiant rūkymo (mrMausia), 
girtavimo, kavos (ir be kofeino 
tokios), o taip pat aštrių valgių. 
Po menesio minėtas tyrimas 
(gastroskopija) pakartojamas 
susekimui, kaip žaizda gyja. AL 
sūirintina kiekvienam, kad net

mo balsas, kai iš laisvo krašto 
suvažiuos lietuvai pabėgėliai nuo 
raudonojo teroro .A^pagerbs 

j brolių, išvežtųįkį-i^^ą,ižudiką 
I it- žiaum-dje^^r 'tautos naikih-

tymui kūne prarastų IJjaitymų 
laike dažnai pensininkąins- pasi
taikančių CHRONE^ negalių:

Riebalai-;' < :'
Riebalų pensrninkui reikia ma

žiau negu 35 procentus viso die-j 
ninio maisto kalorijų. Naudoti-, 
ni daugiausia augaliniai riebalaii 
(polyunsaturated fatty -acids). 
Jų tekių naudoti .mažiau."negu 
10 proecnlų visų dieninio kalo
rijų kiekio.

Sumažinimas riebaus maisto 
suteiks pensininke', na ūdą:- su
mažins kraujag^’^iu priskreti- 
mą, apsaugos jas nuo tolimes
nio priskretimo (arteripskle- 
rozės). </. ' •

MiKiniąi-krakjnoIiriiai valgiai 
(angliavandžiai - karbohidratai) 
yra reikalingi užpildyti rraaislo 
kiekį iki žmogui reikiamo jo 
gausumo. Tokie valgiai saidaro 
apie pu-^ę (50-55 procentus) viso 
dienos davinio. > -

Naudodamas pakankamai mil- J 
tinių-krak moli ritu valgių žmogus 
keleriopai sau pasitarnauja: 
1. SUMAŽINA* bahn pvfined) 
cukraus kiekį, kuris norą pilnai 
sveikatai naudingas; ^..palaiko 
kūne reikiamą kfffkį miltinio-

Vrikia trejopą - naudą*, žmogui: 
1. suteikia kūnui reikiatnų vita
minų, ‘2. mineralą ū: 3- sėl«™J 
(fil>er). lajp Imtinų žarinito tin
kamai veiklai. '' ' ,

KAIŠČIO reikia dienoje kiek
vienam žmogui ogiau negu
800 išvenyjeritfi'

JA genairsiak ptticr
VITAMINAI 'ii .idhkM neįfu 
leis MINERALAI naudotini 

gausiais kiekiai®, kaip pataria

STENKIMĖS GERU PATA
RIMU PASINAUDOTI

.. NIACINAS SUKELIA
’ / ODOS PARAUDIMĄ
Klausimas. Aš nusipirkau Nia

ciną ir išgėrus pajutau odos nie
žėjimą,. lyg skruzdžių po ją bė
giojimą, paraudimą. Maniau, 
kad aš esu alergiška niacinui, 
todėl nutariau j© nevartoti. Kai
mynė sako,-kad tai normalus 
■uacino veikimas žmogui. Po 
Pusvalandžio toks nuo niacino 
gautas negerumas praeinąs. Ar 
tai teisybė, prašau Tamstą, dak
tare, pasakyti. <

Atsakymas, .'teisybė. Niacinas 
(naudojamas stnrrarinimui skle- 

1 rožės) daugumai žmonių suke- 
1 lia pašalinį veikimą^, sukepdamas 
ados pabaudimą rr Tamstos ap
rašytus negerumus, kurie tik 
trumpai tęsiasi ir fo nežinančius 
išgąsdina. Neapleisk kelio dėl ta
kelio; naudok labai naudingą 
vaistą toliau, jei gydytojas pa
tarė, o Tamsta pamiršai jo pa
aiškinimą apie tokį niacino vei
kimų.

■. . - -T '• ■ . * * ♦

TAGAMET GERAS VAISTAS, 
JEIGU TINKAMAI 

NAUDOJAMAS

Klausimas. Pradėjo baisiai 

Partiząnų balsas jš Lietuvos 
laukų, ktank^^ž^kiji’kur ilsisi 
30-40,000, mišk o bipliųj.’pamin
tų rusiško, bolševiko po purvinu 
batu. Yr? .i

Išėjom išstatę plikas krūtines 
prieš šimtą kartų škaitlingesnį 
ir iki dantų apsiginklavusį rau
doną ir rudą priešą, klasta ir 
smurtu įsiveržusį į mpsų jauną 
Tėvynę.

Lietuvis niekad nelenkė gal
vos prieš okupantą. Ryžtingai 
stojo — vienas prieš šimtą.

'Didele dvasios galia ir drąsa 
drebino priešą.

Suvilgė partizanų šiltas krau
jas Lietuvos žalius laukus ir miš
kus. Nuvyto darželiuose gėlės. 
Atskridusi pavasarėlyje gegutė 
nebeatpažino mylimos šalelės.

Motinos ir sesės aplaistė par
tisan kapus savo ašaromis, iš 
kurių išaugs naujosioms kartoms 
pasiryžimas ginti savo brangiau
sią turtą — Tėvynės laisvę.

Niūrūs dešimtmečiai pakeitė 
ne tik veidus, bet ir protus lais
vame krašte daugelio gyvenan
čių lietuvių.

Maskvos klapčiukų propagan
da apie “gražų ir laisvą gyveni- 

1 mą” Lietuvoje suviliojo daugelį 
tautiečių, pabėgusių nuo raudo
nojo teroro, šiais metais va
žiuoti Į pavergtą Lietuvą pami
nėti Lietuvos pavergimo sukaktį 
ir kartu džiaugtis su raudonuo
ju pavergėju, žiūrint, kaip pa
vergtieji broliai ir sesės, prie
varta suvaryti į aikštę, šoka ir 
dainuoja raudonojo okupanto 
pergalės garbei.

Lietuvis niekad nebuvo taip 
paniekintas galingųjų santarvi
ninkų smurtu ir prievarta, kaip' 
dabar.

Prasiverš iš partizanų kapų 
galingas skausmo ir peniekini-

turėjau dvyli kpirštėje žarnoje 
žaizdą, ji net kraujavo. Nuo se
niau- turiu užsilikusias Tagamet 
taUetes, ar jos paseno? Gal 
reikia X-Ray skrandžio daryti?

vai- 

tei-
tik I

vai, vaisiai, daržovėm Jie tokie t Kaip jas imti,' prieš, ar po 
gip?,v/, ..

Atsakymas. -Reikia stoti į 
singą m'dvinrškai • taką ir
tokiu juo eiti. Štei dėl ko turi 
taip elgtis:

1. Visų pntita reikia DIAG- 
NĮiiJUOTI ligą' e-anl g>x(j lojo 

'jflojtoje/ o lik tada.* jam pala. Į 
JMs, bildyti vis®’Vinilu ptocentų 

> |o nmodjiflnfc*. -Mat pilvo skaus. ’ 
mų priežastį* tffck imti ftnriri: < 
kiekviena jų esti skirtingai gy
doma.

leant, net 85% žaizdų PASI
KARTOJA tam pačiam žmogui. 
Jos negyja rūkant. Jos dažniau 
kartojasi, kai po užgijimo ne
imama toliau mėnesiais, net me
tais po vieną Tagamet vaisto 
tabletę VAKARAIS, einant gulti.

3. Tagamet (cimetidine, che
miškas jo vardas) yra geras 
vaistas prieš skrandyje ir dyy_ 

jis imamas kaip reikiant, o ne 
čia imant, čia ne. Į Lietuvą siun
čiant, reikia jo siųsti mažiausiai 
mėnesiui (po 4 tabletes dienai). 
Jos brangios, arti pusės dolerio 
vi«ia.
Tas vaistas gali sueklti kai kam 

pašalinį veikimą, kuris esti ne
malonus: išbėrimas, patinimai, 
vėmimas, galvos svaigimas, ne
miga, pavargimas, nevalga, vy
riškumo sustlpimas...

Gydytojo globoje esant, nė 
vienam nereikia bijoti ir to- vais
to būtiname reikale atsisakyti.

toją. - •:'i .
Niekad istorijos bė^įėž^tu- 

vis nebuvo ta^j^į^tuėkintas, 
kaip tada, kai tiaiv'ūs Vakarų 
galiūnai suskitougavo su išsigi
musiu pabaisa -— Stalinu.

Dešimčiai tūkstančiu kovo
jančių partizanų, iki paskutinio 
savo kraujo lašo kovojusių 
prieš pavergėją, šaukėsi tiesos 
ir teisingumo į laisvąjį Vakarų 
pasaulį, bet, deja, naivūs Vaka
rų galiūnai nenorėjo nei matyti, 
nei girdėti krauju pasruvusios 
Lietuvos balso.

Iš partizanų kapų kylantis 
laisvės balsas niekad nenutils, 
šaukdamas į pasaulio sąžinę. 
Tikėkime, jei dar yra bent kiek 
sąžinės ir tiesos pasaulyje,, kad 
teisingumo ranka išvarys rau
donąją, lietuvių kraujo prigė
rusią meška.

Partizanų kapai bus papuošti 
trispalve vėliava ir gėlių vaini
kais Mes nulenksime gaivas 
prie partizanų kapų, o šalta ryt- 
meio rasa sidabro lašais gaivins 
ant partizanų kapų gėles. Balta 
vytis vėl iškils virš sostinės 
Viniaus!

ALT — NEPADĖKIME OKU
PANTO PROPAGANDAI

Amerikos Lietuviu Taryba at- 

mėnesį ruošiamą trijų dienų 
“respublikinę dainų ir šokių 
šventę”, skiriama paminėti Lie
tuvos okupacijos 45-mečiui rr 
“Pergalės” 40-mečiui. ALT kvie
čia išeivius atsispirti prieš “Mask
vos patikėtinių propagandines 
užmačias'' ir prašo gtmuiių lan
kymą Lietuvoje atidėti kitam 
laikui, ' vengiant bet kokių veiks 
mų, kurie galėtų pakenkti Lie 
tuvos valstybės tęstinumui ar 
lietuvių tautos pastangoms išlik
ti ir išsilaisvinti iš okupacijos”.

Chicago, X, HI. Tuesday, June 4, 1984
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asario šešioliktoji Vokietijoje
(Tęsinys) į , 

LiįBECK LIETUVIU? <.
VĘIKLA i

Nors Luebecko uosto kranti
nių n?«kalauja Baltijos bangos,

diumo pirmininkas tėv, Alfon
sas Bernatonis. Jis ligi piet ir 
pirmininkavo. Po pietų pertrau
kos pirmininkavimą perėmė vi
cepirmininkas J. K. Valiūnas. 
Priimta 14 punktų darbotvarkė.

Lt: jis yra jos uostei Su į ji iš Balsams skaičiuoti pakviesti A. \ f • • > > _ • ■Klaipėdos atplaukiančiais jūri 
ninkais čia kalis nuo karto pa-į daugi praeito Tarybos narių s 
dvelkia vėjelis iš tėvynės. Tuo 
pat keliu re taip seniai šiame uos' 
t:imie<tyje yra atsiradęs ir nau- 
,’asis VLB Luebęcko apylinkės 
pi; alininkas Vytautas Mackeyi- 
šius. Po bendrų su vokiečiais pa-, 
maldų jis ir atidarė Vasario 16 
j minėjimą parapijos salėje, išpurs 
t . i? lietuvių bei vokiečių tnspal- 
v ėmi- ir meiliškais rankdarbiais.1

Savo paskaitoje V. Mackevi
čius apibudino laikus ir žmones, ■ pasitarimų, 
paruošusius kėlią į Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą 1913. 
Gvildendamas šiuolaikinius reiš
kinius mūsų išeivijojįe, rado, kad 
esame perdaug susiskaldę ir lin
kę į daugelį svarbių dalykų nu
moti ranka. Kvietė susidrausmin 
ti ir vieningai darbti.

VLIKo suvažiavime

Grinienė ir dr, V. Lenartas. Ka- 
su- 

vižiavimo protokolas buvo vi
siems išsiuntinėtas prieš keletą 
mėnesių, jis patvirtintas be skai
tymo.

Ataskaitinių pranešimų eilę 
pradėjo saldybes pi linini ūkas 
inž. Juozas Sabas. Vokietijos LB 
turi per tūkstantį registiuotų 
narių. Oficialiai veikia 30 LB apy 
linkių. Valdyba posėdžiavo 12 
kartų jr turėjo dar neoficialių

Eglė Žalčių • Karalienė

KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS

Chicagos Lietuvių Moterų klubas 
ruošia Gintaro balių

Gintaro balius įvyks birželio 
mėn. 23 dieną Palmer House 
viešbutyje, kuriame bus prista
tytos 13 Itetuvaiėių .gintarėlių. 
Šio 25 metų sukakties baliaus 
pirniinif'kė yra energinga ponia 
Genovaitė Eangailienė, antroji 
ponia — Denise VaikuLenė. 
Klubo pirrrrninkė — dsrbšli 
Hilda Kuzienė. Daug darbo ir 
pasišventimo aukoja choreogra
fė ■— “cotillicno” direktorė po
nia Genovaitė Maluškienė (bu
vusi Giedraitytė).

Sudaryta daugelis kemitetų, 
kurie su entuziazmu darbuojasi, 
kad kuo sėkmingiau pavyktų su
rengti šią tradicinę šventę.

Klubo garbės pirmininkė —

rengti gintarėlių pristatymus. 
i Po deugc’io metų mes matome J 
' ta josios svajonę tapusią Cbica-J* 
| gos Lietuviu Moterų klubo tiatii-4 

cine švente.
Klubietės su džiaugsmu ir pa- 

Į si didžias imu priėmė ponios J.
• Daužvard enės sumanymą ir pa

ėmė atsakomybę ir privi’egiją
( k asm 4 ruošti šiuos pasirody 
‘ mus, kurie garbingai perstato 

Lietuvos kultūra ir mena. 
Q *■

Jaunos 
narnos su 
dainomis, 
rūtomis,
dėsnį džiaugsmą ir pasididžiavi- 

j mą savo tauta ir kilme, šie ren- 
į giniai sujudino ne tik lietuvius, 

L’i'fuvos gen. konsule ponia JiuĮ bet ir amerikietišką spaudą, ra
ze Daužvardienė 1959 metais diją ir teluviziją, 'kas i.-šaukia 

suridomėjimą lietuviais ir jų kul
tūra. Balių pelnas yra skiria
mas stipendijoms, tik lietuviams 
studentams-tėms.

lietuvaitės supažindi- 
tradicinėmis Lietuvos 
šokiais, gintarais ir 

Gintarėlės pajunta di-

Romuvoje surengta dvi& ų sa- 
vaišių (liepos 21-rugpjūčio 5) 
vaiku stovykla. Stovyklavo 20 
vaikų. 3.000 DM prisidėta prie A. Tamlošaitis 
31-mos lietuviškųjų studijų sa-i 
vaitos pravedimo liepos 29, rug-j 
pjūčio 5 Augsburge. . Jų metu bus pradfeti po Velykų ir turės 
Įvyko Europos kraštų LB vado- į būti baigtu 1986 birželį. Bus pa-

Čikagoje! vų suvažiavimas, kurį sukvietė'didintas ic pagražintas įėjimas, 
dalyvavęs VLB Luebecko apylin j Vokietijos LB valdyba ir kuriam' Rytinėje pusėje numatyta įreng- 
kės ųarys H. Petrikas perskaitė ’ pirminirikavo jos vicepirminin-! t« keletas nedidelių butukų. Pa- 
to suvažiavimo kreipimąsi į tau-1 
tiečius. Vasario 16 Akto signata-! 
rai ir ant tewnes aukuro sudė
ję gyvybės aukas pagerbti susi
kaupimo minute. Sugiedotas tau
tos himnas. Garsiu plojimu pri
tarta LB apylinkės valdybos nu
tarimui suteikti garbės pirminin
ko vardą Pranui Kotkiui.

Originali buvo meninė prog
rama. Po V- Simonienės ir O. Le
is rmanienės padainuotų dainų 
gabiai suvaidinu V. Mackevi
čiaus surežisuotą J. Žemaitės 
.Marti. Artistiškai vaidino R. Ma
caitis ir mokytoja Elena bei stud: 
Robertas Tesnau..Meniškos de
koracijos ir aktorių vaidyba nu-, 
kėlė žiūrovus į tautiškai bun- 
dantipraeito šimtmečio Lietuvos' 
kaimą.

VOKIETIJOS L. B. TARY
BOS SUVAŽIAVIMAS

kas V. Bartusevičius. Finansine sidžiauge, kad laikas statybos 
bei moralinė parama prisidėta darbams vykdyti palankus, nes 
ir prie Lietuvių kultūros insti- į kainos šiuo metu kritusios.
tuto suvažiavimo spalio 19-21 žvelgdamas į ateitį, pirminin- 
Huettenfelde. Spalio 26-28 Tgi kas pa;tebuė. kad' dabartinė val- 
Huettenfelde sukviestas Vokieti-! dyb? nali;j£J valdybai didesnių 
ios LB darbuotųjų ir su LB ben-Į ()arbų nenumatė. Kol pilis neat- 
dradarbiaujančių liet crganizaci-1 naujįnįa įr nepastatytas bemin
tų bei institucijų vadovų šuva-. kų ben<įrabutį nuo didesmų 
žiaviinas. Valdybos pirmininkas,' y^mojų tenka susilaikyti dėl vie- 
vicępirmininkas bei reikalų ve-l(lo5 stckos. Numatyti tik tradici- 
dėjas padarė trumpus praneši-j niai renginiai: š. m. liepos 28, 
mus‘bendruomeninėmis proble-; rugpjučio liet, vaikų vasaros 

aovykia J^omfivoje, rudenį — 
j LB darbuotcftr suvažiavimas Hu- 
• ettenfeldej 1936 — centrinis Va
ri sario 16 minėjimas irgi Huetten- 

nys buvo Vasario 16 minėjimas fe|de. Gali tekti finansine ir ki- 
š. m. vasario 23 Huettenfelde.1 ---- ■ —
sutraukęs per 600 žmonių (žr.l 
psl. 2-5). Kadangi visi Tarybos ’ 
nariai jame dalyvavo, tai pla-l 
čįau apie jį nekalbėta.

j niai renginiai:

momis, svarstyti, organizaciniai j s. 
niai klausimai- Svarstybų išva
dos sutrauktos į 13 pageidavimų, 
ir paskelbtos. Didžiausias rengi

(Tęsinys)

Šiemet Ryko kovo 2 Huetten-' 
lelde. Dėl patalpų stokos Romu-, 
voje teko posėdžiauti kaimyni
nėje Vynmedžio (Rebstock) sve
tainėje. Iš 15 narių sisįrinko 14 
ir kontrobėrius. Susidomėjimą 
parodė ir 6 mokiniai.

Posėdį atidarė Tarybos prezi-

i tokia parama prisidėti prie Eu- 
’ ropos lietuviškųjų studijų savai
tės paruošimo ir pravedimo rug 
pjūčio 11-18 Italijoje, Lietuviu 
kultūros instituto mokslinės kon- 

Paruošti pilies atstatymo bef ferencijos spalio 18-20 Huetten- 
atnaujinimo planai. Draudimas felde ir kit- 
moka tik gaisro padarytus nuos
tolius, Pakeitimams įr pagraži-; 
nimams turima tik 500.000 DM. i 
Pilies atstatymo darbams prižiū
rėt? sudaryta komisija iš trijų as- 
menų: inž. Sabo (pirm-), A. Lip | 
šio ir A. Šiugždinio, senj. Darbai i j

,L. B. Vok. biuletenis
(Bus daugiau)

t Lil' EK ATOKA, lietuvių literatures, meno Er moStf.-
m. metreitii. Jame yr* vertingi, niekuomet ne*emt%, Vine? 

Krėvė*, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stsnkot 
7. Raukfio, dr. Kario Griniaus, taip pat K Matusevičiau* ir f 
Seilau* straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis 5 
M. K Čiurlionio. M. Sūeikio, V. Kašubo*, A. Rūkitelė* Ir JL Vxn; 
kūrybos poveikilai*. 365 pu*L knyga kainuoja tik 13,

/

> DAINŲ SVeNTES LAUKUOSE, poetės, n lytojos tr trv 
-3nlų lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dažei 
Šventes bei jų. Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojąs 
Hems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktai* duomenim^ 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

« VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apražy 
ta? Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sauM 
ryvenimo bruožų apraiyma*, bet tiksli to laikotarpio buitie* Ut» 
ratūrinė ttudija, tuskiratyta ekirsneliais. Ta 200 puslapių knyf>

■Romiai p&rsiyt* ttudija tpie Rytprtiln*, remianti* PakxInU t 
Labgovoe apskričių duomenimis. Aprašymai Jdomūi kiekvieno 
lietuviui. Leidinys flinatmotu nuotraukom!*, pabaigoje duodami 
vifcrwdfiq pavadinlmaMr jų vertiniai j vokiečių kalba. Labai

S3S pwd knygoje yrs Ryt>rfl<fĘ UmėUjl*. KaIm V 

•ę Sį GAUM®? LIMI, rašytojo* PetronėM* OrintaHė< 
sJnSmal tr mfntyt tple tfmenis ir rietas n«prft Lietuvoje Ir pfr 
mairials bolievikų okupicijce metai*. Knyg* tūri 23? puslapis.
bet kainuoja tik 13. . - ,i ***yrMK.

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, nern^rtf 
ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje’, tik » 

/rtrglo Jalinską knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pos 
sijf. Dabar būtų j| galima pavadinti kovotoju ui imogauf telxx 
Kay fa r*1 <fid«Mo formato, 265 pualapii, kainuoja M.

< lATULINSS NUVTL1S, S. Bo^enko ktryba, J. V*iaf»* | 
prt. knygoj* yra W sovallv Kaba P

‘ JteyfW gixaamra SUlflaacm, 1TW 5*. ft,
g, E3?at»!5a«« T’SsJAoTrt

įneše klubui sumanymą su- j

šnagė, Vestuvės ir k- Jų dalis

mis. Žmonėms daugiau pažįsta
mas kaip poetas, parašęs per 
pusantro šimto įvairių eilėraš
čių. Jo poezija lengvai įsimena
ma ir sklandžiai sueiliuota. Pasi
žymi tėvynės ilgysiu. gimtojo 
krašto meile ir laisvės idėjomis.

K. Sakalauskas mirė 1938 m. 
birželio 16 d. Varšuvoje. Velio- 
nies pageidavimu palaidotas Vil
niuje, Rasų kapinėse. Dar gyvas 
būdamas labai norėjo aplankyti 
nepriklausomą Lietuvą, bet dėl 
ahuometinių politinių aplinky
bių tai negalėjo nadaryti. Todėl 

____ 2-__1 r 7 __ I

Tik K. Sakalauskas negavo vie- Į ni!rties nllvežtU 1 Vilnių, 
tos save tėvynėje. iv Į:

1908 m- buvo paskirtas moky- ■, 
toju i Varšuva ir ten darbavosi j 
iki savo mirties. Varšuvoje išgy- į 
veno apie 30 metų, visur dalyva- i j 
v o. dirbo ir, galima sakyti, buvo ; 1 
centrinė ašis, apie kurią sukosi ’ į 
visas tautinis ir kultūrinis veiki-; 
mas. Įsteigė Varšuvos Lietuvių 
Savišalpos Draugiją ir ilgą laiką ’ 
buvo išrinktas tos draugijos gar-( 
bės pirmininku. Išsitarnavęs pen 
siją, gyveno Varšuvos priemies-1 
tyje. Paskutiniais savo gyvenimo 
metais buvo suparaližuotas ir ^ 
sunkiai sirgo. Jį mylėjo Varšu- j 
vos lietuviai, taip pat ir kai kurie t 
lenkai, ir sergami gausiai lanke ( 
ir guodė.
K. Sakalauskas buvo “Aušros” j 

“Šviesos” ir vėliau pokarinės 
spaudos bendradarbis. Rašė ei- ’ 
lėraščius ir prozos kūrinėlius. Jo 
sukurti apsakymai yra daugiau
sia paimti iš žmonių gyvenimo. 
Paminėtinos jo apysakaitė: Val
sčiaus ponai, Dvaro žmonės, Vie-

! buvo išleista atskiromis knygutė- 
!

koncertus, skaitė paskaitas ir pla 
tino Lietuvišką spaudą. 1905 m.

1884 m. rudeni buvo paskirtas • dalyvavo Didžiajame Vilniaus 
Seime ir atstovavo Lomžos lie
tuviams. Sugrįžęs pradėjo rū
pintis, kad Lomžos lietuviai mo- j 
kytojai būsų perkelti į Kauno 
guberniją. Tuo reikalu tarėsi su 
Lomžos mokyklų inspektoriumi 
Turau ir prašė jo pagalbos. Su

mokytoju i Pajevonio (Vilkaviš
kio aps.) mokyklą.. Čia ir ve] dir 
bo tautinį darbą, ^platmo “Auš
rą’’ ir džiaugėsi, kad gali čia dirb 
ti ir šviesti savo tautiečius. Bet- 
jo veiklą sekė rusų policija ir. 
sekančiais metais jau buvo per-

Dalyvaudami Gintaro baliuje 
atliksime tradicines pareigas ir 
kartu pagerbsime mūsų grakš
čias lietuvaites.

Teodora Kuzienė

— Condesa del Mar restorane 
22 metų juoduke Crystal Wal
ker išrinkta Illinois grožio ka
ralienė.

keltas į Beržininkų mokyklą, rinkęs.mokytojų prašymus, juos
Seinų aps. Čia apsigyvenęs ve
dė ūkininko Montvilos dukterį, 
sukūrė lietuvišką šeimą ir abu
du dirbo tautinį darbą. Bet pik
ta žandarų akis neny^^j jį se
kusi ir 1888 m. priverČiJinai iš
keliamas iš Lietuvos^ Lenkiją, 
kur Lomžoje ir josVapylinkėję 
m'okvtoiavo apie 20 metu. Tai 
buvo K. Sakalauskui didejis smū 
gis, nes buvo prievarta ^įlaužy
tas jo pasižadėjimas nįekur ne
sikelti iš Lietuvos. Bet ir gyven
damas Lomžoje jis nenusiminė, 
cškcjo lietuvių ir sūjrsdęs už
mezgė su jais glaudžias ryšius. 
Lomžoje suorganizavo^ Lietuvių 
Pagalbos Draugiją ir; jS tisą lai
ka -vadovavo. Ruošė ^illinimus,

2759 W, 71st St., Chicago, HL
BCFESTINGAJ IŠPILDOMI RECEPTAI * FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak
D. KUHLMAN, B.S., Registru.ot&i vaistininkas

For constipation relief tomorrc* 
> reachforEX-LAXtonight

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonigl 
You’ll like the relief in the morning. 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
"The Overnight Wonder.”

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax. Inc., T9S2

nuvežė į Kauną ir įteikė mokyk
ių direktoriui Lebedincevui. Ki
tiems prašymai padėjo ir jie ga- ‘ v,
vo vietas Kauno gubernijoje. Pra^? kad nors go palaikus po

— Britai Belgijoj nužudė 39 
sportininkus, o sužeistų žmonių 
skaičius siekia 254.

— Izraelis prižadėjo duoti Jot 
danijai taik^jbet jokio kito at
lyginimo.

SUSlVIENIJIAIAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus. 

-< SLA — atlieka kullūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudu savo nariams.

SLA - apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas -lietuyis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja cpdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekianfiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

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

SLA kuopu yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai Davelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA " ~
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001 

TeL (212) 563-2210

50 metu studijavęs, kaip

NAUJIENOSE GALDIA GAUTI:
1. Dt. K»rfo Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

OI tomu------—...............................       flO.OO
2. Prof. Vaclovo Biržiškom, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY

GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. —______________  56.00
H dalis, 229 psl.________________________________?6.00

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL _______ —- 55.00
4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. £5.00
5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SAN

TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. __________ -____ |4.00
6. J. Vencfevtta, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

60 psl. 12.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago. I1L 60608 šiuš
ėkite fekj h" pridSkt* vienį dolerį persiuntimo UUIdoma.
I

iŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA

puraAė 700 puslapių knygą, kurion radėjo viską, kaa Bet kada tr 
Set kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Jaunium Ir proi. X, 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padare 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini vertimu* 

tr patarė mums toliau studijuotL

Kalni PA. KM rtriebat

K5BJI8N08

|X

5SK1 EHI 3. Hilstea St, BEIogn, ID WX3
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Chicago $45.00 per year, $24.00 per 
Jx months, $12.00 per 3 months. In 
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£22.00 per six months, $12.00 per 
Jiree months. Canada $45.00 per year; 
•'then countries >4&00 x>er year.

metama — ___
pusei metų______ _
trims mėdež-AHM 
vienam mėnesiui .

$40.00

pate jau yra baigęs \ asano gimnaziją, tai B K j «DSffilNKlMU
savo rašiniu, kurie yra tiek klaidų, SMti gimnazija padare i ‘ ,
labai blogą reklamą. Neseniai spaudoje teko -skaityti joį dahmakų U daiintakas, o tiek pat atsflie-Į
rašinio kalbines klaidas, kurios parėdė j© menką lietų- j f“***^^.krtieim įgatiojing; 
vių kalbos žinojimą. Mes žinome, kad tokie, kurie įnašu j 
—art®, visai— nežino, dažnai turi drąsos mokyti kitas.

Šios mano pastabėlės yra skirtos mūsų išeiviškai vi- 
suotnenei, atskleisti, ko B.R. siekia niekindamas ir kaL

zy? Statkus, Litvinas,
Juozas Miliūnas. ;

Valdybes arba <t«jkt<>nų ir 
revizijos komisijos pranešimai 
priimti be žymesnių diskusijų.

1 finansinė .padėtis gera, nėra

pė atsrųsiiąnji kftieins įgaliojimą
I kt«vo A Opganteacijes nariais1 už juos balsuoti. Nuo praeito- 

yra 170 asmeny ir 14 draugijų, 1 iki šio susiritikimo, per metus 
imoscejuh+ų neaaažtau kaip J00| laiko, Išlojo vienas naujas na-
dolerių. Į sudrrjnkiiną atvyko rys ir šeši mirė: Jonas Gaila, Jo-

other USA localities $40.(X) per year, > KanarioiA-
metami ______ _
pusei metų ___ _
vienam mėnesiui

25 cents per copy

Nuo sausi© pirmoc dieoos 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuos:

metams________
pusei metu -____
trim § rnenesiami

menam mėnesiai .
Kitose JAV vietose:

$24-00
$5.00

Naujienos eina k^riien, 
sekmadienius, pirmdig ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Existed Street, Chicago,

Užsieniuoea: 

metanu___ _ ________ M&00
pusei meoį - - -- ________ 126.00

$24-00 , £L 60608. Telef. 421-fiiaO.
$15.00;

$5.00

po'fn tindamas Svilonį. Be to, noriu pareikšti, jog jei B JU 
mano, kad tokia jo grubia kritika nutildys Svikmį, tai \

— j jis labai klysta. Svilonis dėl tokios jo grubios ir užgaulios i 
“kritikos” netaps nebyliu. Jis niekad nebijojo savo nuo
monės pareikšti ne tik žodžiu, bet ir raštu. Jis ir ateityje ■ 
nebijos. Jis nepakeis savo neigiamos nuomonės dėl tų 
mūsų išeivijoje gyvenamų bendradarbiauto jų ir dėl 
“šiltos” bičiulystės palaikymo su okupantui parsidavė-

ANTANO K VADUKO ŽODIS TEISJAMS

-ikclų. l)vi patalpos duotos jau
drumui: skautams ir Pasaulio 
Jaunimo S-gos L.A.. skyriui. Pas
tarojo lango ir sirkliuių dinų 
uždangalai ntpali-ą liktus. Susi
rinkime buvo iškeltas klausi
mas, ar juunaiueėiai dar ta pa- 

' telpa naudojasi, nes esanti ap. 
] leista. Atsakyta, jog tie nuomi- 
j ninkai tebėra, ji? moka 5 dol. 
1 mėrtshiės n uotuos.
j Aniksėiau .sekmadieniais veik

davo valgykla, bet dabar ne.Ar tokie dalykai svrabūs ? Matote, teismo tarnau- j
tojai Ijhpo traukiant federaliniam teisman už tai, kad ‘^a .'■e.mmmkių jr valgyklos 
jie teisn^e ėmė pinigus. Kas dar svarbiau, kokia buvo įsi

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su rr^kyn-rn.

nuo 9 vaL ryto iki 5 vai popiet Seštadieaiau — iki 12 vai.

Eiti su velniu riešutauti pavojinga

kurie dėkoja komunistų partijai ir ją liaupsina, kurios; 
dėka buvo į Lietuvą atnešta “kultūrinė” pažanga.

B.R. priekaištauja Sviloniui, kad viename jo veda-, 
majame parašęs tokį sakinį, kurio jis nesupratęs. Bet ką- 
jis čia nuostabaus parašė? Tai jokia naujiena ir jokia; 
autoriaus kaltė. Ar nepasitaiko tokių spaudos skaitytojų, 
kurie, nors ir skaito, bet nesupranta? Šį kartą Svilonis’ 
Dievui dėkoja, kad toks atsirado tik vienintelis—ir tai B.R.;

Šia proga norėčiau priminti, kad vertas pagarbos ir 
padėkos kiekvienas rimtas kalbininkas, kuris sugeba ne 
tik kalbos dvasią pajusti, bet ir kitus pamokyti ar net

Šių metų vasario mėnesio “Akiračių” laidoje kažkoks paaiškinti apie pastaikančias rašyboje kalbos
Los Angeles rašėjas, prisidengęs B.R. raidėmis, atspaus- klaidas bei jos netobulumus. Pagaliau, yra Kmmtmga 
clino rašinį apie “Lietuvių kalbą, patriotizmą ir sovietinę pasiklausti tų kalbos žinovų,; kurie. >ją gerai .žino. ’ Jiflc' 
stilistiką”. Tikrai tai įdomios ir aktualios temos. Deja, jų (-sakoma, kad ir musų .iškilieji rašytojai, apie savo'Tastūš,-; 
aiškinimą paskaičius, teko skaudžiai jnusivilti. Pasirodo, -skirtųs laimėti p^^ąijoms, tariasi su kalbos ,^movais^-josį 

•stilistais. Mat, ir tokiems gali:pašiteakyt ir .pasitaiko ;pa- i 
•darytį sintaksės bei stiliau? kĮaMų?JQ, be to,^kfekyiėpas’- 
geros vhlics žmogus žino, kad ‘klystatį pamokyti* yra- 
žmoniška. Bet iš klystančio tyčiotis, jį iže'idmėti, taip' 
elgiasi tik toksai, kuris pats dalyko gerai nežino ir pats' 
daro klaidas arba — dar blogiau, taip -elgiasi tik žemos 
dvasinės kultūros žmogus. x- ’ j :

Manau, kad šios mano pastabos dėl tokios B.R. gru
bios ir užgaulios “kritikos”, nukreiptos Bvilųnio adresu, 
skaitytojams bus aišku dėl kokių ‘‘kablelių” jam taip; 
suskaudo širdį. Aišku, kad ne dėl lietuvių ’kalbos sintak-5

tikome prašyti teismo tarnautojo? Taigi, mes pasmer-. 
kiame vieną iš dviejų: esame pasiryžę nekreipti dėme-- 
šio į nusikalstamą veiksmą arba esame pasiruošę ne-! 
kreipti dėmesio į faktą, kad mūsų elgesys gal privertė 
prie nusikalstamo veiksmo.

Mes privalome kreipti visą dėmesį, ar mūsų elge
sys padarys nusikaltimui įvykdyti palengvinančias sąly
gas, ar tokią sąlygą nesudarys.

Taigi,-ar jau ne laikas mūsų juristui pagalvoikuriam.sie- 
kimui ar galutiniam tikslui mūsų gabumai privalo būti; 
nukreipti? ( u

aiškinimą paskaičius, teko skaudžiai nusivilti. Pasirodo, 
kad šiam’’bevardžiui rūpėjo .ne tų minėtų temų nuodug
nus gvildenimas, o gryna, .polemika, kuria jis siekė kiek 
beįmanant A. Svilofi|-'šūmurgdyti. Tokia polemiką jis 
Svilonį “Akiračių” skaitytojams pristatė- kaip nieko ne
išmanantį, net “Naujienose” nemokantį rašyti vedamųjų. 
Ir nemokantį lietuvių kalbos. Jam pataria stoti į Vasario 
16-osios gimnaziją lietuvių kalbos išmokti. Tikrai, jis 
“Akiračiuose” Svilonio adresu prapliupo tokiu arogan
tišku stiliumi, kokį paprastai naudoja “Gimtojo krašto” 
KGB padalinio oficiozo rašeivos, kurių uždavinys — su
dergti kiekvieną lietuvį, kovojantį dėl pavergtos Lietu
vos laisvės.

Paskaičius tokią jo kritiką, paaiškėjo, kodėl B.R? apįe tuos mūsų tautiečius, gyvenančius išeivijoje, dėl jų 
taip įniršusiai puola Svilonį. Pasirodo, jis nirsta ne dėl pasimetimo, dėl nepaisymo tų principų, kurių privalo 
sintaksės ir kablelių. Tie jo kableliai yra visai kitokio po- laikytis kovoje dėl pavergtosios Lietuvos laisvės. Be to, 
būdžio. Jis puola Svilonį ir jį niekina dėl to, kad šis turi j j erzina ir Svilonio patriotika. Bet dėl to mums nenuo- 
drąsos neigiamai pasisakyti dėl tų mūsų bendradarbiau- stabu. Juk šiandien okupuotoje Lietuvoje lietuviai už 
tojų ir jų “šiltos” bičiulystės su pavergėjo statytiniais.; patriotizmą grūdami į Sibiro gulagus, kalėjimus, psi

chiatrines ligonines. Tik mums labai ir labai stebėtina, 
kad tokių yra ir išeivijoje, kurie randa progą tyčiotis 
iš tų, kurie kalba bei rašo apie patriotizmą ir jie tokius 
savo rašiniais pašiepia bei pravardžiuoja.Tik keista^kad 
tokiems rašėjams pasivaidena net iš praėjusio šimtmečio 
tokios knygelės, kaip sakysim, “Bromą ing vieczna pekla”. 
Ir galvoji sau, kaip tokie pasielgtų su mūsų patriotais, 
jei jie turėtų policinę galią. Tikriausiai jie tokius įgrūstų

,^r mūsų ntątąįdžids- elgsenos standartai- yra^prių^ti, ‘ 
';ąr, ištikjrųjtį nežinoma, kas tikrovėje darosi, tai ar tada, 
mano' elgesys pateisinamas? , , . . ,ų , t;
'T' Jeigū -mes priimsime mažiausio pasipriešinimo fetah-i

meninę syĮrtj į tą- pusę, kurioje bus daug lengviau nusi
kalamų padaryti, padėdami pridengti neteisėtus ->ikO 
mus ^teisėtume skraiste Tr nusikalstamą ■ jv^ksmą;vį^;

Paaiškėjo. kad jo širdį skaudžiai įskausdino Naujienų 
dienraštyje Svilonio dažnai primenami mūsų bendradar- 
biautojams patarimai neiti su velniu riešutauti. Tai reiš
kia, būti atsargiems ir apdairiems, nes okupantas bendra
darbiavimu siekia lietuviams, gyvenantiems išeivijoje, 
smegenis išplauti: priversti juos tikėti, kad Maskvos Lie
tuvai atneštoji vergija buvo jos “išlaisvinimas”, o jos ne
priklausomybės metai buvo tie laikai, kai “maža buržua
zinė klika išnaudojo Lietuvos liaudį”.

Bet šia proga noriu pastebėti, kad šios mano trum
putės pastabos dėl B.R. rašinio nėra mano užmojis su juo

Bau nekreipsime dėmesio į šiuos veiksmus?
Klausimas labai paprastas. Jeigu vykdomas nesusi-; 

pratimas dėl kai kurių pagrindinių principų, kuriuos; 
■mes, -profesionalai, .esame išmokyti taškyti praktiškamt 
mūšų gyvenime. Mūsų pareiga yra globoti mūsų kfien- 
Ūą. Mes privalome išlaikyti jo pasitikėjimą, mes negali
me skleisti to, ką mes patiriam jo .pasitikėjimą. -

Mūsų pareiga yra palengvinti veiksmus, Bet nekliųj 
dyti jiems. Jeigu mes nuolat keliame klausimą, tai -abi 
mes netapsime garsaus romano “polianomis” (eavimi: 
perdaug pasitikimais). Ar mums nereikėtų kuo kitu už-į 
.siimti? '-y -t-?, r

* * ’ i-'* ."T
Profesionalai gali įtikinti, kad jiems nereikia ’taaU 

dyti, kad mūsų pareiga yra ginti klijentą. Mes malime 
pasislėpti už tvirtinimo, kad mes matome tiktai dalį 
veiksmo, kad mūsų, kaip technikų, pareiga tęsti darbą, 
kad mes neištikrųjų nesutariame su jokiu nunsikalti- 
EsŪ įtikinęs, kad mes privalome kreipti dėmesį' ne 
vien j panosėje esantį reikalą, bet visos visuomenės rei
kalą, ir mes privalome pradėti suprasti ir imti atsako-

J . nebėra. Jau tini" ras namams
i valgyk'Ia visada bu^-si n-uosto- 
J linga, Let visuomenės patogu

mui ji laikyta, tačiau ir šeimi- 
njokės Imvusics nepatenkintos, 
■nes maža ■valgytojų. L'škoma, 
gal kas apsiims šeimininkauti 
nors ir ne nuolatos, bet pagal 
reikalą, pvz., įvairiems pobū
viams ai* liūdnose laidotuvių 
dienose ii" kt.
. Narių atžymėjau ui J>ei susiži- 

. cqjimui kuris lietuvis yra dali- 
jainkas, buvo už .stiklo įrėmuo- 
Jas popieriuje surašytas narių 
sąrašas^ įstojimo ino^L phijgų 
įlašąs.' ^lirudami jiariiii. buvo 

• lei?gv2 ir pri2 jo pavardės kry- 
^ėiį^nuę^esti. " •

Taikas ;yi&a‘ keičia. Iškeltas 
pa- 

vardes graižyti metalinėje lento- 
o tai Jbuš lyg ir ąinžinas ,pa- 

jpanklas, niekas hepagadins, kaip 
_ilalsitikoj kai pirmojo sąrašo stik- 

tes buvo sudaužytas. Prieitų 
metų susp-mkhhe jaji tiivo ro. 
doma ta .nors- ir nebaigta. 

.Daug buvo nuomonėmis pasi
keitimo,-kaip tą lentą baigti.

šių jn®tų susirinkigie; =. vėl ta 
tentą -buvo įnešta Į sale, šiaip ji 
laikoma baro kambarėlyje. Ir 
vėl diskusijos, kas negerdi su- 
psoj^ktuota. -Steigėjai, pii-mieji 

Rektoriai nesą- .atitinkamai jų 
^repehaams pagerbti, netinka- 
■^ų.oj vietpj jų - .pavaldūs įgravi- 

ruotos ir Jvt.
Tokios “paminklinės” įsiam- 

zinlme lentos, nors iš si:praus 
'metalo, yra "Įtik 4aikin<)š. Po šios 
-kartos - ateis kili, vargu jiems 
jdomi, nors ir labai gerai nušvi- 

i tinta bronzinė lenta su joje 
esančiomis pavardėmis. Čikago
je vieno fabrikėlio metalo lauže 
mačiau vienos turtingos žvdų 
organizaci jos narių garbės tentą.

(BI S daugiau)
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į kalėjimus. 0 neturėdami tekios galios, tad stengiasi mybę, kuri mums yra uždėta, ypač tiems, kurie kilstelia 
bent savo rašiniais juos pašiepti, juos asmeniškai jžeisti.; bendruomenės dalbą. . r ,

A.Svilonis ’ " (Bus daugiau)
■ ■ , »  _ ~ L l._ ■■■■■>■HM■■■■

(Bus daugiau)

— Penktadienio naktį Pensil
vanijoje perkūnija ir audi-a su- 
□akino šimtus namu ir nužudė 

7C žmonių.

I. PUŠĖNAS

KOVA IR MEILE
LIETUVOS L.USVgS KOVy ROMANAS

Antanas paleidžia motiną ir mato mėlynas 
Mortos akis; ramus šypsnis palydi jų spindulius. 
“Kaip tik Marytės akys”, perbėga Antano 
mintis.

— Mortele, kaip malonu jus matyti...  — jis
spaudžia jos ranką, žiūri jai Į akis ir jam atrodo, 
kad kažkoks rūpestis bei netikrumas slypi jų gel-

— Atvažiavome su Morta, ji čia.
mėse ir laiko ją perdaug santūrią.

Sirgdamas ir baltoje ligoninės lovoje gulė
damas jis tunėjo daug laiko, todėl galvojo ir vėl 
apie Mortą. Jo genimas, jos nuoširdus tiesu
mas, sumanymas, darbštumas ir moteriškas 
švelnumas negalėjo išeiti iš minties. Jis rimtai 
manė, kai egresnės moters ieškoti būtų neišmin- 
ga, tik toji nelemta širdis vis priešinosi, vis grį
žo ir grįžo atmintis — Morta nėra Marytė.—Jis 
lygino palaidotą ir tik atminty per keletą metų 
išposelėtą bei išdabintą Marytės išvaizdą su gy-

ir natūralia Morta, ir jam srtrodė, anoji . bu
vusi. lyg s ulė. o šitoji mėnulio nesiėkiaht . Da
bar. matant rielan- buliškas Mortos akis, jam 
aa.irnrlA kad toki vienpusį ir neteisingą jųdviejų 

rt i nujaučia.

— Mortele, tu kuo tai susirūpinusi?
— Nieko, aš rūpinuosi jūsų sveikata.
— Jau esu sveikas. Gydytojas sakė, kad ga- 

'u jau ligoninę apleisti.
— Gerai, vyksime namo, — su džiausmu sa

ko motina.
— O kaip Mortelės ranka?
Morta pažvelgia Į baltai 

ranka: C

aprišu savo

Nieko, jau gyja, greitai raikščio nebe-

pai

reikės.
Žinai, Antanai, kas pas mus darosi, net 
rado nušautą žmogų alksnyne prie

dinasi, kai šitaip jau protingas žmogus kokią ne 
tikusią mintį Įsikala ir jam atrodo, kad tai esan
ti jo gyvenimo būtinybė.

— Taip, taip, — pritarė Antanas:— tokios 
neprotingos žmogaus mintys arba idėjos, kurių 
žmogus nepajėgia kontroliuoti, vadinasi mani- 
jakai. Skaičiau, kad daug žmonių turi manijas, 

I daugiau ar mažiau netikusias ir žalingas. Taip, 
j tiesėtu Mortele, sakai daugelis žmonių turi ma
nijas ir net nežino jas -tuij-

Antanas truputį susimąsto. Jam prisimena 
Matytė, kurios paveikslą jis nuolat nešiojasi sa
vo minty. Ar tai nėra manija? Juk tos mergai- 

, tės nebėra. Tai kas. kad ji buvo, gyveno, mylėjo, 
I kad ji buvo graži, gera, pasiaukojusi ... Bet jos 
I nebeik ir niekad daugiau nebebus. Kodėl as sa

baisu:
Mortos namų.

— Nušautą žmogų? Ką tokį, kas nušovė?
Morta papasakojo viską, kaip įvyko.
— Kas tas nušautasis? Ar jis buvo pa- w širdį pririšau prie nesančio asmens? Ar tai

žintas? ristiek. kaip jrivaiaduoti kokį asmenį, kurio
— Sako kaž koks Sarkanis, bet aš j0 ne- niekad nčbuvo? O kaip sv dangumi? Ar tai ne

pažįstu. _ tas pats jsivaizdaviaaas? Ar tai oiėra mani-
— Sarkanis, —nustebo Antanas:—vargšas,' ja? Tik tuo skirtumu, ’kad ji visuotinė, ir todėl 

kur pabaigė savo gyvenimą...Juk tai jis mane su
mušė ir norėjo net nužudyti.

— Jis? Kodėl jis norėjo jus nužudyti?
— Nuo kariuomenės laikų nešiojasi frf*- 

kokį piktumą 4tik del to. kad aš buvai 
viršininku ir kartą už netinkamą jo elgesį 
bandžiau.

—Labai keista. Žmonės kartais kokiom:
sąmonėmis vadovaujasi. Rodosi, tai maniia va-

niekas jos manija nebevadina. Morta yra labai 
praktiška ir labai teisingai pasakė. Visomis jė- 
gomis reikia kovoti su manijofiMS. Salin Marytės 
manija iš mano galvos—

nu-
si m

buvo aptarta, apsvsurtyta, kol 
atėjo, -patikrino ir išleidimo raštą pa
te g’ei'i'1 'U'ti pjticrypo j vakarus. Miesto- 
kWesVs nurimo, tik vienas kitas ve-

Gynioto vežimas rieda nedailiu akmenų 
grindiniu, skamba geležiniai ratų lankai ir ark
lio pasagos. Vežime sėdi Antanas, jo motina ir 
Morta. Plačioje sėdynėje lengvai išsitenka trys. 
Mama sėdi vidury, Morta valdo arklį. Ji jaučia 
si vežanti didžiausią turtą, bet jos širdy vis dar 
gyvena netikrumo diegliukai. Nors ji Marytės 
niekur nesutiko, ir jokių ženklų nebuvo, kad ko
kia nors moteris būtų jį ligoninėje lankiusi, ta
čiau jis minėjo Marytę, kai buvo sumuštas: jis 
be reikalo, taip sau, negalėjo tokio vardo pa
minėti!

— Morta man buvo tikra laimė, — sako mo
tina.—Kiek daug ji man padėjo, o jos vikrumas 
prie darbo negirdėtas. Mortele, nebežinau, kuo 
aš tau ir atsilyginsiu....

— Juk tik ji išgelbėjo mano gyvybę... Jei ne
ji, tai su manimi būtų buvę tas pat, kaip su Sar
komų. Būtumėte paguldę prie tėvelio.

Mortai labai malonu tai girdėti, bi t ji neži
no, ką atsakyti. Ji paiašma arklį.

— Taip jau man pasitaikė, tokiu momentu 
atsiradau. Jttk ir jūs, Antanai, nebūtumėte leil 
dęs kam nors pakenkti? ar ne tiesa?

—Žinoma, taip, bet aš vyras, dargi karuose 
užgrūdintas.—sarkazmo doze jis atsakė ir nusi
juokė. '

(Bus daugiau)

dar barškėjo. June 4, 1985
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KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
Programos vedėja

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IK CHIKUKGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St. Petersburg, Fla:, 12:30 vah p.p.

iš WTIS stoties, 1110 AM banga.
2646 W, 71st Street

® “Lietuvos Aidai”

H. VUJAUS

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dot Minkšti 
virieh&L Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 
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L. < vC? (312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

V. Sirvydą*

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AME
RIKOJE UŽUOMAZGA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE: AK1Ų UGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pa^al tnsitsriTn^

Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374
x

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
ginis venų išsiplėtimo hemo_ 
rokių gydymas.

5540 S. PULASKI RD.
Chicago, IR 60629
TeL: 585-2802 -

DR. FRANK PLECKAS
. OPTOMETRISTAS 

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

Ttona aki*. Pritaiko akmiiM 
ir “contact ienaes”.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGU A ; 
2656 West 63rd Street ' 

ViLaados: antrad. 1—4 popiet,

Ofteo talafonas: 776-2580, 
Kwoencijos tetef.: 448-5545

Florida

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

SL Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

«Nemunas, upių tėvas, turi 
tris kilpas: Punios, Balbieriškio 
ir Prienų. Tai ir yra Birštono 
Didžioji Nemuno kilpa, (59 
km.). Įdomu, kad klaidi Nemu
no kilpa kartografams buvo mis 
lė. 17-18 a. žemėlapiuose Nemu
nas tarp Alytaus ir Kauno vaiz
duojamas kai tiesi linija. Dar 15 
a. lenkų istorikas Dlugošas ra
šė, kad šiame ruaže sielininkai, 
visą dieną plaukė, vakarė vėl 
grįžta prie palikto ryte laužo. 
Tik 1777 m. žemėlapyje pirmą 
karta buivo tiksliai nubrėžta toji 
kilpa, kurios sąsmauką yra siau
riausioje vietoje vos 4,5 km. plo
čio. Jau 1209 m. pateikti projek
tai elektrinei Birštono kilpoje. 
Buvo planuojama ir vėliau čia 
statyti elektrinę, tačiau ji duo
tų nedaug energijos, bet užlie
tų daug derlingų žemių.

* Liaudies gana pašaipi dai
nuška sako: “Jei ne grybai ir ne 
uogos, dzūkų mergos būtų nuo
gos”. Iš tiesu, smėlynėje gyve
nantys dzūkai, niekada nepasi
žymėjo turtais, o tik savo- gera 
širdimi, svetingumu, skambio
mis dainomis, gražiomis legen
domis. Kadaise baravykais ir 
rudmėsėmis dzūkai net duoklę 
dvarui mokėdavę, o likučius ga-

(Tęsinys)

Kun. A. Burba nebekandida- 
tavo i prezidentus. Pareiškė, kad 
organizacijai jau yra ištarnavęs 

. ketverius metus, pirmutinius ga
na audringus, todėl jam užte
kę (jis tada buvo 38 metų am
žiaus). Į neują centro valdybą 
.-cimas išrinko prezidentu kun. 
Joną Žilinską, sekretorium Pra
ną Naujokaitį, iždininkų Andrių 
Tepliušį. -

Kun. Jonas Žilinskas to- Žilius 
(18701932) buvo marijampolie
tis ir lankė gimnaziją Marijam
polėje bei lankų seminariją Ploc- 
ke. Jį finansiniai š 
Mykolas Pėža, kuris, nebenorė
damas toliau lenkams Pldcko rė- 
dybojp tania uti, pasuko ^892 m. 
Amerikon, pasiimdamas su sa
vim ir giminaitį kueriką, kuri 
įstatė Overbrook,. -Pa; seuiinari- 
jon. Vyskupas jį įšventino Pit-- 
tsburge 1894 iii.’Tirpiau buvo 
paskirtas klebonu Mt, Carmel, 
Pa. (1894-1898). Po kun. A- Bur
bos mirties tapo paskirtas kle
bonu Plymouth, Pa. (1898-1904,>.

Po to, penkerius 'metus klebona
vo antrajai So. Bostono lietuvių 
Šv. Petro parapijai ir apramino 
vietinių lietuviu ginčus su pir
mosios parapijos įkūrėju, kuu. 
Juozu Gricių, nors kuris dar 
išsilaikė devyniolika metu (1895- 
1914), ’

Sakoma, sveikata privertė jį 
važiuoti į Europą-gydytis (1909) 
Studijavo kiek Šveicarijoj, Zuri- 
che, bet galutinai apsigyveno 
Berlyne, kur ji užtiko Pirmasis 
Pasaulinis Karas. Būdamas Ame
rikos pilietis, gavo leidimą pava
žinėti po Lietuves karo pabėgė
lių kolonijas Rusijoje- Iš Berly- 

šelpė dėdė kun. no grįžo Amerikon. 191.6. Buvo 
uolus patys nxx> 1912 metų dr. 
Basanavičiaus Vilniaus įkurtos 
Ltetnvrųį. -Mokslo Draugijos. Pa
darė iri>’rtrtttnpą ausilankymą 
Amerikoje 1912 m.

benik'.vę į..Lydos,. Gardino, Mer
kinės. Vilniaus bei kitus turgus1. 
Džiovinti dzūkų’ grybai pasiek
davę net Peterburgą. Varšuvą, 
Tik dzūkai moka grybus taip iš
džiovinti, kad jų kvapas ir spal
va lieka nej>akitę. Jie džiovina 
grybus specialiai įrengtose smė
lio atšlaitėse.

out the 
ouse

tuvių apsigyvenęs, parodė tokią 
pat.energingu- tautinę veiklą, ku
rią parodė praėįtįsio šimtmečio 
gale,‘kai davin’tas seimas išrin
ko jį Susivienijimo prezidentu. 
Ši kartą pasiaukojo kitai Ameri
kos lietuviuose -gįrniisiai idėjai

/atkurti nepriįdausorną Lietu
vos valstybę.

Katalikiškų ' organizacijų 1914 
m. Chicagoje sudalytoji Tautos 
taryba išrinko jį savo pastoviu 
nariu. Tautininku Tautinei tary
bai pritarus, kun. J. Žilius buvo 
paskirtas abieju tarybų Egzeku- 
tyvio komiteto sekretorium Wa
shingtone (1918). Komitetas bu
vo tartum, neoficialus atsikūrus 
sios Lietuvos diplomatinis atsto
vas Amerikai. Kun. J. žilius sek 
retoriavo iki 1919 m. vasario 19 
kada jo vietą užėmė Matas J.

Vimkas (1384-1961), vėliau Su- 
sivienijmo sekretorius (1930- 
1961).

Katalikų ir tatininku tarybos 
išrinko kun. J. Žilių ir veiklų Su
sivienijimo narį Bronių K. Ba
lutį Amerikos lietuvių atstovais 
į Taikos konferenciją Paryžiuje, 
iš kur kua. Žilius sugrįžo orga
nizuoti amerikiečių karišką bri
gadą. Čia ėjo koduisionieriaus pa 
reigas, iš kurių buvo paskirtas 
iš Lietuvos atsiųston Finansinėn 
misijon. (Jonas Vileišis ir Povi
las Žadeikis), kuri Amerikos lie
tuviams pardavė $1.610.000 lais
vės bonų.

Kun. J. žilius sugrįžo neprik
lausomoji Lietuvon 1921 m. at
sisakęs kunigystės. Rodos, parsi
vežė $70.500 kapitalo, kurį Ame
rikos lietuviai’ sudėjo jo 1917 me
tai suplanuotam ’Žemės bankui/ 
Kapitalas atiteko Lietuvos vy
riausybės 1924 m. suorganizuo
tam Žemės bankui. Vvriausvbė 

■ Žilių pagyrė- Klaipėdos krašto 
gubemaforiuih ir jis pareigas ėjo 
nuo 1945 m. lapkričio 8 iki 1926 
m. rugsėjo 1.

Čia susituokė su amerikiete 
H etų vaite, bet prieš gyvenimo 
pabaigą, pasak kun. F. Kemėšio: 
‘ Prisiminė savo prezidentavimą 
Amerikos lietuvių pomirtinių ap- 
draudos Susivienijimui ir, būda
mas praktiškasfyyras, apsitlrau- 
dė visokiom galimybėm”. Mirė 
Klaipėdoje 1932 m kovo 2.

Naujasis Susivienijimo prezi
dentas, kun. J. Žilinskas supra
to, kad lietuvybės kėlimas yra 
brangus ir nepamainomas Ame-i 
rikos -lietuvių gyvenimo princi
pas, bet jo vieno tolimesniam 
Susivienijimo ūgiu inėbeužteko.

(Bus daugiau)

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CON D1UUNED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SONUS

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

Telef. 476-2345

TRYS MCO^NIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AilKlMOBDLIAMS PASTATYTI

— Belgams pavyko apraminti 
Briuselio priemiestyje besimu
šančius šaldžiusius italus ir bri
tus. Italai laimėjo 1:0.

1424 South 50th Avenue 
Cicero, III. 60650 

Tei.: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJDIO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės aut' tnobiliams pastatytiSI

■r

Chicago, IL 60629 
Tclcf. 778-1543

Apdraustai parkraustymas 
is {vairiy itstumy, 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5996

Leidimai — Pilna apdraus 
" ŽEMA KAINA 

priimam Master Chargs 
ir VISA korteles.

JL iERĖNAS. Tai. 725-8043

b.

tyhk K. Lovt, * mtmbtr of tht National Homt Fathic^t 
lo/tĮoo, it Floor FaMoo Spttiaiūt, GAJ Corporation.

Th ’Great Roenf Latest Trend In Interrars ‘

STEPONAS (. LACK ir SŪNŪS

i

2 IVASAITIS-BUTKUStrimnmd of axevM tai
1

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAIpto«appl*. vodr*ta«d
1

I
Telefonas — 652-100 3

i
i

t

F
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Walls between roow in 
thi bomt to disappear 
In fha early 1950’a when the

popularity- An acceleration 
of bom* buBdiny m earned 
by returning- vetemns of Wodd 
WarIL

The deHrf for tomethir^ 
Afferent from the two-story 
homes many servicemen had 
left when they went off to 
war turned the new “ranch-

the living and 
through the uae of th* 

elegant (-rick-pattern 
covering. It * GAF‘»

CUmHng slain 
afl-o^e-teveį terinc w>a 

by

Jtetee over them. If the juke doesn't quite cover the riba, tc^ 
with water. Refriferate for 24 hour*,
• Me an whiteprepare the basting fc?nc*_ Combine 

mixh^d pineapple and its liquid, the wine, lemon juice, garite, 
soy sauee, motefisc* or ngnr, o< and pepper, te a Mucepefew 
Bring to < boO and wmw for 10 ttdnutet,

9 When ready to griR, place th s ribs 6 to 8 teehee abo** a 
w^dium hot fire, end cook, turrung frequently, for 30 minutesL

e During the last 1A minutes of ceoking, baste often with 
pinesppte sauce, saving some of it to serve with the riba.

Naujienos, Chieagn, 8, DI. Tuesday. Tune 4. jfWTt

Grilled Pineapple Spareriba 
ty: Eaty Sarvingt: Six
o 1 iay of Coot: Modaraif

dorei tartie, mMe*4 
taUespooea toy taaee 
UbJeipooti mrlmM ar 
broin rnpar

tableipooaa wf«<abie Z 
oR • U

teaspooc. peppee
Parbofl the tpareriba ta rimmerinj -vatar for 30 mtaeitm. 
rtace the riba ta • rotating pan and pour the ptacappie

Xow M esmter tiwi 
rSSO'a, the 

opm floor ptaaa reappaarri, 
Jookiag freak and new. How
ever, thia time ft bean a 
<lifferint narna. It fa called 
“the great room” whica in- 

Urina. dioliM and

č..

PERKRAIJSTYMAI

SOPHIE BARČUS
RADUO iEIMOS VALANDOS 

Scštadtanais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Stoties WOPA - 1490 AM 
tr»n*bMoiai«o» » misv stvdijo* 

Marquette Parke.

Vedėja — Aldona D*vIcim

• H T HEART D i S E A *

ood preparation aeUvitlei to
to one huge space.

The spacious “ijre.vt ronni* 
shown here f*atinv* an 
tie group of ensklmporMTt 
formmhings. The oocn-iMan 
concept is further enhanced 
by joining the kitchen nsuaMy 
with 
areas 
same 
floor 
handsome sheet viayl In the 
•*Newburgh Brick" pattern ld 
White.

This GAFSTAR Softrei 
floor has an easy-care no-wu*. 
surface. The deeply tefctured 
pattern has the look of 
real brick, yet retain*' ,ut 
natural ship* with little<main> 9 
tenance. Thė <^u»'e;-Cor foam 
interlayer provides comfort, 
warmth and noise reduction. 
Available m 9' and 12' widtha 
at your nearest home improve
ment center or build rnr mppty 
dealeVu.

PINEAPPLE SPARERIBS
lad fruit fo well together, and the combination oi 

parent* with the sweet and sour taste of pineapple is a natural.
Before bring cooked over 1 charcoal outdoor grill, rpare- 

sfba ahovld be precooked by being bailed until tender. Thte 
procese of partial cooking is called parboiling.

If yoc m anabk to devote the time or the refrigerator 
•pece to the mari nation procedure in this recipe, just omit the 
ate-ęv Tb* riba w£D taste r little tes* of pineapple, but they'I 
still be quite deliciouiL

This rather robust diria W Ideal for i barbecue party. For 
teęar groups allow 1 pound of apareribs for each person and 
Increase the amount of basting tauce accordingly. Accompany 
the ribs with cold potato or macaroni salad, sliced tomatoeu 
toasted French bread, and the pineapple sauce for dipping.

Serve beer, teed tea, Sangria, chiled rose wine, or the w&tar

I.ACKAWICZ

Lai<’j’triių Direktoriai

2424 West 6Ihh Street — Tel. RE 7-1213

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

I I

i 
i



TESTAMENTAI

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, Ill., 60608

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

<4.00
13.00

Miko Šileikis apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

Compounded 
Didy and Paid Quarterly

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomina gydy 
tojo, riioon*enės veikėjo ir rašytojo atsiminimua.

©1985 Dorsey Laboratories, Division of 
Sandoz. Inc., Lincoln, Nebraska 68504-

Intorwt Rate* 
paid on Savings

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki n Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa-

Lietuvių Moterų 
klubo veikla

$16,559 —
Now Hinn.

Call 1-805-687-6000
-jįxt. JR - 961J..

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina 84.00 
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čekį rašykite ir siųskite:

PASSBOOK 
SAVINGS... 
tilt test way * Mn/qoteriyl

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICEGOVERNMENT JOBS * 
$50,553/year. 
g. Your Area.

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair). 

Also delinquent tax property. 
Call 1-805-687*6000 

Ext. GH-6917 
for information.

Kaip Karolio Požėlos, taip ir 
Katrės Požėlienės bei Juro Po
žėlos darbai ir tragedija yra ap.

Koresp.' ’ 
Eugenija Strungy.

Gaunama “Naujienose” ir pas 
autnnų: 6729"So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

»eo
5^1 ■ *. - . ‘

AT CUI 10W R*TB

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

i ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonst 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
Knygos kaina — $3.95 (su per
siuntimu).

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR 
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

Triaminic-12® Tablets
For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.

® Daugelis norėtų pamatyti lie
tuviu dailininko ir muziko Mi-

Advokxta?
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nu« 
9 vaL ryto iki 8 vaL vakaro.

Šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 tiL i. 
h pagal susitarimą. A

TeL 776-5162 
1641 West 63rd Štrott

— Pirmadieni aukso uncija 
kainavo $315.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turtu Chicagos miesto MCa^ 
Dirbu Ir uimiesčiuose, sroit, 

yarantuofai ir sąžinlntaL į . 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava, 
T*L 927-3559

Užkurnys, g butu mūrinis su garažu. Pelningas 
Adolfas ir pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkas^. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ava, 

Chicago, III.
TeL 523-8775 arba 523-9191INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: ZM-TH1
XrtJBi Jton.Tue.rr 1.9-4 Thur.W Sat. >-l

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

BUTŲ NUOMAVIMAS
K NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

J> NOTARIATAS • VERTIMAI.

r. BACEVIČIUS — BELL REALU
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, DL 60608

Raštininkė Eugenija Strungys 
perskaitė praeito s įsirinkimo pro 
tokolą, be> kitus užrašus, kurie 
buvo priimti vienbalsiai.

Buvo pranešta, kad serga Ma
ry Nebrieza, jai palinkėta greit 
susveikti. Narės, kurios galit pra 
šom sergančią aplankyti.

Visa valdyba pasveikino nares! 
Motinos aienos šventės proga ir 
palinkėjo gražiai praleisti Moti’ 
nos dieną su savo šeimomis. Pir
mininkė pranešė, kad kiubasj 
išeina atostogoms. Birželio, lie-Į 
pos, rugpjūčio, rugsėjo mėne
siais susirinkimu nebus. Sekantis 
narių susirinkimas įvyks spalio 
3 dieną. Po susirinkimo buvo 
vaišės ir malonūs pasikalbėji
mai. Narės skirstėsi į namus lin- 
kėdamos viena kitai laimingų 
atostogų.

rasįrūpiiiiiną ~----- ----------------------------------------------
Dr. A J. Gusaea — DANTYS, jų priežiūra, fveikata ir 

grožis. Kietais viršeliais----- ---------------------
MTnkitaia viršeliais, tik-----------------------

Dr, A. J. Gowen — AUKATA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
EMONCS. Kelionė# po Europa įspūdžiai. Tik------

klubo narių susirinkimas 
birželio mėn
Lietuvio Sodyboje, esančioje 
6515 So. California Ave. Nariai 
prašomi gausiai dalyvauti, nes 
yra svarbių reikalų aptarti.

Valdvba

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TE8MHVAMS 
S ĖTafATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAM.

DtL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J;

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento z

Chicago, m. Tri. M7-7743

“Rektorių namai”, statyti 
1660 m. Juose gyveno Kėdainių 
mokyklos vedėjai —“rektoriai, 
Kalvinų bažn. ir varpinė (1631 
— 1653) renesanso stiliaus. Ro-

(1653 m,), kurioje veikė

Lie uvių Brighton Parko Mo
terų Klubo narių susirinkimas 
Įvyko gegužės 2 dieną Anelės 
saleje. Pirmininkė Nellie Skinu- 
1 s atidarė susirinkimą, pasveiki
no gražų būrį susirinkusių drau
gųjį- pranešė liūdną žinią, kad 
mirė dvi mūsų Įdubo narės: Ce
cilia Barry ir Veronika Banienė. 
Narės buvo pagerbtos atsistojo- 
■nu vienos minutės tyla. Jums 
buvo sute kta gėlės, garbės grab- 
nešės, o šeimoms pareikšta gili 
užuojauta.

rašyti T-HO metų pabaigoje 
goję st -aipsn' į eilėje.

Naujienų Red

* Naujai paskirtas pavergtos 
Lietuvos sovietinės Mokslų aka
demijos prezidentas Juras Požė
la yra sulaukęs 60 metų be še
šių mėnesių.

Juras Požėla yra Karolio Po
žėlos ir Katrės Matulaitytės Po
žėlienės sūnus. Karolis Požėla 
1926 m. gruodžio 29 dieną buvo 
sušaudytas Kaune už komunis
tinę veiklą, o Juro motina Katrė 
.Požėliėenė, dr. Stasio Matulai
čio duktė, 1936 metais balan
džio 12 d. buvo sušaudyta Mins
ke už antikomunistinę veiklą.'

Kartu su Katre Matulaityte 
Vilniuje dirbusi K. Aldeniūfe 
Karosienė parašė 1932 metais 
Brocklyne išleistą knygą apie

vai nutarė Katrę Matulaitytę 
sušaudyti, tai Karosienė nė ne- 
pyr*'.!ėjo apie sušaudytąją savo

Keturi Lietuves miestų sena, kalojatis Konstantino Čiurlionio 
miesčiai ir šiandien žavi ne tik , (1875-1911) gimtine- Deja, čiur- 
istorikus bet ir lankytojus; Vil
niaus senamiestis labai plačiai 
žinomas, išpopuliarintas, Kauno 
senamiestis buvo labai apleistas 
— istorinius pastatus restaura
toriai “atrasdavo’’ po tinko

| sluoksniu Klaipėdos senamiestis 
buvo ypatingai labai blogame 
stovyje, dabar yra sparčiai res
tauruojamas;' Kėdainiai — vie-

| nas nedaugelis Lietuvos miestų, 
kur senamiestis neblogai išsilai-

ADV O KATU DRAUGIJA
V. BYLATTIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandor 

Nuo 9 ryto iki 5 vaL popiet 
e^todieniais pagal susitariau

4606 S. KkW« Ava. 
Chicago, ill. 60629
TeL: 778-8000

pastabų, yra geras akademikas, 
turi geresnes akis n* mte*extą, 
toliau mato ir daugiau supran
ta. Jis žino, kad anopus geleži
nės sienos, žodžiai ir darbai daž
niai: skiri.wi nuo realybės. Šiaip 
jis pagiria (Literatūra ir Menas, 
1985 m. gegužės 18 d.) socialis
tinę ekonomiką—girdi, jos "pa
siekimai niekam nekelia abejo
nių, mūsų visuomenė čia nuvei
kusi labai daug”. Iš tikrųjų, ta
čiau, ta visuomenė turi aibę abe
jonių. Pasiekimų daug, ypač 
karo pabūklų gamyboje, bet po 
suviršs 60 metų po “socialistine 
vėliava” Maskva dar negali išsi
auginti užtektinai maisto savo 
žmonių maitinti.

Požėla kiek vėliau savo pasta
bose pats prisipažįsta, jog “Pas 
mus iki šiolei ekonomika buvo 
tarytum užhipnotizuota planinių 
rodiklių. Ne visada buvo skaito
masi su realia rinka. Daug anks
čiau p r i pažintų ekonominių 
sprendimų pasirodė esą netei
singi”. Požėla gerai supranta, 
kad jis jokiu būdu negali įvar
dinti, kas ir kur neteisingus eko
nominius sprendimus daro. Jis 
užtektinai išlavintas ir žino, kad 
ir be Įvardinimo visi žino, ką jis 
bando pasakyti.

Turėjo drąsos Požėla pabrėž
ti ,kad Jungtinėse Valstijose po
kario laikotarpiu žemės ūkyje; Katrės Matulaitytės komunisti- 
naudota apie 20 .procentų darbo ■ nę veiklą, bet Kremliaus valdo- 
jėgos, o 1984 metais žemės ūky
je dirbo tik 3 procentai. Jis, su
prantamai, nutylėjo, kad ir 3 
procentai tiek ūkio produktų 
pagamina-išaugina, kad Ameri
ka kenčia nuo milžiniškų per
teklių ir nežino, ką su tais Įpei-

Naujasis okupuotus Lietuve, 
Aleksių akademijos prezi-lenla> 
Juras Požėla, sucrantaina. yra 
— bent turi būti — išlikimas 
Kremliaus nustatytai linijai 
vo r Šimuose ir pastabos: 
pagiria M ask vos-k cm uni z m: 
siek-mus ir pasmerkia .k 
A'aMijas, taip ir jų kapi 
ekonomiką, taip ir jų ■ 
mą ir iš to "sekantį'’ 
pašauto taikai.

------ -----—------ , ■ ■ , tUSė 
,--------- viena seniausiu Lietuvos vaisti

niu 1655 m.
Chicagos Lietuvių Spaudos^ Kairiajame Nevėžio krante sto

vi Jurgio bažnyčia, statyta 15 
7 d. 7 vai. vakarei amž. •

Sodyboje, esančioje; Įdomūs yra ir kiti, vėlesnių 
amžių pastatai, kaip minaretas 
(1880 m.) šiuo metu senamies
tis restauruojamas.

4259 S. Maplewood, Tai. 254-745®

Tafp^at daromi vertimaL'giminių 
iškv^įpmai, pildomi pūięfybės;jĮat«. 

ėjimai.ijkita^g blankai.
■ M ■—?

REPAIRS — Of GENERAL^ 
^ralrOs^Taisynial. A

TAISO OROįvfi|lNTWUS, t 
ŠALDYTUVŪS, Mi#IM0 £ 
LR DŽIOVINIMO MAŠINAS ~-

BEI KROSNIS. ‘
Herman Dečkyi

Tel. 585-6624

tik , (1875-1911) gimtinę. Dej
lionių sodybos jau seniai nebėra, 
sunku jau ir atsekti kur jos bū
ta. Diditi menininką primena , .... » "T- - . . i9 butų mūrinis. Labai geros pajamos,tik ąžuoliniai stogastulpiai, sto- butas savininkui. Geras inves- 
vintys prie kryžkelės. Liaudies, tavimas.
menininkui Ipolitą 
Monika Bičiūnienė.
Bronius Gedvilai, Stasys Kara- 
nauskas ir kiti, garsėjantys sa
vo nagingumu ir išmone meist
rai, išpuošė pakeles nuo Varėnos 
iki Druskininkų medžio skulp
tūromis. Čiurlionis gimė Varėno
je I, bet vaikystę praleido Drus
kininkuose.

tukliais daryti.
P r i si taikindamas Kremliaus 

dabartinei linijai, Požėla kritiš
kai iš u reiškia apie Ainc-riko-. 
•'žva’gžitžių karo” tyrinėjimus. 
Bot jis pripažįsta, kad “kas pir
masis išv.'s lazerius j kosmes:!, 
♦as bus bent iš dalies apsaugo
tas, galės spausti mygtuką, pa
kuti savo raketas, nes galvos, 
jog negaus atkirčio’’. Požėla 
nutyli, o gal ir nežino— kad 
Krumaus jau keli metai, kai to
bulina savo "žvaigždžių karo” 
pabūklus — ir net yra padaręs 
kosmose kelis bandymus.

Sekant Maskvos nustatyj-rs 
taisvlties savo žumrtistikai. ži- * / 
niose apie žymesnius savo žmo
nes niekad neduodama aprašo- i 
mos a-intnybės amžius. Taip yra 
okupuctoj Lietuvoj. Plačiai ap
rašo Požėlos pastabas, bet ne
mini kokios amžiaus jis Sulau
kęs. Iš Vilniaus laikraščiuose til
pusių fotografijų reikia spėti, 
kad Juras Požėla yra apie 10 
plus metų sulaukęs.*

J. Skinky

Mutual Federal

šig stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausjli.

ARVYDAS KIELA
6557 S. Taiman Avenue . 

Chicago. IL 6Q629 
434-9655 ar 737-1713




