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SVETLANA IR NIKOLAI OGORODNIKAVAI PRISI 
PAŽINO KALTAIS

ŠMITAI SUTIKO IŠLEISTI 
AMERIKIEČIUS

Birželio 30: Teobaldas, Em 
Ii ja na. Skaldąs. Novilė.

PARTIJOS SEKRETORIAUS KALBA LABAI 
VEIDMAINIŠKA

BEIRUTAS, Libanas.— Penk
tadienį bu.yo__ pasklidę, gandai, 
kad šijitai sutiko išleisti 39-su
laikytus amerikiečius Į Damas
ką. Ten juos turėjęs perimti Si
rijos karo policija, kuri būjįįį 
perdavusi Amerikos ambasadai 
Damaske. j

A---.Kąš;neiškeis pesu į austra 
ląLW’-sio'inėiiesjo..pabaigos,, ta 
ArsmtinosF i bėsasF bus.' veber.

Uepos 1: Aronas, Jutvara 
Bendrutis. Liepa.

Ant rytojaus kalėjime buvo 
dar 4

BRITAI KIŠA Už GROTŲ FUTBOLININKUS 
ŽMOGŽUDŽIUS

Didžiosios Britanijos gyventojų dauguma pasmerkė Liver 
poolio futbolininkus mušeikas. Teismas spręs 38 

rugtynių stebėtojų nužudymą.

Atsakingi valstybės departa
mento pareigūnai atidžiai peržiū 
rėję Gorbačiovo kalbą Dniepro- 
petrovske ir palyginę ją su anks 
čiau jo padarytais tvirtinimais, 
priėjo išvadas, kad Gorbačiovas 
yra didelis veidmainys. Tarptau
tinėje politikoje Jissako" vieną 
dalyką, o elgiasi visai kitaip.Vie. 
ną dalyką jis pasakoja Maskvo
je, o visai kitaip kalba Driiepro- 
petrovske;

.o* Angeles miesie mirė 47 
is. žmonės mirė nuo sal
os neišvirtame piene. A

Dabar jis jau prasitarė, kad 
prrz. Reiganas labai jau daug 
reikalauja, kad su juo veik "neį
manoma tartis.

— Indijos siekų vadovybė tvir 
tina, k-d sienai nepadėjo bom
bą į kebivinj lėktuvą.

— Nikaraguos vjdaus minis. 
teris aštriai kritikavo JAV Kon
gresą už nutarimą kisti JAV 
prezidentui ■'jusli JAV karius 
Nikaraguą, jei kiltų reikalas.

— Atstovų rūmai negali susi
nti dėl sveikatos apdraudimo 
okesčiu išaldvmo.

Britai būtų galėję kelis mu
šeikas suimti tuojau po mušty
nių. Britams labai nepatiko, kai 
aukščiausioji sporto vadovybė 
uždraudė britams bet kada vyk
ti į Europą ir dalyvauti futbolo

— Soljdarumo vadovybe pra
nešė, kad penktadienį trijose 
Varšuvos dirbtuvėse sustreikavo 
50,000 darbininkų. Jie protesta
vo prieš mėsos kainų pakėlimą.

Kadiljakus atvežė ir perdavė 
automobilius pagaminusi Ame. 
rjkos Cadillac bendrovė. Mašinos 
yra 18 pėdų ilgio, turi vėsintuvą 
ir šildytuvą, televiziją ir barą 
stikliukui išgerti. Didelį namą 
pastatė Los Angeles O'Gara 
bendrovė.

Dviračiais pravažiuojantieji 
kiniečiai sustoja pasižiūrėti į 
nurodytą namą ir jo priešakyje 
pastatytus automobilius. Kiek
vienam patinka automobiliai, 
bet ar jie pajėgs eiti dulkėtais ir 
siaurais Kinijos keliais, stebisi 
praeiviai.

Amerikoj,?, tokie kadiljakai 
kainuoja $30,000, tuo tarpu Kj-

— Bolivijos kariuomenė 
ėmė Čuk sakos provincijos 
tinę Sucre, kai maištininkai 
puolė porą administracijos 
mų toj provincijoj.

šeštadienio rytą buvo kalba
ma, kad amerikiečiai bus suso
dinti i didelį autobusą ir bus nu
vežti į Damaską. Pirmieji gan
dai sakė, kad jie skris į Sirijos 
sostinę pagrobtu lėktuvu.

Beirute patirta, kad Sirijos 
milicija nuvežė A. Canwell Į 
amalu vado Nabih Berri bu-ta, 
kur jam buvo pasakyta, kad vi
si amerikiečiai bus nuvežti į 
Damaską ir paleisti, b? t tuo tar
pu visi amerikiečiai saugojami, 
kad kas nors jų neužpultų.

Aukštas Izraelio 
pranešė Amerikos 
Washingtone, kad 
stovykloj laikomi šiji 
vežti i Damaaka

Praeitą savaitę sovietų spauda prasitarė, kad 
vas Ameikon nevažiuos

— Atstovas Thomas O’Neil 
pasiūlė daugiau uždirbantiems 
pakelti socialinės apdraudos mo
kestį iii- reikalas bus išspręstas. 
Dole patenkintas Atstovų rūmų 
pirmininko pasiūlymu.

WASHINGTON, D. C.—Pra
eitą trečiadienį Michailas Gor
bačiovas buvo nuskridęs į Dnie- 
propetrovską ir pasakė labai 
svarbią kalbą apie tarptautinę 
ginklų kontrolę. Jo kalbą klau
sėsi Sovietų Sąjungos darbinin
kų unijos vadai,keli sovietų mar 
šalai ir visa eilė įtakingų Sovie
tų Sąjungos pareigūnų.

Pilnas kalbos 1,'kstas tiktai 
ketvirtadienjo vakare pasiekė 
vastybės departamentą.

Gorbačiovas ten prasitarė, 
kad iš Ženevoje vykstančių pa
sitarimų nieko gero neišeis. So
vietų Sąjunga jokiu būdu nega
lės sutikti su Amerikos atstovu 
reikalavimais.

Jis, papasakojo/ kaip pfįef jo 
prik^oyN.y OgOTodriŠRėvaš/- - so
vietų ianšhašfedos- paUrėjaA Jam 
met^imįntis/galyeh, kad reikia 
įtrajktJAIili^f'į; Į isaytr-snipiif^i-, 
moJiftklą’. ... ’ y r

MiUęris atėjo pas Ogorodniko.
vą ir susipažino .Su jo 35 nąetų ’ — Irakas nutraukė diploma, 
žmona Švėtlaria. Jos pareiga .bu- tiriiuš7 santykius su Libija, šio- 
vo daryti viską, kas įtrauktų R. .mis dienomis atšauks savo dip- 
Millerį į. sovietų šnipinėjimo lomatus iš Libijos.

Bjj’ždio 29: Petras ir Povilas 
Manligirdas, Gedrime.

Yra pagrindo manyti, kad po 
licija suims dar kelis mušeikas. 
Britų spauda ir radijas kelia vie 
šumen žiaurias futbolininkų 
žudynes. Bus nubausti žudikai 
:r bus nuimta kaltė nekalboms 
britams.

PEKINAS; Kinija.— šiandien 
Kinijos vyriausybė perduoda 20 
puošnių kadiljakų prie didžiau
sios sostinės gatvės, kur pasta
tytas aukščiausias sostinės na
mas.

Library oi Congress dr
periodical Division 
Washington/ D, C.. 20541

nijos darbininkas turėtų dirbt 
115 metu tokiai sumai uždirbti 
Joks kinietis tokios maišnos sa 
vo darbu negalės įsigyti, be 
Tengas Hsiaoping pataria ban 
dvti.

tartis su prezidentu 
nu.

Gorbačiovas buvo 
kad Sovietų Sąjungai r 
gyti naujas mašinas ginklams ir 
kraštui reikalingiems produk
tams gaminti. Savo laiku jis rei
kalavo ,kad laukai privalo būti 
geriau prižiūrėti ir sudarytos ja
vų atsargos. Jis pareiškė, kad 
Sovietų Sąjunga negali prilygti 
Amerikai. Jis važinėjo po kol
chozus ir ragino visus dirbti il
gesnes valandas .kad tiktai gau
ti daugiau, daržovių, javų ir pa
šaro .Jis net ragino pačius kol- 
chczinink’us skųsti valslybinio 
turto vagis. •v -.si: n

Valstybės departamento pa
reigūnai greitai išvadų nedaro. 
Jie mėgsta remtis faktais, o ne 
kalbomis. Bet ji? priėjo išva- 
dos„ kad Gorbačiovas yra .veid
mainys. Jis kalbėjo apie taiką, 
apie sovietų ūkio atgaivinimą, 
l>et tikroji kalba apie so
vietų karo jėgas. Jis kalba, apie 
tai-ką, bet tikrumoje Stiprina 
rusų karo jėgas.

šis nutarimas sukėlė pasipik- 
tinimą įbritų tarpe. Anglijoj yra 
tūkstančiai sportininkų, kurie 
nebuvo Briuselyje ir “rungtynėse 
nedalvvavo. Nusikaltimas nelie
čia visų britų, karia kraštui gė
dą užtraukė tiktai keli futboli
ninkai. Žaidynėse nedalyvavo 
risi Liverpoho futbolininkai.Vi
si norėjo laimėti. sumušti italus, 
bet ne visi norėjo mirtinai su. 
mušti Turino jaunuolius.

Ant lytoj aus buvo suimti dar 
du muštynėse dalyvavusieji Li
verpolio futbolininkai, o du pa
tys atėjo į policiją ir prisipaži
no, kad jie dalyvavo, bet pasa
kė, kad jiems ramumo nedavė 
sąžinė.

nos prez. Alfcnsin 
oj d’delę paskolą 
ė Ii.

MUferis teismui aiškino, kad 
Mviė-tų šni 
'BŲ akyse

Nikolai Ogorodnikov gavo 8 metus kalėjimo už šnipinė 
jimą Kremliui

LOS ANGELES, Cal.—So vi e- tinklą, 
tų agentas Nikolai Ogorodnikov 
prisipažino prisiekusiųjų teis
umui kad jis bandė. įtraukti į šni
pinėjimo tinklą Amerikos 
agentą Richardą Millerį.

— Aš darnu viskam ko rš 
nęs reikalavo. Aš padariau dau-

-J 'giau, negu iš manęs buvo parei- 
kalattte. Aš -tapau visos šios by
los auka, -— verkdamas.? pasakė 
N. Ogorodnikov, kai teisėjas Da 
rid Kenyon jam perskaitė teis
mo Sprendimą.*

Vi^as reikalas susipynė, kai
FBI agentas įsimylėjo į 35 metų ' ris dudtų 
Svetląną Ogorcdnikovienę. Rei
kalai dar labiau ’. susipynė^" kai 
35 metų Svetlana Įsimylėjo į R.
MiM^i .'■ ■'

Teisme paaiškėjo, kad Ogo- 
rcdriikoviėnei .gresia Ilk- metų 
kalėj imo, bet teisėjas dar nepa
skelbė jąį- sprendimo. ji$ turės 
per«į^tyti visą byįoy eigą, , pą- 
tikrinti jos žodžius, liktai tada Suvarė visus futbolininus Į salę ir parodė belgu 

. parų estas'“video' žudynes
LONDONAS, Ang. — Britų žaidynėse. 

prokucaįĖura'gavo iš belgų visaš 
ykŲę^jpaiiaiytas muštynių ir 
italų futbolininkų žudynių foto 
nuotraukas, nuvyko į Liverpolį,: 
sukvietė visus -geriausius Liver- 
polio futbolininkus ir parodė vi
są lungty-nių eigą.

Vaizdas buvo
Žuvo 38 žmonės, 
ko jauni Turino 
pirmą kartą išvykę užsienin par 
si vežti sportininkų laurus. Bet 
įvyko visai kitaip.

Belgai italus buvo atskyrę plo 
na mūro siena. Bet kai pradėjo 
groti orkestras, tai britai pradė
jo daužyti mūro sienelę, o kai 
ją nuvertė, tai pradėjo akinėni- 
miis ir peiliais mušti italus. Iš 
rodomos video i filmos ? atpažino 
tris mušeikas. Visi išėjo namu, 
bet šie trys buvo atskirti ir nu
vežti tiesiai į kalėjimą.

Britų prokuratūra juos tardo 
ir ruošia jiems bylą už sporti
ninku žudvma.

— Gorbačiovas patarė kinie
čiams laikyti su Maskva, o ne 
su Amerika.

Prancūzai r švccaraj sutinka priglausti 39 sulaikytus ame
rikiečius ir yra pasiryžę juos išvemti j Kipro salą. Bejrute 

kalbama, kad sulaikytieji bus nuvežti į Siriją.

.Naujame pelitiniam? biure j:.£ 
paiko tiktai vieną maišalą, so
vietų karo jėgų vyriausią visų 
jėgų vadą Sokolova. Jis buve 
dešinioji ranka maršalo Diinit 
rijaus Ustinovo. Pastarasis, pas. 
kirtas maršalu Greckos rūpino
si vien tiktai alcmo ginklų rei
kalais ,o Sokolovas tvarkė visų 
kitu šakų kariuomenės reikalus. * c
Į partijos politiką jis nesikišo, 
bei jis kontroliavo visus marša
lus, generolus, admirolus, lakū
nus. Dabar politiniame biure su
sodinti visi asmeniški Gorbačio. 
vo draugai, kurie buvo pasiruo. 
šę šaudyti komunistų partijos 
pareigūnus, vogusius valstybė' 
turtą iš kc’chozų. stačiusius pi: 
tis ir ūžusius su gražiausiomis 

učių rusaitėmis 
doš mt ūžusių k< 
įlė. c dabai poli. 
Alų ievas vra de-

MiUeris beveik su viskuo su-; 
tiko, kad tiktai sutiktų Svetla
na. Pradžioje ji nenorėjo sutik
ti ,gi atsiklausė savo viršininką. 
Tas visą reikalą aptaręs, įsakė 
jai sutikti. Bet už kiek laiko rei
kalai pasikeitė. Svetlana pamilo 
Millerį. Tadą jau jT norėjo su
sitikti su Milleriu. Bet ji turėjo 1 
slapstytis nuo savo vyro. Ji’ ma- Į 
nė, kad jos vyras nieko nepaste- Į 
bėjo. Ji pasiskundė savo virsi- ‘ 
riinkams. Viršininkai liepė ne-j 
kreipti dėmesio/ kad tik Mills- i 

rūšaniis” žinias apie j 
šnipinėjimo eigą.

* Sovietų valdžia1 viską žinojo, 
ir Svetlaną viską žinojo. 'Ūktai 
vyras visko nežinojo.

Jis pradėjo teismui sakytj vi
sa tai, -ka viršininkai ir advoka
tai. jam šakė. Tiktai dabar da
rosi'išspaustos jo ašaros ir teisu 
mui'tpanukti žodžiai, kai tęisę- 
.jas jain paskyrė 8- metus j^lė- 
jimo. — ‘ - *' •

Kiek Svetlana gaus, dar he- 
aisku/-^,
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VISI Į BRIGHTON PARKO LIETUVIU $V£NT|

1985 m. liepos 6 d., šeštadienį

nuo 11-tos ryto iki 11-tos valandos vakaro

4300 SOUTH WESTERN AVENUE 
VIDURINĖJE PIEVOJE

Muzika - Tautiški valgiai - Artistų kūriniai 
Žaidimai ir dovanos vaikams 

Telefonuokite 847-0664

BRIGHTON PARKO LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ VAL
DYBA SU PIRMININKU VITALIŲ UTARA IR 12 WARDO 

ALDERMANU ALOYS ŲS MAJERCZYK KVIEČIA 
WISUS METU VRJS DALYVAUTI

Brighton Parkd lietuvių festivalyje.

Šventės vedėjas — JOE KULYS

DALYVAUJA RESTORANAI:

DAINA, ONESTTI’S,

T'ALMANDĖLI,

SHARKOS.

CHESDANS,

ROYAL PACIFIC

A-JAYS

■- Brighton Parko Lietuvių dienai vadovaus Viktoras
. -U taras ir Joe Kulys. Paveiksle matome ir kitus komite

to narius. ? f '-p., j

LITHUANIAN CUISINE

IR KITI

Aiderman Aloysius A. Majerczyk. 
Honorary Chairman

Victor Utara
President ;'

» ... • i

Joe Kulys
General Chairman . 

Carole Bąlzekas 
Bob Counsell 

Vice Chairmen

Eric Sherwood 

Donna Gallinaitis 

Joe Wawrocki 

Gaile Eidukas 

Jim Kelly 

Rasa Lintakas 

Elizabeth Gora j

Renee Baran

Lucy MiehaJczyk

Vida Baronaitis

Ramona Slonskis

Frank Baker II, M.D.

Mindaugas Si liūnas, M.D.

Donatas Siliunas

Leroy Brodian

Andy Markulis

Joe Yerkes

Andrian Aragones

Kenneth Yerkes, D.D.S.

Ramune Maciejauskas, D.D.S.

L. Dalia Petreikis, D.D.S.

! Augusią Šaulys, M.D.

* Bus didelė palapinė sveikatai tikrinti. Chicagos. 
Universiteto Medical Centro -gydytojai tikrins sveika-' 
tą. Tikrins kraujo - spaudimą, cukrinę, plaučius 
•ir širdį.

* Dalyvaus Šy. Kryžiaus ligoninė ir Chicagos Svei
katos departamentas teiks pirmąją pagalbą.

* Aldermanąs Ą. Majerczyk yra miesto svei
katos skyriaus pirinininkas.' Jis tvarko Chicagos Svei
katos skyrių. U

* Atvažiuos Chicagos policijos didysis sunkvežimis.
Atjos’ raitoji policija ir atsives apmokytus šunis. Chi
cagos ugniagesiai turės pirmosios pagalbos tie
kėjus. ,4 •■•ii.' *.1, i* ! į

< J

? šeši orkestrai gros dįėną ir nakti.

’ Atvyks šventės pradžiai Cook apskrities še
rifas R. Elrod.

* Dalyvaus Chicagos meras Harold Washington.

8 Šventės pradžioje dalyvaus-Laimutis-Nargelėnas, 
Illinois valstijos policijos vadas.

Vaikus juokins klaunai, dalins žaislus. Ghica- 
gos knygynas suorganizuos pasakas vaikams.

8 Atskris Chicagos Universiteto vaikams gydyti 
malūnsparnis.

Atvyks-Chicagos miesto ligoninės-kraujui teikti 
skubos automobilis.

♦ Chicagos Sveikatos Departamentas skiepys vai
kus nuo užkrečiamos ligos.

* Naujos priemonės dantims tikrinti praves Dr. L. 
Dąina Petraitis, Dr. Ramunė Maciejauskas, Dr. Len 
Yerves.

VISUS KVIEČIA DALYVAUTI ŠVENTĖS

VEDĖJAS JOE KULYS.

S. KALEBI SAKOSI NEPRIKLAUSĘS 
“PltKŲJŲ VILKŲ” GAŪJAI

ROMA. r,n;a. x Praeitą 
perrkladier; S^rdar Kalebi 
parvi- kė prisiūk tįsiųjų leisinuL. 
kad jis niekad nepriklausė Tur* 
kijoi veikusiai “Pilkųjų vilkę* t 
gaujai. Jis pažinęs keJjs “PtTki|~ 
jų vtAų’* gaujos narius, jam yra 
žinoma mmėtų “vilkų" verkia 
liet jis pats lai gaujaj rteprL 
klausęs. Jis nepriklausęs nei “ru-i 
duju", nei “‘geležinrų’k nei jokių* 
kitokių “vilkų" gaujoms, jų^ 
balsais nestangęs ir žmonių 
žudęs. ą

Serdar kalebi tebnuri paręis-j 
kė, kad jis priklausęs tiklaj Vo"j 
kietijoje sukusiai turku organi*). * 5. J.- j
zacijai. km j rūpinai VokielijoC] 
pate.kud3is turkais. Tai savitarJ 
ninės pauidlius (iruarrizacilii, ku

ri rūpinasi ’ftutieciats di-delės 
gyveniniu krizais metu.

f^ganizaciįg rūpinasi ekųno- 
nrifliais if kulturiniaks turkų rei
kalais. Vokietijon atvažiavę tur
kai nemokėjo vokiškai, negalė
jo susikaibeti/nHŽifiojo vokiečiui 
papnxiu, teisiu ir labai sunkiai 
vertėsi ckonorhiikaie Jis priklam 
sęs lai arganfeacijai ir pa<įėjęs 
atvykusiem^ turkams, bet jis 
nieko bendro neturėjęs su kito
se valstybėje gyvenusiais turkais] 
ir nežinojęs apie pasikėsinimą; 
pries įjop’ezrų Jr apįv Melimttl 
A lį Agcų i r jo turi m i ls gi nkTus Į 
nieko nežinojęs.

Vokietijos policija, suėmė 1 >- 
lėbi ir itktevė It>fij<^ pAl c jsi, 
ari galėtu teisti kartu m kjtais

turkais, prišifiėjus’ois prie pasi
kėsinimo. Kaip Ragei nežinojo, 
kad šveicarai, p.rduodami jį 
italams, pe davė jiems j > pasą 
ir kitus' kėlibrdų dnku.mep\us, 
taip dabar vokyčiai, perduooą- 
nri Kaiebf I.alčm>, perdavė 

ems aMrienfšktis jo d( kiimeų" 
tus, bankų iaiVgules ir jvairiuo-j 
še bankmwe laikytus piirgus. .1

Kalebi tvirtino t, smui, kad. 
jis nesirūpino kitose vaLtybėse. 
gj-venudais turkais, tuo tarpus- 
jo pasas ir kitokie dokumentai 
rodo, kad jis du kartu yra buvęs 
Italijoje Milane ir Romoje, 
Bankų sąskaifos rorhn'
Vra tris miCjūnasGb^idcij 
markių ir jas iškeitęs j’ dot ertus

J1

melu yra stambi stirna pinigu 
jo sąskaitoje. *

Teismas pėnkiaš savaitei |d?¥’ 
sė Ageos liudijimų. Agca pa
reiškė teismui, kad jis «ąs jaibai 

. pervargęs ir kad jis būtų labai 
(iėkingąs. jeigu teismas Įrištų 
jam atsikvėpti ir apgalvoti visą

i ppd&tj, kurioje jis <laj)ar.^rą.
Teįsėjas Severjpo S>antapiėi 

leido Agcai atsigautį. papsėti ir 
paprašė S. Kalebį pasaldyti, ką 
jis šioje byloje žinąs. . I

Trisdešimt trijų hieių Kalėti] 
pirmą teismo dieną pareiškė, 
kad jis nieko nežinąs apie Melui

urua.
Teismas jau nustatė, kad pa-i 

aikėsiuūna prieš popiežių orga
nizavę Bulgarijos valdžios sau- 
gurno pareigūnai, kurie gavo] 
įsakymus jš sbvietu valdžios 
agentų Bulgarijoje.

giau 
gai.

JajXMtei nenori skirti dau- 
pinigų ‘ krašto apsaiu

— Peler Longhead, ėjęs ALI 
| bertos provincijos premjero pa-j 
treigas 14 metų, vakar atsistaty-j

■ .. , _? aVei. • > « . . ifrino.kfcji ’Ab A^ens s*r
<pas£k"oiim.*

Ar KrUebi prklpdteLv "tkdknui| -

richo yiėftbųtyje biiVo nutarta

Arrfenii^aje ,,Lpžfri8ift<rn1a 
pi-ic savo žyjhiy. kafo pn.-l P^sas ir. įvestas australas.

nužudyti poni -rilių. Jis-davę* pi- Jęuratflra parodė teiwBW-BafCio į .— Sj.iitų lecp® ema didelės 
nigu< Agcši, Bagcei ir kjtiems. pasą ir jo kelionės j Bulgariją »r kovos tarp fanatikų ir abejo- 
Vokietijoje dar ir dabartiniu Šveicariją, tuo tarpu dar ne- janėių korasų.
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ŽUVŲ VALGYMAS SUMAŽINA ŠIRDIES 
PRIEPOLIŲ RIZIKĄ

Naujasis Anglijos medicinos 
žurnalas pascklbė nepakeičia
mą tiesą, kad valgant du kartu 
per savaitę žuvį, sumažėja šir
dies priepuolių riziką.

Tume žurnale pask'.Tbti straip 
sniai yra išvados darytų tyri
mų, kokią įtaką turi žuvies die
ta koronarinėm s (širdies) li
goms. ■

Viena stdija buvo padaryta 
Leideno universiteto Olandijoj. 
Iš 852 vidutinio amžiaus vyriš
kių, kurie valgė daugiau, negu 
vieną unciją žuvies- kasdien, su
mažėjo širdies atakos per pusę, 
palyginus su tais, kurie žuvies 
nevalgė.

Intemistas William Conor, 
universiteto mitybos fakulteto 
šefas, savo studijose nurodė, 
kad tam tikras santykiavimas 
tarp žuvies aliejaus ir širdies li
gų sumažėjimo.

■žūties aliejus veikia dvejopai. 
Jis mažina trigliceridus ir cho- 
lesteriolį.

Aukščiau minėtas gydytojas 
Wf Conner tvirtina, kad trigli- 
ceridai ir cholesterolis staigiai 
krisdavo, pereinant nuo augalf- 
niu aliejų į žuvies aliejų.

Bostono Brigham ir moterų 
ligoninėse tyrimai parodė, kad 
žuvų dieta sumažina- sąnarių už
degimas.

Galima daryti" išvadą, kad žu
vies valgymas gali teigiamlai 
veikti, tiems asmenims, kurie 

■- kenčia nuo artričio.
Todėl tas pats aukščiau minė

tas gydytojas W. Connor mano, 
kad goriau valgyti žuvis, negu 
gyvulių mėsą. ū

Tačiau tas gydytojas tvirti
na, kad-tik garinta, krosnyje 
kep ta-£f3tyfą...-žųvis\yTąefek-

J^^^tyGo&rior maųo ,kad vai 
ga^-įžųvį pakJMĮ'poniĮd .valgyk 
lo.jėptyi auksriau -smįnėtų; priva.

ri- < ri'* * •.“'*>2 . ' < • -
O.-.’A'-z S'

lumų neturi, nes ji kepama rie
baluose ir turi per daug teš
los.

šitie tyrimai buvo daromi nau1 
dujant jūrų (sūrių vandenų)1 
žuvį. . |

Tačiau manoma, kad ir sal
džių vandmų žuvys turi tas pa- Į 
čias Omega tris riebalų rūgs- j 
štiš rkaip ir sūrių vandenų žu- Į 
vys, tik mažesnėje koncentra
cijoje.

Pažymėtina ,kad jautiena tos 
Omegos trijų riebalų rūgšties 
visai neturi.

Viktoras L-ga.

IŪS KLAUSIATE.
MES ATSAKOME

KL. Pasakykite kokia prie-> 
žiūra yra “Home Health care” j 
ir kam ji teikiama?

Anelė K-nienė
ATS. Jeigu jum gydytojas 

pripažins, kad jūs galite gauti 
savo namuose priežiūrą ir jįs 
nustatys, kad .jūs daliną laiką 
(part-time) eitumėte į vadin. ■ 
“skilled nursing care,, vizitai yra j 
būtini, jūs galite kreiptis tuo rei
kalu Home Health agentūrą, 
prikišu ančią Mediraės apdrau- 
dai.

Daugiau informacijų ir paaiš
kinimų sužinosite įsigiję leidinį 
Your Medicare Handbuch. Kreip 
kit:s: Departament of Health & 
Human Service, Baltimore, Md. 
21207 arba i gyvenamos vietos 
Soc. Sec. įstaigą.

SKAITYTOJŲ BALSAI

Vyresnio amžiaus yra apgauti ■ 
.tyfeazĮm.iisras Duffy iš Boss 
Pitts. ^Pittsburgh ' Press dien. 
rašty rašo:

“Mano tėvas visą savo gyve-

nimą d:rbo keliuose fabrikuose, ■ day 
mokėdamas Socialinės apd rau
dos mokesčius ir dabar turi pra
šyti federalinės valdžios pensi
jos — benefitu, išskaitytus iš 
jo ir kitų uždarbių. Kokia yra 
tėvams negarbė! Aš ir kiti esa
me pasipiktinę ir aš žinau kini 
tėvų vaikus, kurie yra vadinami 
“izoteh” ir tą patį pažeminimą 
jaučia.”.

ARTILERIJOS GLOBĖJA
Kaip visiems žinoma, kariuo

menė susideda iš įvairių ginklų 
rūšių. Ir kiekviena rūšis turi pa 
sirinkusi kokį nors šventąjį sa
vo globėju bei užtarytoju.

i
Tokius globėjas turėjo pasi

rinkusios ir Lietuvos kariuome
nės ginkų rūšys. Šiuo rašiniu pa 
liečiama artilerija, kurios glo
boja yra šv. Barbora.

Barbora buvo turtingo stab
meldžio duktė. oJą tėvas augin 
uždaręs aukštame bokšte. Jo 
manymu, tai buvo geriausia ap
sauga nuo nasaulio vilionių.

Tačiau, kai tėvas sužinojo,kad 
duktė slapta apsikrikštija, tai

ė krašto va'dcvui nubausti.
Vienok Barbora, nors ir kan

kinama, neatsisakė krikščionių 
tikęjimo.Tada į.’irdęs tėvas pats 
jai nukirto galvą..

Yra plačiai p .sklidęs padavi
mas, kad egzekutirių tėvą nu
trenkė žaibas ir sudegino jo kū
ną.
Tikintieji pradėjo lankyti Bar

boros kapą ir susilaukdavo pra
šomų malonių.

Tu laiku krikščionys dažnai 
šaukdavosi Barboros malonės, 
nes laikė ją galinga globėja nuo 
žaibo trenksmo ir ugnies. O vė
liau, kai atsirado parakas ir ap
motos, tai šv. Barbora buvo pri 
pžinta artilerijos pulkų..?globėja 
ir gynėja. Ir tas pripažinimas pa 
si tikėti šv. Barboros ;pagašba iš
silaikė iki mūsų dienų!' \ t

Todėl ir atsikūrusios'Lietuvos 
kariuomenės pulkai šv. Barborą 
pasirinko savo globėja. •

Katalikų bažnyčią šv. Barbo
ros šventę švenčia gruodžio 
4 dieną. . -Vi. Vyteniškis

'KAS PAVEIKĖ?

Vienoje viešoje yietojeI būda- 
jis ją skaudžiai sumušė ir ati- vo baisiai prirūkyta- Tęhj buvo 
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JAY DRUGS VAISTINĖ

NEBRANGIOS, BEI vertingos knygos
Jį UTERATURA, lietuvių Eteratūros, meno & rncSS 

IMt m. metrtiti*. Jame yra vertingi, niekuomet neseuztą, Virc.- 
Krtvta, Igno UapeEo, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos 
J. Riukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir ? 
Keliaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis % 
įf. K. Čiurlionio, M. tfleikio, V. Kaiuboa, A. ROkitelės ir L Varas 
kūrybos paveikslai*. 365 puri. knyga kainuoja tik BS,

V DAINŲ iVENTfiS LAUKUOSE, poetės, rašytojos h fe 
Eal^ lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dabat 
iventes bei Jų Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojąs 
Hemą, gėrintis autorės puikiu rtiliumi ir surinktais dudmanim* 
bri užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja 52.

%
2759 W. 71st St, Chicago, Dį 

atTESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI » FANNIE MAY SAL
DUMYNAI « KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
5 ?aL ryto iki 10 vaL vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vat
D. KT1HLMAN,. B.S., Registruota* viistininka*

Tel. 476-220’6

-

iškabintos lentelės su užrašais 
“Čia nerūkoma”, “Rūkyti drau
džiama”, bet jos nieko negelbė
jo. Kartą šlavėja nuėmė visas 
lenteles ir pakabino savąją su 
užrašu: “Rūkyk, rūkyk, grečiau 
nudvėsi’’. Naujasis užrašas pa
veikė rūkerius...

Jjf

TĖVE MUSŲ
metu, kapelionas aiškina moki
niams “Tėve mūsų”. Staiga pa
klausė:

— Kadėi prašome kasdieninės 
duonos, o neprašome savaitinės 
ar mėnesinės duonos?

Viena mergaitė tuoj pakėlė 
ranką:

— Tcdė! kapelione, kasdieni
nės duonos prašome, kad ji ne
supelytų ilgai stovėdama, — at
sakė linksmai besidairydama į 
aplinkui sėdinčius vaikus. ;

* * 1
SPRENDIMAS

Mažas berniukas, matydamas, 
kaip jo subrendęs brolis, išlipęs 
iš mašinos apeina aplink ir ati
daro daro savo draugei duris, 
aiškina savo bendraamžiui drau
gui :

— Ji labai patraukli ir pusėti
nai gera, nes kartais man duo- 
da saldainių, bet man regis, kad 
dar ne visai ji sustiprėjusi' nes 
nemoka pati sau mašinos durų 
atidaryti.

* * *
RŪKŠTYS

Mokytojas aiškina vaikams per 
chemijos pamoką apie rūkštis. 
Jų veikimą nori paaiškinti pavyz 
dž:u.

— Jei aš savo auksinį žiedą

t VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke įprafr- 
Jucio Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne mur- 

gyvenimo bruožų aprašymai, bet tiksli to laikotarpio buities Hte 
ratūfinė studija, luskirxtyta skirsneliais. T* 200 puslapių knyp 
parduodama tik už O.

> EIETUV1IKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaJfci^o
TMrrtdid parašyt* rtndija apie Rytprūsius, remianti* Pakalni ♦ 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Jdomū* kiekvienai 
IfetuviuL Leidinys fliustruotas nuotraukom!*, pabaigoj* duodam 
vitovardžių p* vadinimai ♦ h Jų vertini*! | vokiečių kalbą. Labs 
Madingoje S35 pu*L knygoje yra Rytprū*tų lamėlapla. Kaina Tf 
R----------

*5 KJ EAUM3S LllOK rašytojo* FvtronėJės Orintafiės ab 
mininti Ir mlntya apie wmeuls tr rietas neprlk. Lietuvoje ir pt 
maiaiaii bolševikų okupacijos metai*. Knyga turi 23? puslapi*- 
bet kainuoja tik ?3. . ■*« > . t ■>»«

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, nenrprat 
Ui fr klaidinga! interpretuojamas gyvenime Ir politikoje1, tik s 
f-afgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir po* 
rfją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju oš tmogau* teis* 
Knyga y^a didelio formato, 255 puslapių, kainuoja W.
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į"or constipation relief tomorrow 

j reach for EX-LAX tonight. c
Ex-Lax helps restore your system’s own natural 

rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. ‘ 
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder!

r

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax, Inc.. I9S2

NAUIIMiS’OSE GALIMA GAUTI:
1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

JI tomu _ _____ ?10.00

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. £6.00
U dalis, 229 psl.____________________________________ $6.00

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. ---------------- $5.00

> IATTXIN15 NOVELES, H. Tosčenko ktryba, J. VabtiS 
P«r>n»A W tnygoj* yr* sųmojfca<ų nova!!ų. Jūktna C

JL'XjfW jpT5#.njc( STaųJl^c®*, ITW B*. WaMofi 9L, CSTesp
“ rrfeffTgfį gaflUu frfMS JRMfinSsKi QSeMaw

4, Janinos Narfnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. $5.00

5. Prof. P. PakarkUo, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. $4.00

6. J. Venc!»v<M, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 pri. |2.00

NAUJIENOS, 1729 So. HaTsted St., Chicago, m. 60608 siųs
kit* čekj Ir pridfikt* vhną dolerį persiuntimo filaidomA.

TĖVŲ ŠALIS| ’s. "T

Už jūrių marių, už mėlynųjų, ” r : 
Nž kalnų slėnių, miškų juodųjų, 
Pro nykią tamsą ir rustų vėją, 
Kurs balto sniego pusnynus sėja, — /
Kaip šviesų, šiltų gegužio rytą, 
Rausvais alyvų žiedais kaišytą, 
Mintim lakiąja, jausmu gyvuoju, 
Tave svajoju, tave dainuoju 
Tolima, brangi Tėvų šalis.
Skaudžiai be vilties, kurčiai be aido
Mus piktos vėtros verpetuos svaido. >4 i
Pailso jėgos, aptemo mintys, <- 4
Ir ėmė brolis brolio baugintis.
Tik tu, brangioji, visiem vienodai *i
Tą patį vaizdą iš tolo rodai:
Pro kraujo puotą, liepsna gaisruota, ’
Žiedais spygliuotais apvainikuota *
Spindi aukštybėj, Tėvų šalie.
Jau lauktas rytas pro durnus švinta. 
Spindėk, brangioji, skausmu auginta.
Ir mes, klajūnai, su ryto giesme į
Svetur sukeltus skausmus išliesme 
Ir grįšim, grįšim silpni, išbalę, 
Bučiuosim žemę, gaivinsimi galią. 
Tik kolei staugia Audringi vėjai, 
Spindėk aukštybėj, kaip man spindėjai, 
Tolima, brangi Tėvų šalie!

PUTINAS

įmesiu į šia rūkšti, kas atsitiks?
Ar žiedas ištirps?

— Ne, — atsiliepė vienas mo
kinys.
, .— Gerai pasakei, bet ar mokė
tum paaiškinti kodėl?

— Labai paprastas dalykas, — 
dėstė mokinvs, — Jei rūkštvs 
žiedą galėtų suėsti, tai ponas

!■

mokytojas jo ten nemestum. 7 
» * »

PIRMAS DARBO PASIŪ- ’
LYM.AS ■

Onute, Jtu .baigei mokslą. Ar 
daug, (larbo- pasiūlymu gavai?

Mama, prašė, kad susitvar
kyčiau Savo kambarį. 2

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE 
yra' seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemaH?4 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti, jau per 97 metas, 

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tacc 
darbus dirba. .t

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS doleriu
apdraudų savo nariams. J- « J* > '

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelzA 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas lietumis ir lietuvių draugas gaM

i Susivienijime apsidrausti iki $10,000. > \
SLA — apdraudžia ir Taupomąja spdranda Endowi&^it 

Insurance, kuri ypač liaudinga jaunimui, siekiančiai 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai ‘.

SLA — vaikus apdraudžia pigia termfhučta apdraudė: ui . 
$1,000 apdraudos sumą * temoka' tik SS .00 metais.

SLA — kuopu yra visose , lietuvių "kaloniįose. ; 7 
Kreipkitės į savo- apylinkės kuopę veikėtta, -J" 
Jie Jums mielai pagelbės J SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą: ■«

307 W. 30th St, New Yot&, NX‘10O01 
Tet (212) &63-2210

4?

Ini LIUDAS MIKŠYS,
50 mettj studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA
parašė 700 poslapių knygą, kurion sudėjo viską, 5ei ka3< tr 
>et kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir lietuvių kalbą. Jia mokės! kartu su kuru Jaunium ir prof. SL 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini vertfmm 

tr patarė mums toliau studijuoti.

Sūria* p*. KM rtriktiaL Salta* p x

ri 8SŪII8RD I
E21 B. Existed 8t, BMexgn, ID “
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taj kreipėsi į JAV pjezidentą, nes juo pasitiki; o nesi
kreipia į izraeĮitus, nes jais nepasitiki. Bet p.rezid 
Reagaaas neturėtų viso reikalo vilkinti, nes vėliai 
gailėtis.

Prez. Reaganas nekreipė dėmesio į šijitų vadą 
< generolą, buvusį Libano karo jėgų štabe, bet iš L 
kariuomenės pabėgusį. Prezidentas atmetė visus 
vado Berri reikalavimus ir šijitų karo jėgų virsti 
patarimus. Prezidentas pareikalavo paleisti visus 
lų sulaikytus Amerikos piliečius. Paleisti sveiki 
nesužeistus. Jeigu prieš Amerikos pijįečiųs būtų i 
bet kokios prievartos, tai pasikėsinto jai įžeis Ame 
piliečių pagrindines teises, tai pasikėsintojai bus s 
ii r atduot i teismui.

Prezidentas įpareigojo viceprezidentą George 
organizuoti pasipriešinimą tarptautiniari terori 
Viceprezidentas tuojau išskrido į Romą ir ten mft 
vo šiaurės Atlanto valstybių vadus apie teroristų ] 
jų ir Amerikos žinomas priemones. Jis pasimatė s 
piežium Jonu Paulnu Il-ju ir informavo ji apie pri 
nes kovai prieš tarptautinį terorizmą.

Iš Romos viceprezidentas Bush nuskrido į Bon 
ten informavo kanclerį Kohl apie plintantį tarpta 
trorizmą. “Mes visi supamės tame pačiame laivei 
rė koncleris ir pareiškė, kad jis pilniausiai pritaria 

Į rikiečiams.
Prez. Reagano žodžiai tuojau apskriejo visą p: 

lį. Prezidento žodžiai labiausiai paveikė Beiruto ši 
Ypatingą dėmesį šijitai kreipė Į Baltųjų Rūmų spa------

! atstovo Lary Speakes. Jis aiškiai pareiškė, kad pre
zidentas laukia laisvų amerikiečių už dienos ar dviejų. 
Jeigu to nebus, tai pirmiausia bus uždarytas Beiruto 
aerodromas Jis bus uždarytas amerikiečių nutarimų 
nesiųsti lėktuvų į Beiruto aerodromą. 0 jeigu praneši
mai laiku nepasiektų, tai gali subombarduoti Beirute 

Prezidentas Reaganas, praeitą savatę pasitaręs su 
atsakingais saugumo pareigūnais, nutarė pasinaudoti 
Amerikoje veikiančiais Įstatymais ne tik liepiančiais 
prezidentui saugoti .Amerikos piliečių teises, ' bet pata
pančius jo galioje esančią karišką valstybės galią Ame- j 
rikes piliečių tėisėms,.ginti.’2 i ■■ ■ s ■y

Krašto apsaugos ’ sekretorius Casper Weingerger, 
matydamas pinkles, į kurias veda šijitų fanatikai, nuta
rė pasinaudoti Amerikos karo jėga ir išlaisvinti šijitų 
pagrobtus amerikiečius.

Libano šijitai pirmiausia pradėjo rodyti savo galią 
Libane. Jie atsisakė klausyti Libano vyriausybės, jie at
šaukė šijitus iš Libano kariuomenės Jie susitarė su drū- 
zais sudaryti nuo centro valdžios nepriklausančią sritį 
ir ryžosi ardyti visą Libano visuomeninį gyvenimą.

Pačiame Beirute šijitai pradėjo kovą prieš palesti
niečius, su kuriais vedė kovą prieš įsiveržusius iz
raelitus.

Prezidentas Reaganas, paistaręs su saugumo pa
reigūnais, paskelbė, kad jis atmeta visus šijitų reikala
vimus. Šitjiai norėjo, kad prezidentas įtikintų izraeli- , 
tus paleisti visus Izraelio kolėjimuose laikomus šijitus. 
Prezidentas pastebėjo, kad jis, kaip JAV prezidentas, 
ne tik su šijitais, bet su bet kuriais kitais gengsteriais, 
kurie ginklų pagalba pagrobia lėkttve, buvusius žmo
nes ir štabą, kad pagrobtuosius jie vieną po kito 
jeigu nebus paleisti Izraelio stovyklose laikomi šijitai 
Beiruto aerodrome, norėdami įrodyti savo galią 
kalavimo tvirtumą, vieną beginklį jūreivį nušovė 
metė iš lėktuvo. Pagrobtas Amerikos lėktuvas iš Atėnų 
buvo nuskridęs į Beirutą, iš kur buvo reikalaujama pa
leisti Izraelio sulaikytus šijitus.

Šijitų karo jėgų vyriausias vadas gen. AtimturHai- nešė, ką planuoja daryti. Iki šio meto-amerikiečiai vi- 
dar, kad prezidentas viso reikalo ilgai nevilkintų, Šiji- sad pranešdavo savo planus, o vėliau kiti apie juos pa-

lėktuvų takus ir aerodromas bus uždarytas. Be aerodro- i
mo uždarymo; gali būti paskelbta šijitams ekonominė skaitąs Šveicarijoje.
blokada, Ąmerkos karo laivai galį nepraleisti jokio tai'-.;... V,. ? ? -...r
vo i Libano uostus. Be to, dabar jų laisvų patrankos:galį. ^vo

- v. , '■ Al- □ -X- A- A Ap^vesh- krturi - Jam atwkusio vien? Lrrthna VOriariPHlC 1 cnitn CTFT1 O XTTOQ-r ' rapšaudyti visus kelius, vedančius į šiji.tų sritį. Šie Špeą- 
kes žodžiai Beirute buvo plačiai komentuojami,, negu 
prezidento nutarimas atmesti' visus šijitų reikala
vimus.

Šijitų vadas Berri trečiadienį paskelbę, kad jis su
tinka išvežti diem dienoms 39 amerikiečius i Šveicariją. 
Per tas dvi dienas izraelitai turėtų atvežti visus Izraelio 
stovyklose laikomus šijitus.

Kai buvo išaiškinta, kad amerikiečiai visai nesirū- 
na Izraelyje suimtais šijitais ir nenori-(apie šį pasiūly
mą kalbėti, tai vadas Berri susižinojo su Libane esan
čiais prancūzais ir sutiko jų žinion paleisti visus - , . i - - . . . ? ' tuo. tąiįtu. nėra žinios. Aišku, yra tiktai vienas- dalykas,
amerikiečius. Šia proga pastebėjo, kad, ketvirtadieni iš- šijitai sutinka paleisti visus amerikiečius nestatydami 
leis dar vieno širdimi negaluojančią mbteriškę.Tada liks jokių sąlygų. Izraelis taip pat sutiktų paleisti visus šiji- 
tiktąi 38 amerikiečiai. Prancūzai sutikję bendradarbiau-
ti su Beirute šijitais ir yra pasiruošę ^pitis reikalingų lamente diskusijų paaiškėjo, kad izraelitams.’labiausiai 
priemenių amerikiečiams apsaugoti, juos išvežti iš Bei- rūpį santykiai su amerikiečiais. Jie gailisi, kad nepalei- 
ruto srities. . i _ Ldę visų šijitų iŠ karto, kai paleido tik 31. Užsienio mini-

tiktai 38 amerikiečiai. Prancūzai sutikę bendradarbiau

Izraelio premjeras taip pat gerokai susirūpinęs 
pagrobtų amerikiečių likimu. Izraelitai skelbė, kad jie 
neišleis iš stovyklos suimtų ši j it ų. jeigu Amerika jų ne
prašysianti, kad juos paleistų. Izraelitai paleido tiktai 
31 laikytą šijitą. Jeigu amerikiečiai būtų besitarę su iz
raelitais, tai izraelitai būtų buvę patenkinti, bet ameri
kiečiai su izraelitais visai nesi tarė ir nieko jiems nepra-

■——CĮB Į J Į  IHIlll '-fl-limiMI

' ^a4ąs $tanka 5. Niekas

EGZISTENCUiĮZMC) TAMSA W

1. Kas tai yra “Ąš esu”?
(Tęsinys)

Todėl visos apšviečiausios “ribps situacijos’ 
yra tokios, kurios sukelia nepasitenkinimą ir 
kuriose mūsų gyvenimas yra sudrumstas (Kal
tė), sukliudytas (Kova), — susiįpnintas (Kentė
jimas arba jis net visai pranyksta (Mirtįs). Vi
sos “ribos situacijos” tuo pačiu yra Tamsos Si- 1 
tuacijos. Tačiau kaip tik šitoje tamsoje Jąspers 
tikisi rasti apšvietimą.

Kiekviena iš šių “ribos situacijų” ggU įvykti 
skyrium, bet atrodo, kad dėl Jasperso jos yra vie
na su kita susijusios ir sudaro nenutraukiamą 
vienumą: kalte atsiranda dėl kovos už būvį ne
išvengiamumo; kova yra susijusi su kentėjimu
mums ir kitiems; o kaltės ir kentėjimo našta 1 
darosi sunkesnė dėl kovos beprasmiškumo, nes 
ji yra beviltiška: mirtis yra neišvengiama, ir 
tik mirtis nutrauks kančias, sustabdys kovą ir 
išlygins kaJte-

Tokiu būdu, nors visiškai kitonišku keliu, 
n.<. prieiname pne to paties ta&e: ieškodami 
egzistencijom, būties **smės, mes randame

Jaspers pagury zia: mirtis ne., tik ramybė

v ?

Mes matome, kad ir Heideggerio fenome- 
iogija. ir Jasperso “apšvietimo” teorija priveda 
prie mirties paslaptingumo. Egzistencialistui 
šitos išdavos savotiškumas virsta neapsakoma 
tragedija.Juk jam egzistencija yra pamatas, ant 
kurio viskas laikosi, šaltinis, iš kurio viskas at
siranda.

Jei šis pamatas nyksta, jei šis šaltinis išsi
semia ar išdžiūsta, tada viskas darosi problema
tiška ir netikra — ne tik mūsų gyvenimas, bū
tis, bet ir visas pasaulis, kuris yr^mūsų egzis
tencijos sukurtas ir palaikomas. Net pati Die
vo sąvoka tam, kas tiki, atsiranda pavojuje, ir 
Rilke, kuris buvo egzistencializmp reiškėjas po
ezijoje, duoda šitai baimei išraišką:

Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe7
Ich bin dein Krug (wenn ich zerscherbe’) 
Ich bin dein Trank (wenn ich verderhe) 
Bin dein Gewand und dein Gewerbe.
Mit mir verlierst du deinen Sinn.
(Ką veiksi, Dieve, kai aš mirsiu ir nebūsiu?
Aš Indas tau esu (o jeigu ,aš sudušiu?) 
Gėrimas tau esu (o jeigu aš išdžiūsiu?) 
Esu aš Rūbai tau ir Amatas tavasis.
Mane praradęs, prasmę tu prarasi.)
Tokiu būdu egzistencialistui mirtis nėra tik 

asmens likimo dalykas, bet tai yra pasaulio ka

iko

ame

einu n ės žiūrint

s (Tęsinys j; "

Gėlli turėjo savo slaptas są- 
. Šveicarija 

■pareikalavo j j. atvykti ašmenis- 
š t i *.* ! • - ' . i 1 - r ' "K* i- G

mią-y. pasakyta”-/- jf1;. ..
Tą ąusi^e*

Jo; iš,., kėlią asmenų. Pū'mas — 
Philippe Dewick iš Zūi'ici,ic 
Banke. Ta& bankas Aū

Dt. T. A. LEGAGKAS visi mokėjimai dąryti prieš taip
• tt ' vedinamus ‘Tetars of comfort”.

Sis tas apie Vatikano finansus 4) Tie laiškai . pęgutėjp įtakos 
. tien^ užmokėjimams. Toliau 

-Romos kurijai patiekiami tei- tikrinant faktus, rasta/ kad vis
giniai popieriai turėjx> eiti per kas buvo taip, kaip buyp pir- 

• Italijcs ambasadorių Vatikane i 
Italijos: raginamas, Bankas su-f; 
.darė komisiją lyrinę j iįrian^ 
Banko : advokatą., .padedamas. 
M.aiyinkus priėjo tc-k.iy.,-i§vą^U’į 
•‘T) Institutas, savo i-eligžn^risi' 
veiksmams neemė pinigų iš Gal
vi, dėl to neturi atsl^įritp 
2) Užsienio kompanijos, kurios 
skolingos Ambrosiano. grupei.

1982- ni. rugsėjo 13 d. jis suareš
tuotas, jo sąskaitos įšaldytos, to 
pai-eikalM'us Italijai. Jo ištrėmi
mo procesas pradėtas 1983 m. 
1-983 metu rugpjūčio 10 dieną

nąl. Ctiyi jpajįcgįą piąigų. I>e- 
-wĮck;sųriišš© su JidŲe prancūzų 
.aJyvos kompanija. ELF,- kuri įn- 

• yestayo 12Q- mik. kad galėtų- su 
■lėktuvu maty t. i žemės ’plutos są- 
štatą ir net ptjyamVninį pasislė
pusį lajyą, Ąj:tyąs-tei\^-Įle.rman

Gelli iš ŠveicarĮjc® kalėjimo pa- nękucinet nebuvo vadovauja- 
bėgo h* atsirado Monte, .Carlo mos to Institute, už tat. nieko ir 
dabar dar gyvena • Urugvajuje, nežino. 3) Yra nustatytą, Kad

tirdąvo, bet šį kartą Izaelis sužinojo iš Lary Speakes 
pareiškimo spaudai. f ■

.Ką amalų vadas tarėsi ir susitarė sų prancūzais,

tus, jei tiktai būtų aiškus amerikiečių prašymas^Iš par-

sterįs reikalavo gauti JAV laišką, prašantį paleisti su
imtus šijitus. Tokio laiško Izraelis negavo ir negaus. Šis 
reikalavimas buvo neprasmis. Izraelio parlamentas pra
leido kelias valandas besvarstydamas ši klausimą.

Prez. Reagano žodis yra svarus visame pasaulyje. 
Šiandien niekas neabejoja, kad šijitai paleis pagrobtus 
amerikiečius. Jie privalo daboti, kad fanatiški- šijitai jų 
neužpultų ir neišžudytų. Visose valstybėse yra' fanatiš
kųžmonių. - ;

nuo 1940 iki 1945 mėty: laike 
:karo buvo vienas iš direktorių
l. G. Farben; Tai chemikai u n 
pramonės kongknneralas.

J^aip vėliau paaiškėjo, tos 
irjažesnės Panamanian kompa
nijos Vatikanui -davė daugiau 
ar maž.iąu pelno: Ir jei Vatika
nas vėl būtu-nupirkęs 16% Ąm- 
brosiano Banko, tai ta 1.3 bil. 
skola būtu užmokėta, Galvi im
perija būtų išgelbėta. Kai ėjo 
derybos su tarptautiniu banki
ninkų consortium Ženevoje, la; 
'2/3 nuo 600 milijonų, k-uriuo.- 
jie paskolino Galvi Luxembourg 
kompanijai, 250 milijonų turėjo 
būti užmokėta Vatikano 1984
m. birželio mėn. 30 d. Visa di
džioji kriminalinė konspiracija

vyko prie popiežiaus Paul VI.
(Bus daugiau)

tastrofa. kai viskas griūva ir skęsta tamsumoj. 
[Todėl mirties būtinumas yra besiartinančio vis
ką apimančio ir vardo neturinčio NIEKO 
būtinumai

Pirmuose Heideggerio ir Jasperso raštuose 
šis klausimas buvo tarp kitko paminėtas, tačiau 
visa jų galvojimo sistema ir jausmų struktūra 
privedė prie to, kad “Nieko” sąvoka pradėjo 

ireikštis vis stipriau ir aiškiau.
Pats Heideggeris savo įžanginėje paskaito

je “Kas tai yra metafizika?” (1929), prie ke
turių jau minėtų būties sąvokos žymių pridėjo 
dar penktą:

Buitis reiškia: būti—'nukreiptam į Nieką” 
(Da-Sein beisst: Hineingehaltenheit in das 
Nichts).

Savo veikale “Apie tiesą” Jaspers pripažį
sta, kad jo “ribos situacijos” veda ne tik į būtį, 
bet ir į Nieką.

Ypątipgai stipriai šita kopęepcija yra pa
brėžta Prancūzijos filosofo-rašytojo, egzisten
cializmo atstovo, Jean ?Paul Šatre (gimęs 1905 
ro.) rastuose. Jis išranda, kad gyvenimas yra as
meniška avantiūra, neturinti mažiausio pasise
kimo sauso.

Jam pa.ts mūsų galvojamas išsemia mūsų eg
zistencija- Kiekviena būsena, kaip fenomenas, 
kaip “dalykas dėl savęs”, neturi jokio kito tikslo 
ir kitos tikrovės, kaip save sunaikinti.

Egzistencijos pačiam centre, kaip tamsią 
skylę supuvusiam daikte, Šatre mato Nieką, ku
ris yra būtina sąlyga, kad mes galėtume suprasti 
egzistencijos realybę (II faut que le Nėant soit 
donnė au cour de PEtie pour que nous puissons 
saisir ce type particulier de realite), Satre’o pa
matinis veikalas, išleistas 1943 metais, yra pava
dintas “L’Ėtre et le Nėant” (Būti ir Niekas). 
Nebūtų didelės klaidos pavadinti jį “L’Etre ėst 
le Nėant” (“Būtis yra Niekas”).

Šitame' “Niekas”, prie kurio mus priveda Va
karų filosofija, galima rasti tam tikrą analogiją 
su Rytų filosofijos “Nirvana”.

Tačiau negalima nepastebėti šių diejų sąvo
kų milžiniško skirtumo. Rytuose Nirvana nėra 
priverstinis dalykas ji surandamą laisvai, po gi- 
•aus mąstymo, po visapusiško apsvarstymo, po 
;lgų ieškojimų. Su panieka pasauliui, kaip gyve
nimo melų ir iliuzijų demaskavimis, kaip nepa- 
dekiamoji aukštuma, kurioje dvasia pasikelia 
'rirš viso, kas priklauso žemei ir pasauliui, ateina 
Nirvana, kaip didysis žmogaus išvadavimas nuo 
'ikimo pačių

(Susmaugiau) .
P A TS ^KATTYl/^KIWS pXp AGINk" ,
SKAltYTl DIENRAŠTI 'NAUJIENOS"

l — Naujienos, Sahirday-M- ntlay, June 29-July 1, 1985
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Funeral Home and Cremation Service

Lietuvos Aidai” j

TeL: 562-2727 arba 562-2728

LHMINO KALNAS

KAZE BRAZDŽIONYTE 
Programos vedėja

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius

1W8 S. Manheim Ri, Westchester, lik 

VALANDOS: 3—0 darbo dienomis Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AX

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

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

Chicago, Illinois 60629

Telef, 778-5374

VAKARŲ VĖJAI
Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

11 
11

Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

'-I

Service 461-8200, Page 06058

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ; AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Streei
Valandos susitarimą

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
ginis venų išsiplėtimo hemo- 
roidų gydymas.

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

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

negražus tvirtinimas. Tas tvir
tinimas veik visuomet yra mela
gingas. O melas, nors jį gražiau
siai "stilistas” papuošia, vis lie
ka melu. Kenksmingu pačiam 
šmeižtajam.

J. Klauseikis parašė studiją,' 
sūrią ■ turėtų atidžiai paskaityti 
/įsi lietuviai, kurie piunksną į 
randas ima ir nori pasakyti savo 
nuomonę visuomeniniais ir poli-

V. Sirvydas

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AME
RIKOJE UŽUOMAZGA 

i •> . .
'y^^J^anys)- Carmel, Pa., 29 d. Lapkriczir.

ou •- 1892 metuose’’, ši turėjo 21 uus-Shenandoeh. Pr 1886 m. rugpju- , . T „ J •;
" ’ 4 < —- turini I ^Ulinys SLA Istorijoje.

T A t "I Antra laida išleista 1893 metais.!

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
I

Plymouthe. Jos tu- I 
stonini. Juhilip<iin>s i

ir “contact lenses”.

dytojas honorarą pasiima. .
Benjamin Franklin5'

o jeigu jau nebebus, lai bus vie
na iš tų lietuviškų knygų, kuri pęurbos projektas buvo Juozo)

Florida

et. Stalioraitis

proff:soriui pranui sveik alskui.

Ofiso tsisfouas: 776-2880,
Rsziaendjes fslof.; 448-5545

— Audros metu Maniloj žu
vo 28 žmonės. Plačiai užlieti visi 
uosto pakraščiai.

Apdriustas periersustym^r 
B Iviiriy itstumy. 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-59SS

Vedėja — Aldone Daukus

7159 So. Maplewood Ave. 
Chicago, IL 60629 

Tclcf. 778-1543

iI

£

mirus,

Paukščio išspaudintas 1892 me
lais pavadinimų “Konstitucija 
Tąutiszko Susivier.ijimo’Lietuvių 
Katalikų Amerikoje. Priimta ant

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Stoties WOPA - 1490 AM 
transliuojamos iš mūsv studijos 

Marquette Parke.

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. Žįst St. TeL 737-5149

siuiiijuod ir leisininkai, kurie 
teisės Klausimais dar rūpinasi, 
any goję gyvais pavyzdžiais pa
rodyta, kaip nereikia rašyti. Ne- 
.eii- .a rašyti ne tik paprastam

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street 
Valandos: antrad. 1—popiet. ’

X Lmm. t mtmbtr of tht National Homt Fathie^t

Dievas žmogų pagydo, gy-'j

— Šakiu apskrities klubas 
rengia gegužinę birželio 30 die
ną šaulių namuose, 2417 West! limais klausimais. Ją turėtų pa-

LACKAWICZ

2424 West 60: h Street — Tel. RE 7-1213 .

T

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI M
covering. It * GAF*i

y
I

i i
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food preparation actjvitiea j 
to one huge space.

The spacious “great room* 
shown here features an eclec
tic group of eomemporary 
furnishings. The open-plan t 
concept is further enhanced ■ 
by joining the kitchen visually 

the living and dining 
through the use of the

Laū’ v ių Direktoriai '

43rd St., 12 vai. Atsilankę klu
bo nariai ir visi svečiai bus pa
vaišinti lietuviškų gamintų mai
stų. Veiks baras su visdkiaios rū
šies gėrimais ir dovanų laimėji- 
mais.šokiams gros Ewald Knoll j piliečiui, bet visai nedera kelias 
orkestras. Nuoširdžiai kviečia- <nygas parašiusiam, u_™‘— 
me visus klubo narius ir svečius 
dalyvauti gegužinėje. Valdyba

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 821-4200

PERKRAUSTYMAI

— Pilna apdraudt 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Charg* 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tai. 925-8063

SOPHIE BARČUS

• •«T MtAOT ,9'lSfe

Lietuviškos knygos i 
. I 

Naujienose buvo skelbiama, 
kad Bronio Railos nusibastymai 
jau atspausdinti. Tai buvo tiesa 
praeitais metais, kai J. Klausei-^ 
kis pasijuto be pagrindo įžeistas 
ir panoro pasižiūrėti arčiau į 
Bronio Railos mėgiamas pa
reikšti nuomones. Arčiau pastu
dijavęs, jis rado reikalo para
šyti knygą apie Bronio Railos 
labai lengvą švaistymąsi įžei
džiančiais žodžiais.

Pirmiausia, Klauseikis faktais 
įrodė, kad Raila įžeidęs K. Ja
nutą be jokio pagrindo ir be jo
kio reikalo. Trenkė kaip perkū
nas giedrų dieną ir nutratėjo 
Kai Januta bandė reikalą išaiš
kinti, tai Raila ir klausyti nenc 
rėjo. Orakulas burną atvėrė, ta; 
neteisingo žodžio nepataiso.

J. Klauseikis giliau pažiūrėjo 
į Railos “stilistiką” ir papras
čiausiais faktais įrodė, kad gra
žiais žodžiais apibarstomas labai

čio 15 priimtoji, kurios 
Astramskas atpasakoja SLA Is
torijoje (p. 9), bet gaila, nepa
teikia' pačios konstitucijos. Ant
rą parašė kun- A. Varnaglris. Ją 
Juozas Paukštis išspausdino 1887 
nu pavadinimu “Konstitucija Su 
wienyjimo Lietuviszkų Drau- 
gyszcziu Kaialikiszku Plymou- 
the, Luz. Co.. Pa. Abelna Tvar
ka Suwienyjimo”'. Turėjo 1 pus-

Sekančiais metais Juozas Pau
kštis išspausdino kun. M. Juodi- 
šiauš parūpintą- konstituciją, pą- 

, vadinimu “Konstitucija Del 
. . ’ Draugu- Susywienijimo Amery- 

itspausdmta praeitais kie Djėna 3C ir 3ŪSpalu 1888”.

parašiusiam, aukštus 
meiuoiojui ir labai žalingu ap-Japius. . 
mokslus baigusiam žmogui. 
Autorius yra teisininkas, baigęs 
Kauno universitetą, dirbęs tėis-

‘ muose, rašęs teisinius sampro
tavimus.

Knyga, _______ __________ _ _______
melais,, jau baigiama parduoti, jį įUI.gj0 j2 pušiajfiųl Dviem me- 
Kas nori ją įsigyti, tai „turi ra" į įam praslinkus Juozas Paukštys 
syti K. Janutai, 281,8 Avenal St., i<jSpauS(jjna įnn. A- Burbos pa- 
Los Angeles, CA- 90039. Jei. pas •‘Konstįtiimija Susivieni
ji dar yra keli egzemplioriai, tai-.-mo Ljgįpyju Kataliku'Ameri- 
ūž tris dolerius jums, ją atsiųs, koje. Plymouth, Pa. 1890”. Joje 
o jeigu jau nebebus,, tai bus vie- buvo 13 puslapių. Kitas kun. A.

'sėjo. Ji nebegull, bet'išėjo j 
žmones. Railą yra Klauseikio 
Knygos vertas. Jis turi pasiklau
syti, ka žmonės apie jo paties 
knygas mano. Turės progos pa- 7.įO- ^metinio Susiv -seimo M;, 
matyti, kodėl jų nepuola. Apie 
Klauseikio knygą jis paleido da;
,<elis‘ raiHškūš'TBėlagingus tvir
kinimus, bet išdėstytų faktų ne
paneigė Jau laikas, kad atkreip-

jo žmonai dr. Marijai bei sūnums: Leonardui su še 
ma ir Gediminui gilią užuojautą reiškia —

AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ
ĮĄJŪNGA ir LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 

PARTIJOS UŽSIENO DELEGATŪRA

Kun. J. Žilinsko suprojektuotą 
ir dešimtojo seimo priimtąją: 
konstituciją, spausdino Garsas 
Amerikos Lietuvių (V. J. Staga-ū 
_ro spaustuvė). Shenandoah. Pa.i 
Po jos kitą konstituciją priėmė' 
1902 metų seimas ir ji buvo Vie-’Jj

I

nybės Lietuvninkų išspausdinta: 
1904 metais f
rinys SLA Istorijoj. Jubiliejims 
SLA seimas 1910 priėmė kitą 
konstituciją; kuries turinys SLA 
Istorijoj.

(Bus daugiau)

IR SŪNUS
MARQUETTE EHNETIAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50(h Avė., Cicero \

. Telef. 476-2345 V

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AU’l OMOBUJAMS PASTATYTI

HEART
FUND

VANCETIJNI*,
1424 South 50th Avenue 

Cicero. III. 60650

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes anf-unobiHams pastatyti

Th 'Greit Room' Latest Trend In Interiors

Wall! between roc rm in 
" the home br^an to disappear 
Yin th# early 1950> when the 

•o-called "open floor plan” 
m Intarfora enjoyed great 
popfclarfty. An acceleration 

, of home balding was caused 
by returning veterans of World 
Wjtf IL

Th* deatr* for somethin? 
different from the two-story 
borne* many servicemen had 
left when they went off to 
war turhed the new “ranch- 
Btvte" hou*r*i into i trend. 
Climbing etaira became passe 
as all one-level living wai 
•mbr^ed by n*w families 
coping with the post-war baby 
boom.

Now aa wa er**r the 
energy conscious 1980's, the 
open floor plan reappears, 
looking freth and new. How
ever, thto ttfne it bears a 
different name. It is called 
*the great mom” whico in- 
^srporatee Driruu dlninx and

&

y* ■ >

areas
elegant (rick-pattern 

floor 
handsome sheet vinyl in the I 
“Newburgh Brick” pattern 
White.

This GAFSTAR Softret 
floor has an easy-care nowax: 
surface. The deeply textured 
pattern has the look of 
reel brick, yet retains it* 
natural shine with little m»m> 
tenance. The Q'u*®:-Cor foam 
interlayer provide® comfort* 
warmth and noiae reduction- 
Available m 9* and 12' widthr 
at your neareat home improv*- 
ment oantar or building supply 
d**le*- • * f

4

STEPONAS ('. LACK ir SŪNŪS

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 
1\ l. 974-4410

VAS AITIS-BUTK U S

1446 South 50th Avenue \ 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003



1

ISTORIKAS P. G L DELIS

(tęsinys)

Velionis gimė 1395 ui. kovo 
Vaint-ronių kaime. Vaškų vals.

Biižų a. Tėvas buvo sumanu-, j 
ūkininkas — įsigijo 110 ha. Kai 
no Groščių dvarelį- Baigęs Pa-j 
nevėžio realinę mokyklą 1911,' 
Petras pradėjo studijuoti medi-j 
einą Petrapilio psichcneurologi-1 
jos institute. Paskelbus studentų _ 
niobilizaciją, stojo į Michailo ar
tilerijos mokyklą Petrapily. Jąl 
baigęs karininku. 1916 buvo pa-l 
siųstas ę Karšo tvirtovės artile
riją Kaukaze kur sulaukė karo 
galo. Po 1917 metu revoliucijos. 
Rusijos lietuvių karių sąjungos 
-remiamas, organizavo lietuvius 
karius Rusijoje ir dalyvavo jų! 
su važiavom uose. Feodosijos uos
le Ukrainoje buvo bolševikų su
imtas ir vos išvengė sušaudvnio. 
Tibilise buvo Kaukazo lietuvių 
tarybos pirmininko pavaduoto
jas ir kariu sekcijos narys. 1913 
m. grįžo Į. tėviškę išbadėjęs, ir* 
tuoj ėmė organizuoti lietuvišką 
valdžią Vaškų valsčiuje. Buvo 
išrinktas to valsčiaus komiteto 
pirmininku — viršaičiu ir daly
vavo Linkuvoje valsčių atstovų 
suvažiavime apskrities valdžiai 
sudaryti- Su kitais karininkais 
organizavo iš pradžių viešai, o 
paskui slaptai ginkluotą pajėgą 
— miliciją, vėliau virtusią par
tizanais. Partizanams pradėjus 
susirėmimus su rusais raudonar
miečiais. buvo išrinktas Joniškė
lio apskrities apsaugos štabo na- 
lįu, organizavo A^aškų partizanų 1 
buri, vėliau virtusi Joniškėlio 
mirties bataliono 2-j a kuopa.

Išvijus iš apskrities bolšęvi- 1 
kus, buvo paskirtas Joniškėlio, < 
vėliau Biržų ir Pasvalio apskr.

j pačių doĖiunėmų šviesoje 
‘ Joniškėlio partiza

; koinen : ui u. Fo to paskiras
Širv litu koii*endciitln ,s 11

j Lenk ims Strvint s, np- sevikus
Į sistojo Vepriuose. Dalyvavo ko- 
j vose prie šventosios. 1919 nu 
i perėjo artilerijom 1920 sufomia- 
j vo pirmąją gaubicų bateriją. Su 
ja dalyvavo žygyje i Vilnių ir 

į kovėsi Suvalkų fronte. Prie Sei- 
f nų baterijai patekus į lenkų ne- 
‘ laisvę tarnavo šarvuotame trau- 
I kiny. “Gediminas” — traukinio 
į vado pavaduotoju. Įsteigus šar
vuotų traukiniu pulką, paskirtas 
pirmojo š<a vuoto traukinio va-’ ~ 
du ir pulko vado pavaduoto;u.

Mirus broliui, 1922 m. pasit
raukė iš kariuomenės, Rygoje 
studijavo agronomiją ir ūkinin
kavo. Steigė žemės ūk o ir kredi
to kooperatyvus, veikė valsčiaus 
ir apskrities savivaldybėse. Bu
vo Biržų šaulių rinktinės II ba
taliono vadas. 1939 m. tarnavo 
Vilniaus apskr. va’dvboie. Su
organizavo Vilniaus šaulių kuo-j 

ipą
Bolševikams okupavus Lietu-’ 

va, pusmetį pasislapstęs, 1941 
repatrijavo į Vokietiją. Dirbda
mas karo pramonėje, susirgo ir 
buvo iš darbo atleistas. 1942- 
1944 m. gyveno Berlyne. Nuo 
1950 m. tarnavo UNRROS emi-S ! 
gracinėje stovykloje. Gavęs už1 
Lietuvoje paliktą turtą pagal Las 1 
tenausgleich įstatymą atlygini
mą, Lembergo miestelyje pasą
late namą, kur nuo 1960 m gy
veno, gaudamas rente. Bendra
darbiavo Karyje, Europos Lietu
vyje, Dirvoje.

Parašė ir 1972 m. Londone iš
leido studiją “Bolševikų valdžios 
atsiradimas Lietuvoje 1918-1919

s’bskritieš
dalis — jų organizavl- 

-lupto i veikla prieš boJ- 
(1918. XI. 27 -- 1919. 

III. 22), Rcijk je 1975 m , irll da
lis — viešosios veiklos laikotar
pis (1919. III 22 — XI. 20), 1979 
m. Brooklyn e. su turinio sant
raukomis vokiečių ir anglų kal
bomis. :

— Cricagcs Lietuvių Pensi. 
ninku klubo valdyba rengia iš
važiavimą liepos niėn. 3 dieną 
8:30 v:l. ryto pas Anelę Kojak. 
Informacijoms dėl važiavimo 
teirautis pas VI. Bražionį telof.: 
776-4595 arba pas J. Skeivį tele-i 
fonu 778-6536.

—Lietuvos Vyčių metinis pik- 
nikas-gegužinė bus ketvirtadie
nį, liepos 4 d. Vyčių apskrities 
pirmininkas Alg. Brazis kviečia 
visus dalyvauti—47th ir Camp
bell namuose ir sodelyje, Chica-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TEBMDVA 
S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMQKVIMAI1.

DEL VISŲ INFOBMACUŲ KBEfPITS U

[UTUAL FEDERAL SAVIN 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu . L 

£212 W. Cermak Road Chicago, H TeL g47-7

UAL ISTATa FOK 4AL1 | UAL aSTATB PO* SAI

BUTŲ NUOMAVIMAS ,
B KAJAU PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

» NOTARIATAS • VERTIMAL

mę RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTOBl 

f. BACEVIČIUS — BELL REALTS 
INCOME TAX SERVICE

6529 Sp. Kedzie Avė. — ,.77&-2233 i-

Jce Kulys vadovaus Brighton Parko lietuvių festivaliui 
šeštadienį, liepos 6 d., nuo vidurdienio iki vidurnakčio 

So. Western Avenue pievoje.

goję. Pradžia 12 vai. Bus lietu- viško maisto, skanių gėrimų, 
dovanų laimėjimai ir šokiams 

j bei šokių konkursams 
i Ąžuolas Stelmokas.

gros

1 LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

-- ---- - ---------- ----- ——......

STASYS ŠAKINIS 4
* LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

i Darbas garantuotas.

• 4612 S. Paulina St.
(Tewn &f Lake)

į, ir iš vidaus.

Skambinti YA 7-9107
--      - ■. -jj.-t r'

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali daug 

padėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna- 
ua Naujienų administracijoje 

Knygos kaina — $3.9f (su per- 
siuntimu), j <?į r i

t —- =as=ss.......... .. —   

SIŲSKITE PINIGUS
Į LIETUVĄ 

1 RUBLIS
$1.85

(įskaitant perlaidą ir ap* 
draudą)

Mažiausioji perlaida 30 rub- 
1-ų.Persiuntimas paremtas da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo suma; .įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, kurios 
įvyks prieš pinigų1 įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

Visi mokesčiai pilnai garam-, 
tuoti. Jūs gausite pakvitavi
mą. Jis teisėtas ir apdraustas.!

GRAMERCY -
I

Shipping, Inc.
744 Broad St. .1

- ‘I
Newark, N. J. 07102

Est. 1947

NARSI TARYBINĖ MILICIJA 
KURŠĖNUOSE SULIKVIDUO-

JA MARŠKINIŲ FABRIKĖLĮ
Kinijos vyriausybe šiandbn 

įvairiais būdaĮs Skatina privačią 
iniciatyva ir ima naudoti “kapi
talistinius”, metodus. Vilniuj.? ar 
Kuršėnuose, kaip ir Maskvoje, 
privati iniciatyva tebėra “nuo
dėmė”, už kurią baudžiama. 
Kaip informuoja Tiesa (1985 
baL-12), tai neseniai patyrė bro
liai Antanas ir Julius1 šimberevi- 
eiai, Kuršėnuose įsteigę marški
nių ir baltiniu fabrikėlį. Jų 
veikla baigėsi, kai milicininkai 
vieną ankstu rytą sustabdė rau
donus žigulius, skubančius Ry- t 
gos link. Bagažinėje rasti 84 
Šimbetovičilį gamybos marški
niai, o Jiįiaus šimberevičiaus

“kotedže” - dar didesnės ga J ^butų mūrinis. Labai geros pajamos, 

minių atsargos.
Prie savo gaminių, kaip, Py->L butų mūrinis su garažu. Pelningas 

prie marškinių kišenėlės, Šim-! pirkinys.
berevičiai prisiūdavo spalvotą! Dideli?) įrengtas bungalow,
juostelę su savo firmos pavadi- [Nebrangus-
nirnu — “Montana”. Kaip, ėsą,I čsnvTATTTG DU’ATTV 
aiškino broliai gamintojai, dalis |
Lietuvos vartotojų ieško rinkoje 
etiketės, “ypač jei ji užsienie
tiška, firminė”. Nors kartais 
aiškiai matytį, kad džinsai “Vil
kaviškio darbo”, bet jeigu jiems . .and sedvnės uždėta Avraįler”. MARQUETTE PARKE sav,nw. 
etiketė, kai kurie pirkėjai už to-1 Parduoda 6 buHj.mton, 2 
kius džinsus turselvje pasirengę! P° 5 kambarius ir 4 po 3 kamba- 
kelis kartus daugiau sumokėti,1 ri“s- Kaimsmystėję tusaus skly- 
— rašo pasipiktinęs “tsiybinis P25-

Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas. ' ' ‘ i į

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

TeL: 436-7878 ’

'Triaminic® Syrup

Tbr Allergy Relief' ' 
■iihatts^fįbming to 

' sneeze at. ■

01985 Dorset Laboratories, Division of 
Sandoz, Inc ,Lincoln, Nebraska 68501.

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina S4.00.
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čekj rašykite ir siųskite:

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO EUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS D2

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

KAINA *-» $17. ’(Persiuntiirul pridėti $1J ~

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

•L.EKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI v

Turiu Chicages mUsts
Dirbu ir užmle$čiu*«, grsl 

sarsntusm fe ssžlnimaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Telmsn Ava
TėLW-3559 Y-

DĖMESIO 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOT* 
Tiktai $126 pusmečiui autc-mc 
liability draudimas pensiniu! 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ava.

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-919’

tuojame ir esame apdrat

ARVYDAS KIELA

žurnalistas” Sigitas Blėda.
Įsteigę Kuršėnuose savo fab

rikėlį, broliai šimberevičiaj ja
me įdarbino savo šeimyną. Ten 
plušo jų motina ir “niekur ne- i 
dirbanti” jos marti. Nuo ne. I 
kviestų pašaliečių fabrikėlį sau-j 
gojo vilkšunis. Kol visa tai su_ 
stabdė “tarybinio teisingumo” | uždaros _ gonkos. 
ranka: “Už siuvimą be. vėcslo j- maudynė: 
pažymėjimo” abu broliai 1 - -
nubausti

4 mašinų mūrinis garažas. 
Skambinti 73'7-3799

* - * 1 ■ »

Savininkas parduoda

DIVERSEY ir CENTRAL

Galima tuoj užimti .2 aukš
tų mūrinį.-1-as;.— 6 ,amb. ir 
uždaros gonkos, 2— 4 kamb.,

Tele

ą -—~_
I HELP

Reikia

—'Taifūnas Ima Sukėlė-.^le. 
les audras Filipinų salose.- į

PIRKITE JAV TAUr-MO oONuS

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jti ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S- Western Ave., Chicago, Ill. 60643

Telef. 312 238-^787
> Henokajaxi patxrairlmM užsukant lėktuvą, traukiniu. Lai-nj 1____

aią (eruisea), vienbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda-! 
ce kelionių draudimu*; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus k/aštua; j 
Sudarome iškvietimus giminių apaiiankymid Amerikoje ir teikiame irtfar- 
oacijat visais teuoniu reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktovaiz. tik seixu reserruoU vietsa 
8 anksto — prieš 45 - 60 dienų.

atskiri 
gajažai.

tas £jsis. 
si&iymaij

WANTEDIgTW£I3p-F£MALF
’'‘•■""įjf’ y^* ** -** ■a Darbininku iralDsrbirnnkiy -

JANITORS &
Wanted for 2nd shift — 5 days 
per week — 8 hours. $5.75 per 
hour. Call 489-2700 and ask for 
Richard Adas.

MISCELLANEOUS 
J vairūs Dalvknl

DĖMESIO MEŠKERIOTOJAI

Parduodame' naujausias meš
keres, kabliukus, tinklus, špū- 

ieBo/ les-“reels”, “live bait”. Leidi
mus. Taip pat taisome. Atdara 7 
dienas.
Savininkai broliai Matulevičiai

Windy City Fishing Tackle 
7106 W. Archer

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima fauti nepaprastai įdėmiu* gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo striminimna.

Ek. A. Gumcb — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečia 1905 
metų įvykina, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai ir 

anatrūpinlmą _______________________________

Ik. A. J. Gusaen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ---------------------------

Minkitaia viriniais, tik

Dr. A. J. Gnaeen — AUKATA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
EMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik

Gaihna taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ėekj arba 
nooey orderį, prie nurodytos kainos pri- 

iedaat 11 perainntimo Slaldami.

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ava.
(3120) 776.8700

—------ -
I8.0C

64.00 
w.oo

F2.04

f

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga ! 

“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama ’‘Naujienose” ir pas 
autorių: B729*So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

M. ŠIMKUS
Notary Publle 
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Advokato
GINTARAS P. CEPSNA

Darbo valandos: Kasdien: z

Ii pagal susitarimą.
TeL 776-5162 , 
West 63rd Strert

Chkaga, DL S0€2t
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ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

Darbo valandos; į

46d6 S. K»dd« Ava. 
Chicago, 111 60629
Tel: 778-8000
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