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GAIRĖS SANTYKIAMS SU 0KUPU0- 
, TOS LIETUVOS GYVENTOJAIS
Australijos Pabaltieęių Tary

ba ir Latvijos konsulato parei
gūnai gavo' iš Australijos vyriau
sybes užklausimą dėl santykia
vimo su menininkais ir daini- 
ninkąisr atvykstančiais iš . oku
puotos Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos.

> Ryšium su tuo tenka primin
ti principus, kurie buvo Vyriau1- 
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės, Amerikos • Lietuvių 
Tarybos bei Lietuvos- Laisvės 
Komiteto sutarti, informacijc's 
tikslais dalyvaujant ir Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos\ atsto- 

'* vams, 1966 m.-sausio 22-23 d.d. 
f jęievelande, Ohio, ir 1974 m; spa

lio 26-27d.d. White Plains;'New 
i^Torke.- i

- ■

Visi Lietuvos laisvinimo- veik
toje vadovaujantieji veiksniai 
sutarė, kad “kiek Įmanoma oku
pacinio- režimo varžtui ribosi 
lasvojo. pasaulio lietuviams yra 

. tikslinga puoselėti ir plėšt i r y- 
' sius -su pavergtoje Lietuvoje gy- 

veiiančiais i' tautiečiais išeivijos 
tautiniam taupumui su savo 
tauta, išlaikyti ir solidarumui 
šzu-ją ugdyti. Tuos ryšius mez
gant. ir palaikant, -išeivijos lietu
viams tenka vadovautis savo 
sveika nuovoka,, sąžinės jautru
mu -ir ’tautiniu sąmoningumu, 
Vengiant bet kurių,veiksmų, ku
rie .galėtų pakenkti Lietuvos 
valstybiniam tęstinumui ar lie
tuvi^ tautės pastangoms išlikti 
ir išsivaduoti; iš okupacijos. 
(White Plains Konferencijos Iš
vadų Komisija. 1974) ”, 
;. “Išlaikyti,-, remti ir stiprinti 
Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą; tęsiantį tautos valią 
dirbti ir kovoti už nepriklauso
mybės atstatymą. (1974 m. 
punktas B-2)”.

Kiek anksčiau (1966 m.) pa
siektas susitarimas skelbia:

“TAUTINĖ DRAUSMĖ REI-

Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas
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LAIŠKAS PREZIDENTUI 
REAGANUI “AMERIKOS 

BALSO” REIKALU
šiomis dienomis VLIKo pir

mininkas dr. K. Bobelis pasiun
tė JAV prezidentui Reaganui 
pareiškimą, prašydamas jo in
tervencijos pakeisti Amerikos 
Balso tų prc'gramų turinį, ku
rios neigiamai pasitarnauja pa
vergtų tautų ir JAV politikos 
reikalams. (Elta)

NELEIS ARGENTINAI 
GROBTI SALŲ

NEW YORK, N.Y. — Jungti
nių Tautų Saugumo taryba 
-kreipėsi į britus ir argenVnie- 
iŽius, kad hevartdtų jėgos pietų 
Atlanto saloms valdyti.

Britų vyriausybė siunčia karo 
laivus j Falkland salas, esančias 
600 mylių atstu moję nuo Ugnies 
Žemėš. Argentina minėfas salas 
vadina- Malviną salomis ir ket
virtadienį pasiuntė karo laivą į 
vieną salą. Britai nutarė pasiųs
ti lėktuvnešį, 'karo laivus ir 
transporto laivus,- bet tie laivai 
užtruks, mažiausiai-dvi. savaites, 
kol jie-minėtas salas pasieksi

Minėtose įšMosė. ..gyvena \ apie 
180&įbfitų-.! Britai pirmą , kurtą 
salas- pasiekė- 1690 metais. Ar
gentina riiano’,-kad tos salos pri
klauso Argentinai ir prieš dieną 
ten-iškėlė 'jūreivius... Argentinie- 
čiai A nesirengia . ■pradeti' karo 
veiksmų, bet jie nori tas. salas 
valdyty neš pataruoju pietų jų 
apylinkėse atrastos naftos vers
mės-. ■ * :::- .. ' ■' i •

— Nustatyta," kad Herbert ♦-y
Hoover pirmas užrekordavo pa
sikalbėjimą Baltuose Rūmuose. 
Antruoju buvo prezidentas F. 
D. Roosevelt as.

KALAUJA, kad tol, kol Sovietų 
Rusija laikys Lietuvą okupuotą 
ir paverstą So'vietų Sąjungos 
dalimi, laisvieji lietuviai santy
kiuose su okupuotas Lietuvos 
gyventojais ribotųsi bendravimu 
tik privačioj asmeninėj plot
mėj”.

“Vertinama kiekviena laisvės 
kovos iniciatyva, tačiau siekia
ma, kad ji būtų suderinta su 
Lietuvos laisvinimo veiksnių po
litika ir taktika. (1966 m. punk
tas 4.)”.

— Sovietų valdžios agentai, 
parsidavusių iraniečių padeda
mi, yra pasiryžę grobti Irano 
valdžią, kai mirs mula Cho- 
meini.

KALENDŲ RILIS

Balandžio 3: Ričardas, Vyte 
nis, La u na, Rakalnis, Minibutė.

Balandžio 4: Verbų sekmadie
nis, Izidorius, Eglė, Germantą, 
Josvydas, Pempė, Utenis.

Balandžio 5: Vincentas Ferr., 
Rimvydas, Bendrutė, Galman- 
tas, Vaitilė.

Saulė teka 5:31, leidžiasi 6:16
Oras debesuotas, vėjuotas, lis.

— Sekretorius Haig tariasi su 
Salvadoro politikais koalicinei 
vyriausybei sudaryti.

Leonidas Brežnevas privalės 
kelias savaitė pragulėti 
Kremliaus ligoninėje.

^BuVo.patikrinta prezidento Reagand syeikata. Jis sveikas = 
ir stipfū^ jam nereikia jokių vaistų.-jfe turi daboti, 

kad nepervargtų.

DU LENKŲ LAKŪNAI KARIŠKU 
LĖKTUVU PABĖGO Į AUSTRIJĄ
nusileido laukuose,Įsisodino savo šeimas 

ir beveik medžių VIRŠŪNĖMIS pabėgo

KRAKUVA, Lenkija. — Ket
virtadienį du lenkų lakūnai ka
rišku lėktuvu pakilo į padanges 
ir patraukė pasienio kryptimi. 
Jie skrido labai žemai, kad ne
būtų iš tolo pastebėti. Vietomis 
lėktuvo sparnai beveik siekė 
medžių viršūnes ir sudarė pa
vojų visai nulaužti sparnus.

Be to, lakūnai turėjo nusi
leisti laukuo'se, kur jų, tarp me
džių, laukė šeimos. Nurodytoje 
vietoje lėktuvas nutūpė, lakūnai 
susisodino žmonas bei vaikus, 
pakilo ir leidosi tiesiai prie 
Austrijos pasienio. Teko skristi 
labai atsargiai, kad pasienį sau- 
gantieji sargai jiems nepastdtn 
kelio.

Austrų vyriausybė apklausi
nėje bėglius, paėmė lėktuvą ir 
davė jiems tremtinių teises.

NELEIS ŽYDAMS SAVA- 
VALIAUTI SINAJUJE

JAMIT, Sinajus.— šiomis die
nomis į Jamit sritį atvyko 80 
izraelitų nacionalistų, kurie ne
sirengia trauktis iš Egipto po
zicijų.

Tvirtinama, kad jie atplaukė 
laiveliais. Jie yra įsitikinę, kad 
nereikia Sinajaus žemių gra
žuti egiptiečiams. Tuo tarpu 
gynybos ministeris Ariel šardn 
yra pasiryžęs atiduoti Egiptui 
visas žemes, kurias vyriausybė 
buvo prižadėjusi. Jeigu jie at
plaukė jūromis, tai tųmis pačio
mis jūromis jie bus\iunčia.mi 
į Izraelį, šaron savo laiku buvo 
linkęs neatiduoti Sinajaus sri
čių Egiptui, bet dabar jis pasi
ryžęs viską atiduoti, kas pažy
mėta sutartyje.

Beginąs taip pat nenorėjo ati
duoti viso Sinajaus, bet dabar ir 
jis pataria izraelitams neerzinti 
egiptiečių.

PREZ. REAGANAS
— SVEIKAS

WASHINGTON, D.G. — Pra
eitą ketvirtadienį prez. Ronald 
Reaganas praleido kelias valan
das Bethesda ligoninėje. Gydy
tojai priėjo išvados, kad reikėtų 
patikrinti visą prezidento šlapi
mo sistemą.

Prezidentas turėjo pabūti li
goninėje, kad specialistai galėtų 
tiksliai nustatyti, kokia yra pre
zidento sveikata. Jam kartais 
reikia išvažiuoti tolimesnėn ke
lionėn, todėl feikėjo’ pasitikrinti, 
kad kokie negalavimai negalėtų 
sutrukdyti veiklos, kur nors 
nuvažiavus.

Prezidento sveikata buvo pa
tikrinta, visi cheminiai bandy
mai padaryti ir prieita išvados, 
kad prezidentas Reaganas yra 
stiprus ir sveikas. Nutarta pa
tikrinti jo sveikatą, nes prieš 
porą dienų jis pradėjo jausli ne
įprastą nuovargį. Pasirodo, kad 
nuovargio priežastys buvo kitos, 
bet ne šlapimo takai.

MIRĖ MOKSLO ŽINIŲ 
AIŠKINTOJAS LAL

SAN FRANCISC.O, Calif. — 
Ketvirtadienį mirė 92 melų su
laukęs Gobind Behm Lai, žino-
mas visame pasaulyje G.B. Lai 
vardu, kaip gabiausias uickslo 
žinių aiškintojas Amerikos dien
raščiuose.

G.B. Edi visą gyvenimą labai 
atidžiai sekė pačias naujausias 
mokslo žinias. Tos žinios dažnai 
esti labai sudėtingos, nss viena 
priklauso nuo kitos. Lai mokėjo 
taip gražiai ir paprastai išaiš
kinti sudėtingas ihgksIo žinias, 
kad jam buvo paskirta net Pu
litzer premija už mokslo* žinių 
aprašymus. Jis mokėjo iškelti 
pačias naujausias, mokslininkų 
patirtas žinias. Mokėjo pasakyti 
j>atį svarbiausią dalykų, dažnai 
Turėdamas panaudoti specialius 
vardus. Dažnai jam tekdavo tar
tis su mokslininkais, kad gerai 
suprastų naujausią žinią ir pa
jėgtų ją tinkamai parašyti.

LaT gimė Delhi mieste, 
Indijoje. Baigęs Punjab univer-'

JndiĮdje^ ^ėliau. atvyko į 
Ameriką ir įstojo į Kaliforfiijts 
universitetą. Jis pradėjo domė
tis mokslo žiniomfs. Metams bė
gant, jis tapo’ geriausiu mokslo 
žinių aiškintoju. Patys moksli
ninkai siekė arčiaiupažinti G. B. 
Lai, kad galėtų pasinaudoti ja;1 
patirtimi ir suprantamu naujo
vių aiškinimu.

Jis labai gerai asmeniškai pa
žino Alberta Einšteiną, Mohan- 
dą.Gandhį, Sinclair Lewis, H. L. 
Menckena, Enrico Fermiu Max 

i Planck ir k t. Apie kiekvienų jų 
I yra parašęs įdomių ir retų žinių.

G.B. Lai padėjo amerikiečiams 
išaiškinti Einšteiną, Plancką ir 
Menckena. Visi jie pasimokė iš 
nepaprastai gabaus ir atidaus 
Indijos mokslininko.

— Visą laiką planavau grįžti 
į Indiją, — sakė I^al, — bet ne
galėjau prisirengti ilgai kelionei.

— Salvadore! konservatoriai 
reikalauja atleisti prez. Napo
leoną Duarte, krikščionių demo
kratų partijos pirmininką.

- — — - -r

— Salvadoro konservatoriai 
sutiktų .eiti į koalicinę vyTiau- 
sybę< jeigu krikščionys demo
kratai laikytųsi nuosaikesnės po- 
Itinės linijos, nepakryplų per
daug į kairę.

— Visas kalbas ir pasikalbė
jimus telefonu registravo prez. 
Nisonas, bet jis pasidarė sau di
delės bėdos.

— Astronautai aiškina moks
lininkams apie patyrimus erdvėj.

SOVIETŲ VADĄ IŠTIKO GANA 
STIPRUS ŠIRDIES SMŪGIS

MASKVA NESIRENGIA KEISTI VADOVYBĖS. NES 
PREMJERAS PASITIKI DAKTARAIS IR BREŽNEVU

MASKVA, Rusija. — Dabar 
aiškėja, kad Sovietų aukščiau
siosios tarybos pirmininkas Leo
nidas Brežnevas Taškente g ivo 
smarkų širdies smūgį. Jeigu 
smūgis jo nekirto pačiame Taš
kente, lai jį turėjo kirsti pake- 
liuje iš Taškento į Maskva.

Brežnevą ištiko smūgis kal
bos metu. Kalbą jis pradėjo gana 
tvarkingai ir suprantamai. Visi 
salėje buvusieji suprato jo žo
džius ir tikslus. Jo sakiniai buvo 
aiškūs ir visiems suprantami. 
Bet pamažu pradėjo silpnėti 
Brežnevo balsas. Jis kalbėjo 
silpniau ir lėčiau. Netrukus jis 
pradėjo murmėti tiktai sau po 
nosimi. Niekas nedrįso pasakyti 
žodžio', nes visi bijojo Brežnevo.

Salėje nebuvo nė vieno gydy
tojo, kuris būtų pastebėjęs 
Brežnevo nusilpimą. Nebuvę nė 
vieno ,kuris būtu, drįsęs prie jo 

me
tu Brežnevas visą laiką stovėjo. 
Pralaukęs porą sekundžių, jis 
kažką tardavo', bet niekas ne
suprato, ką jis norėjo pasakyk.

Ketvirtadienį Kremliaus ligo
ninėje būta didelio susirūpinimo, 
bet ramiai, praleista naktis ap
ramino'gydytojus. Jie priėjo įsi
tikinimo,-kad smūgis turėjo būti 
gana stiprus: Jie tiksliai dar ne
nustatė, kada Jas smūgis galėjo 
jį ištikti. Vieniems atrodu, kad 
jis simegalavo -Taškento salėje, 
kai jjs ’pradėjo murmėti nesu
prantamus žodžius. Kirgizai pa- 
tylomusz šnypštė ir juokėsi. Jie 
pirmą, kartą Brežnevo nebijojo, 
nes aiškiai,girdėjo, kad j 13 ne
žino, ką jis šneka. Jie manė, kad 
jie nesupranta rusiškai. Bet 
jiems buvo aišku, kad jis kalnų 
gyventojų kalbos nemokėjo ir 
jiems- negalėjo pasakyti, ką jis

norėjo. Klausytojai džiaugėsi, 
kad jau atėjo laikas, kai ir pats 
Brežnevas negali įsakymų duo
ti. Jis visa savo gyvenimų įsa
kinėjo žmonėms, ką jie turi da
ryli, bei atėjo Įsakymams galas.

Sargai vis Fdė!lo laiku susi
orientavo ir Brežnevą išnešė iš 
Taškento’ salės. Vieni norėjo jį 
vežti i v’elos ligoninę, l>et vietos 
gydytojai patarė ji išvežti gali* 
mai toliau, kad jis niekad į Taš
kentą daugiau nebegrįžtų.

Manoma, kad Brežnevą ištiko 
smūgis, kai lėkluvąs pakilo 
aukštumom Oras leiį.j<tesnis, 
ligonis blaškės?, o k^jLątskrido 
į Maskva, tai atrodė v?jas išmau
dytas. Penktadienid rylą gydy
tojai paskelbė, kad Brežnevas 
dar gali atsigauti, bet jam reikės 
ktlių savaičių Labai ramaus gy- 
vcYiimo ligoninėje.

VALENSA PAMATĖ 
SXVQ DtlKRYTę

V \R£ŪVA, Lenkija. — Lenkų 
valdžia keliais atvejais paskelbė, 
kad Solidarumo unijos vadas 
Lešek Valensa- turės proges pa
matyti savo dukryte/ Viktoriją 
Mariją, gimusių šių ntetų sausio 
27 diena. Bei kai atėjq laikas iš
leisti Valensų iš namų arešto’, lai 
paprasti kareiviai, saugojusieji 
namą, jo nelš.eido, n s ir kiti 
karių saugomi įtariamieji nelei
džiami važiuoti namo. - -

Kariai neleido’ jam nuvykti į 
Dancigą, o tik leido kam jam bū-, 
tų atvežta dukrelė. Po to, foto
grafai padarė kelias nuotraukas. 
Žmdna atvežė mergailę į Var
šuvą. nunešė ją į kareivinių bu
tą ir tin parodė tėvui.

PERKA N.Y. DIENRAŠTĮ 
DAILY NEWS

NEW YORK, N.Y. — Joe L. 
Allbritton, turtingas Teksas 
valstijos biznierius, nutarė pirk
ti New Yo’rke leidžiamą dien
raštį “Daily News”. Allbritton 
praturtėjo įvairios rūšies dega
lų pardavinėjimu, o paskuti
niu metu jis susidomėjo laik- 
rašeių prekyba.

New Yorko Daily News ne
galima palyginti su New York 
Times, bet vis dėlto Daily News 
yra gana plačiai skaitomas dien
raštis. Dabartiniu metu Daily 
News priklauso VTribune Co.M 
iš Čikagos, bei ši bendrovė pri
ėjo įsitikinimo, kad geriau dien
raštį parduoti. “Tribune” bend- 

Į rovė mano, kad 30 dienų laiko- 
1 tarpyje baigs pasitarimus su 
Allbritton, jeigu jam pavyks su
sitarti su darbininkų unijomis.

Ketvirtadienį buvo pasirašytas 
susitarimas pirkti ne tik dien
raštį Daily News, bet ir visas 
spausdinimo mašinas. Allbritton 
jau kontrdliuoja šešis laikraš
čius, vieną dienraštį Washing
tone. Praeitais metais Daily 
News atnešė savininkams 11 mi
lijonų dolerių nuostolį. ‘

— Penktadienį aukso uncijos 
kaina pakilo iki $32S.

Kariai eina sargybą svarbesnėse sostinės vietose, 
kad visą laiką būtų tvarka.



marmos bylos dokumentai
L&ST gsrbė* teismas išteisino stitueiją, kad mano nubaudimo 

Antiną M;irmą Garbes teismo legaĮiskumas butų pėirvSfsty- 
spjendimas galioja.. Kad šauliai .tas tuojau Šių apeliaciją 
ir visuomenė žinotų Marmos į S-gos Garbės Teismą moty- 
bylo- egą spausdiname galio
jančius dokumentus.

š-u’ys Antanas Marma, pa-' 
trjnfė. L>ST gri’bės teismo pir- 
rnurnkui tok* skundą: praeitų 
mefu liepos 23 dieną:

‘Aš. šaulys Antanas Marma, 
šįoj šau'ių rinkinės narys nuo 
J973 rn. vasario 4 d., kreipiuos 
per Tamsią į Sąjungos Garbes 
Teismą <u skundu prieš šios š. 
rirkrinė* Valdybos pirmininką 
š Vladą Išgrcnaitį, kad jis nele
galiomis ir neteisėtomis aplin- 
kvbėmis, rinktinės v-bos vardu 
nubaudė manę neviešu papeiki- 
nu (žiūrėti priedą Nr. 1).

1) Kadangi aš nesijaučiu, kadi 
būčiau . kuom prasikaltęs, aš 
tuoj parašiau Rinktines Valdy 
bai laišką, (žiūrėkite priedo Nr. 
2). kad nuimtų man bausę, o 
nesulaukęs per ilgesnį laiką jo
kio atsakymo. 1981 m. balandžio- 
13 d. (žiūrėkite priedą Nr. 3), 
pasiunčiau skundą, Vytauto Di- 
džio’o šaulių Rinktinės Valdy;, 
bos Pirmininkui s- g. š. Vladui 
tšganaičiui.Nesulaukius iš Tam- 
stos palankaus sprendimo, pra
šiau Tamstos mano surašytą 
skundą prieš mano nubaudimą

? neatidėliotinai pasiųsti šios Š- 
■ Rinktinės Garbės Teismui. Bet. 
; V. D. Š. R. Pirmininkas š. Vla- 
} dės Išganantis 1981 m. balandžio

19 d, man sugrąžino. Tuomet. 
: betarpiškai 1981 m. balandžio 21- 
. d* kreipiausi su skundu prieš ta 

nubaudimą Į Vyt. D. š. Rinkti-
" nes Garbės Teismą, per to teis

mo p-ką b r. š. Algi Bėgį. (Prie--
JdįąsNr.4).
». , Pp 3 mėnesių, 1981 m. lieops 
, 13 d. gavau iš Vyt, D. š. R_nės

Garbės Teisme sprendimą lie- 
• pos 9 d., kad šis garbės Teismas 
v palaiko Vyt. ;D. Š-R, P-ko š. VI. 
pJsganaičio ir kt. 2-jų valdybos 
^aarių prieš mane išneštą nubau- 
: dhną. (Priedas Nr. 5). Aš nes^i- 

tinku- su Vyt. š. R-nės Garbės 
.Teismo padarytu sprendmu. lai-, 
kau jį šališu. neteisingu ir be to 
prasilenkianti su šiods S-gos sta
tuto įvairiais nuostatais, kurie 
reguliuoja mūsų Š-gos organiza
cinę, struktūrą ir jos dalinių de_ 
rhokržtiška vaikla. funkciona- 

*.v?ma bei susitvarkymą. Todėl
šiūomi kreipiuosi į mūsų S-gos 

i, aukščiausią Garbės Teismo in-

vuoju sekančiai:
L Aš nesutinku su šios S. 

Riniktinės Teismo sprendimu. 
“A” .dalyje išaiškinimui, kad aš 
prasilenkiau su mūsų Š-gos sta: 
tuto nuostatais dėl laiko apribo- j 
jimo, nes gavęs baudos sprendi 
rną (1981 m. vasario 12 d ) tuoj 
reagavau ir sekančią dieną(1981 
m. vasario 13 d.) parašiau mū
sų Riiktinė- valdybai laišką, kad 
nuimtų man tą vispusiškai ne
legaliai prikerptą nubaudimą. 
Ir tada ir dabar vispusiškai esu 
įsitikinęs, kad savo slraipshio 
ne tik jokio nusikaltimo nepa
dariau, bet laikau savo pareigą 
įspėti mūsų spaudos skaityto
jus. c ypaš mūsų narius ir na
res, Kad ateityje vengtų tokių 
ar panašių bendradarbiavimų 
su komunistais, vengtu. tenai as
meniškų pokalbių. išsiplepėjo 
mų. ypač vengtų šio laisvo ir 
svetingo krašto dengimo bei ko
munistinės sistemos ir jos sant
varkos garbinimo.

Jausdamasis ne tik nekaltas, 
bet dar atlikęs šaulio pareigą 
spaudos srityje, aš tada nesiruo
šiau kreiptis į Rinktinės Garbės 
Teismą, bet tikėjau, kad šie 3 
nestatutiniai išsišokę pareigūnai 
oagnBaū susipras, kad jie nele- 
gaiai pasielgė ir nuims tą be jo
kio pagrindo uždėtą, mano nu
baudimą. nes kitaip, .savaime 
suprantama, kad visa tai iškils- 
dar plačiau spaudoje ir jie ne 
tik save viešai apjuokins, bet 
viešai paiškės, kad mūsų' šaulių 
S-gos vadovybė simpatizuoju. i-T < 
ndtaikauja komunizmui. Vietoj 
baudimo — gina tuos .^šaulius, 
kurie plačiausia prasmėj su ko
munistine sistema bendradar
biauja. o smerkia ir baudžia 
tuos, kurie kelia tuos įvykius 
veišumon.

Nuo 1968 metų spaudos ben
dradarbis lietuviškuose laikraš
čiuose ir per metus atspausdi
nama apie 20—25 mano straips
nių. Iki šiol man neteko patirti 
dėl mano straipsnių jokių nesu
sipratimų. tardymų. ; grasinimų 
arba nubaudimų.

Todėl tariamos mūsų š. Rink
tinės valdybos, man uždėtas lyg 
ir cenzūrinis nubaudimas (kaip 
caro, Hitlerio laikais ar kaip ko
munistinėj sistemoj arba mūsų

jsssa . «M - ateS£ *£>?* 
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okupuotoje Lietuvoje), mane — 
kaip spaude* bendradarbį, gero
kai nustebino, nes iš šios akci
jos prieš mane paaiškėjo kokių
politinių pažiūrų yra kai kurie 
mūsų š. Rinktinės vadovai.

Mes visi žinome, kad šiame 
krašte spauda yra laisva ir 
kiekvienas spaudoje gali pa-
reikšti savo mintis ir iškelti tei-Į 
giainas ir neigiamas gyvenimo Į 
apraiškas ir įvykius, nes mūsų 
gyvenimas, veikla ir įvykiai pri
valo spaudoje atsispindėti kaip 
veidrodyje, nežiūrint, ar jie pa
tiktų ar ne- kokiam-Išganaičiui 
ar kokiam kongi’esmanui,- ar 
gubernatoriui, ar net . pačiam 
šio krašto prezidentui. IŠ žurna
listinės etikos, spaudos bendra
darbiai privald savo straipshius 
rašyti ne tik kas gęrą ir-gražu, 
padailintai Jr pataikaujančiai, 
bet jų pareiga yra taip pat pa
stebėti ir net. surasti bei iškelti 

j ir pažymėti spaudoje pasitaikan
čias negeroves, klaidas ir netei
sybes, nežiūtint ar jos kam pa-įį.fipe ir šuinUrni;
tinka ar ne.

Priklausau Čikagos Lietuvių 
Spaudos Klubui ir esu jos vai-, 
dyboje, todėl su spaudos etika 
esu susipažinęs, nes dažnai savd 
tarpe diskutuojame. Niekuomet 
netikėjau, kad ši nestatutinė ir 
nekvoruminė 3-jų šios Rinkti
nės vadovų grupė, pasilemžusi. 
spaudos cenzorių pareigas ir pa
sinešusi ginti komunistų siste
mą, drįs mane spausti, barti, 
įkalbinėti ir grasinti, kad aš pri
sipažinčiau padaręs klaidą ir. 
padaryčiau s p a u doj e mano • 
straipsnio atšaukimą — viskas 
maždaug taip, kaip Sovietijoje 
reikalaujama. (Bus daugiau)

i

Rašo K. Valteris

LAISVALAIKIO MĄSTYMU
VENKIME VAISTŲ

Dar gimnazijoj būdamas 
girdėja^ anekdotą, kuris tinka 
ir šiems laikams.

Šuriegaiavęš žmogus nueina 
pas gydytoją, kuris, po trum
pos apžiūros, parašo receptą 
ir pareikalauja 5 fitu Kdiiora- 
ro — atlyginilnu. žmogelis 
klusniai sumoka, išeina Į gat
vę ir gživoja:^ “Na, ką gi pa- 
ddrysi — jitk gydytojui rei
kia įjraĮjyvfeiiti'’. Tada'j is ei-, 
ria Į vaistinę. Vaistininkas pa- 
YųBšia pagaį receptą vaistus, 
už kuriuos žmogelis sutnoka 
5 litus ir išėj’ęs į gatvg vėl pa- 
gilybja: fc‘Na, ir vaistihlhkBj 
reikia Eina im^ęlis
iiainų Imi, s&štdja afiį tilfo 
virš^ sraunaus upelio, žiūri į 
yr&&dėnį, išsiima iš - kišenės 
bbhkufe su vaistais, meta ją

“NTa; ir aš- 
džr ridriū pagyventi!!”...

Vaistai, kaip taisyklėj yra 
arbį nuodai, arba neveiklus 
balastas. Veiklieji vaistai daž
nai gj’dydami ^eną organą 
ar jo dalį — žaloja, nuodija 
kitą. Dabartiniais laikais rin
koj yra labai daug vaistų, ku
rių veikmuo ir vertė nėra pa
kankamai ištyrinėti, žinoma

- < » J. * Į. ?

yra keliolika ar* keliasdešimt 
vaistų, gelbstinčių gyvybę ar 
grąžinaričių žmoniėms sveika
ta.

savai traš- 
medicinos žurnaluo

se karts nuo karto kritikuo- 
smerkiamas nepatei- 
pinigų eikvojimas

Dienraščiuose, 
čiuose ir

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
linki visiems taupytojams ir geros valios lietuviains

h kuzMfžfcS /

NERtMStANTI POETES SĄŽINĖ 
taikinimo pagundą, skrido į iš- 
duotą tėbynę Lietuvą, 1942 m. 
^aušio 15 d. Ufoje eiliavusi:

Ir nenoriu sau perešnio nieko, 
tik prie žemės prisiglausti 

brangios,
būti tėviškės arimų slieku, 
mėlyna rugiagėle rugiuos.

Kaip Salomėja Nėris pergyve
no lietuviškų idealų išdavimą, 
šių metų “Kultūros barų“ 1 nr- 
aprašo Michalina Meškauskienė.

APSVAIGUSI POETĖ

Tai buvo “neužmirštamųjų 
1940-ųjų birželis“. M. Meškaus
kienė buvusi tada Žemės refor
mos departamento direktorė ir 
“Valtiečių laikraščio” redakto
re. I kabinetą nejučiomis įslin
ko Salomėja Nėris ir atsišliejo i 
sieną. Atrodo, jai buvo sunku ir 
kiekvienas jai atrodė laiminges
nis. Šeimininkės paklausta, ar 
nesanti laiminga, Salomėja nu
stebusi:

“Aš, — nustebo ji, — aš lyg 
apsvaigus... Taip viskas staigiai, 
netikėtai... — susiūbavo, suban
gavo... — kalbėjo ji progarsiai, 
tarsi siūbuodama”.

(Bus daugiau)

Man tenka smūgis piktos 
rankos

ir žodis priekaišto skaudaus, 
I šaltą mūrą atsitrenkus, 
iš savo sapno pabudau.

Sal. Nėris
Tada — 1941 metų rudenį — 

ties jūra dūko audra. Išsigandu
si savo šuolio “per lūžtantį le- 

! dą”. supratusi, kad nebus leng
va užlyginti “pėdos smėlyje” ir 
atsižadėt poemos apie Staliną

i kliedėjimų, Salomėja Nėris, su 
j mažu sūneliu atsidūrė Sov. Są- 
i jungoje, pasijuto “benamė ir 
1 mažutė, nuklydus tremtinio ke-
liu“.

- k - 1

' Tai ji, ta pati Salomėja Nėris, 
nepriklausomybės laikais pasie
kusi poetinio epogėjaus ir, šišo 
pagauta, “nueitą kelią nulau-Į 

, . i., ižuši kaip vyšnios išdžiūvusiagali išsamiai dėstyti sveiko! 
gyvenimo taisykles, bet jei ne
prirašysi vaistų — ligonis lai
kys vizitą pas gydytoją bergž
džių !... O kai duodi receptą, 
tai vizito pabaigoj ligonis pa
prastai klausia: “Tai kiek, 
ponuli, reikia už receptą?...

Gydytojai, taupydami laiką, 
prirašinėja vaistus (žinodami, 
kad jie nebūtinii)^ ir tokiu; 
būdu greičiau “atsikrato“ pa-j 
ciehtb, kiirlė gavę receptą,’ 
būną pateiikiiiti... Gydytoj as, j 
vidutiniškai, turetlj skirti Ii-; 
gobiui apie • pusvalandi. Tai i 
reikšVų^įiraifeišti kabinėte kas-jx«s 
diėfi kėliofikl Valandų lik!^ 
anikiiiaioTinitj fjgdhįti prieini-j 
mui. O kur Jiš fafiYų laikoį| 
sergančių naniūbše lankymui? 
Ne tik poilsiui, 'Let paval
gymui ir miegui nebeliktų lai-, 
ko! čia, mariau, nereikia aiš-j^ 
kinti kaip pavojingi gali bū-;^ 
ti pervargusio gjdy’trijb spren-;^ 
diinai!

Tai kokia gi išeitis? Gal į g 
skaitytojai turi gerų: pasiūlV-j^ 
mų? Mano nianyniu reikėtų!^ 
padvigubinti, patrigubinti arj 
net paketurgubinti 
skaičių, o jei tuo būtų kraš
tas ekonomiškai 
tai jau ne mano 
Patikimesnė išeitis 
nėms labiau domėtis 
sveikata, išmokti tausoti savqp§ 
ir kilų sveikatą, sveikai gy-Į^ 
venti. Ale kaip būtų galinta',^ 
žmones sudominti, įtikinti, karjž 
jie jau įsitikinę kad tik vais-lg 
tuose išganymas?!

(Iš Europos Lietuvio)

. . j. , .. -i izum Kaip vysmvs įsuziuvusia išsamiai dėstyti sveiko
saką , pradėjo nerimti.

STEPIŲ SVETIMYBĖJE

Susidūrusi su pusnių pusni-j 
mis, j kurias įstūmė tūkstančius 
lietuvių, poetė neturėjo kam 

.’ guostis, gerai nutuokdama, kad 
“Uralo saule — Baškirijos tau 
ašarų nešluostys”. Apdžiūvo jos 
įkvėpimo versmės ir pati prisi
pažino:

Aš neturiu nė vieno žodžio, 
tai stepių svetimybei...

Jos lietuviška dvasia, nepaisy
dama karjerizmo ir pigaus prisi-

amfeKlaldriniti ligoniu prieini- įg

ii

gydytojų §

sužlugdytus į 
reikalas. .. $ 
būtu žmo-iįg

savolt

— Sovietų Sąjungos, premje
ras Toporovas neleidžia daryti 
jokių pakaitų ,kob nesustiprės 
Leonidas Brežnevas.

jamas il
sinamas 
vaistams: Didžiojoj Britanijoj 
jiems išleidžiama apie bilijo
ną svarų į metus! Gydyto
jams siuntinėjami specialūs 
biuleteniai. (Drug and thera-i 
peuties bulletin — Vaistų ir 
gydymo biuletenis; Adverse 
drug reaction bulletin —Ža
lingo vaistų atoveikio biulete
nis)’ bet... išlaidos vaistams 
kasmet auga! Kodėl? Kieno 
čia kaltė? Atsakymas: Kalti 
gydytojai, kalti ligonys, kal
tą reklama, kalta sena niada. 
. Jau nuo senų laikų ‘*pri- 
imta”, kad gydytojas turi 
prirašyti ligoniui vaistų - 
“duoti receptą”. "ALsimenu >a- 
vo trumpo gydytdjaxamb bu
ką Lietuvoje. Gali skirti 
daUg laiko ligonio apžiūrai,

1447 S. 49 Court, Cicero, Ill. 60650
Telefonai; Priemiesčiams 656 6330, Miesftri 242-4395

ST. ANTHONY SAVINGS AND
LOAN ASSOCIATION
VALDYBA IR DIREKTORIAI

Change th* oil and 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.
Doni Ka a Boni Losed

DIRECTORS

ANTHONY A. BE.A.UMSIGS 
JOSEPH BtTKUS 
BENNTE DIRŽUS ’ 
DENKIS N. GP4RAI SKAS 
JOSEPH F, pRlB.USK.AS 
DR. rei7lAS.KĮSlELItS. 
PAUL G. PLTRIM

(U KUtžA, Corttrollei 
Ml kVI JUKAS, 
Oftieer
1’AUL %. ŽLIBAKIS

10 Š. 669 Rt. $3 (STžnd St) 
Wiflou-brook, R! 60521

' Tei. (312) 789-0777

OFFICERS

BENNIE DlRŽILS, President 
DENNIS N. GRIBAUSKAS.

Vice President ,■
ANT. A. BERNANMCS, Treas. 
.iOM-’PH F. GRIBAUSKAS!

Exec. Secretary ?

JOSEPH F. GRIBAUSKAS. rXEr. SECkŠTAfcY

ANGELO TARTAGLIA

w ar-'- 
w UNKSMĘ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

SVEIKINAME VISUS SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERI
KOJE NARIUS IR VISUS GEROS VALIOS LIETUVIUS.

ENERGY
WISE

SLA Prezidentas POVILAS IR GERTRŪDA DARGIAI

y

- M otrias, A



ALEKSANDRA VAISICNIENE

BIRŽELYJE VERKĖ MŪSŲ 
BERŽELIS SVYRUONĖLIS

Kekvlenais metais artinau- htvių ir estų. Jis sakė, jog
tis Žiauriojo Birželio minėjimo 
dienai, kiekvienam lietuviui su
skausta surd's, prisimenant Si
bire dar gyvus ir mirusius mū
sų brolius, tėvus ir seseris, 
kurie nekaltai kentė Sibiro šal
čiuj badą ir paniekinimą. Tik 
maža, dalis atlaikė š| sunkų 
priespaudos režimą ir grįžo at
gal į savo gimtinę, palūžę fi
ziniai ir dvasiniai.

Kiekvienas iš mūsų stateme 
klausimą: i

— Už ką? Ar už tai, kad Si-

skiltis jo tėvas neišgyveno

infarmaęinės medžiagos. Ji 
ravo, kaip karstas vanduo.

Susižavėjimas šia milžiniška 
manifestacija buvo visuotinis. 
Daugelis kartojo lafetą, kad tai 
buvo ne tik didžiausia pąnašaus 
pobūdžio Baltų > manife>tącija 
išeivių istorijoje, bet šiais me
tais tikr'aųsiai ir visoje Pasaulo 
Lietuvių Eendruomenėje. Ma
lonu pastebėti, kad Venezuelos 
lietuvių kolonija vėl garbingai 
įsirikiuoja į aktyvinus*ų lietu
vių kolonijų t irpą. Visa tai pa- vargstančius joje draugus, su 
rodo, kad lietuviai, o su pagal-’ tvirta viltimi grįžti Tėvynėn ne 
ba ir latviai bei estai dar labai, tuščiomis rankomis, bet organic

LIETUVOS ŠAULIAMS TREMTYJE
Iš “TREMTIES TRIMITAS”

(Tęsinys)

Pavieniui ir organizuotai rem
kime Pasaulio Lietuvių Bendruo
menę ir visų kitų organizacijų 
bei pavienių asmenų pastangas, 
kurios lietuvius jungia, ugdo ir 
siekia mūsų tautos laisvės. Visa 
tai darykime prisimindami ken
čiančią ir kovojančią Lietuvą ir

j daug gaji, daugiau negu s?atisti-1 zuotais branduoliais.
' niai skaicia; apie jų kolonijų dy- 
1 Ji krJba.

bire kenčianti mūsų mokytoja Leonid Lutosky 
mokė va'kus, kaip reikia my
lėti savo kraštą ir tautą? Ar už; mas
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Skenerių metu. Iki šios dienos, 
nfekns nežino kur jo kapas. | 

Lėtais žingsniais judančioje j 
procesijoje kelią skynė trys ge-' 
dulo kaspinais perištos vėlia- 
ves. nesamos tautiniais rūbais 
pasipuošusių baltų jaunimo. Po 
’ų sekė lietuvių ir latvių jau
nuoliai su dovanomis mišių 
aukai. _Dar toliau latvių liute
ronu kunigas Romans Reinfelds W ° V .*r ortodoksų Bažnyčios admi
nistratorius Venezueloje, mons.

ir galiausiai
vyskupas Miguel Delgado, lydi- 
4*™ Lietuvių Katalkų Misijos 

tai, kad ūkininkas mylėjo sa~ vadovo Venezueloje, kunigo 
vo žemę ir valgė paties savo I Antano Perkamo ir italų mons. 
prakaitu aplaistytą duoną? Ar [ Rojos, o taip pat ir vieno ju

goslavų kilmės diakono. Alto
rius skendo baltose chrizante
mose. Čia pat prie altoriaus 
giedojo gražiomis uniformomis 
apsirengęs garsusis Capella cho 
ras. kuriam vadovauja latvis 
Gedutis Guntars. Vargonais 
grojo didelė lietuvių draugė 
latvė muzikė Irene Eberstein.

Po to kalbėjo latvių liutero- 
nų kunigas Romans Reinfelds,| damas Pabaltijo okupaciją ir. kalba knygelė “Užmirštieji Bal- 
primindamas, kaip skaudžiai i 
nukentėjo ir šiandiena dar ken
čia latvių tauta okupacijos prie
spaudą.

Pamokslo metu vyskupas 
Delgado apgailestavo, kad Pa
baltijo- okupacija ir 
priespauda Pabaltijy 
pabrėždamas, kad šiose 
ninėse pamaldose visi 
bendrai maldai už šias 
kas Xautas. Kad venėzueliečiai 
užjaučia Baltų tautas, dalinasi 
jų skausmu ir drauge' maldau
ja Visagalį laisvės Pabaltijo 
tautoms ir jų tikėjimui.

Ypač įspūdingas buvo litur

šauliai ir šaulės! šią vasarą 
Chicagoje susirinkusi pirmoji 

LŠST vadovvbės ir 
ga-

už tai, kad tarnautojas dirbo 
savo krašto gerovei?

Pas mus nebuvo nei turtuo
liu, nei darbo žmonių išnaudo
tojų, palyginus su pasaulyje 
gyvenančiais žmonėmis, 
dirbome tik už duoną ir 
gyvenimą.

Šiais metais Venezuelos 
tuvių * Bendruomenės Centro 
Valdybos pirmininkas dr. Vy
tautas Dambrava nutarė iškil
mingai atšvęsti žiauriojo Bir
želio minėjimą. Šiam reikalui 
pravesti sukvietė latvių, estų 
ir kitų į- okupuotų kraštų pri
jaučiančius atstovus. Visi nuta
rė: suruošti bendras ekumenines 
pamaldas gražioje Don Bosco 
modernioje saleziečių šventovė
je.' Šiam reikalui pagilinti, bu
vo suruošta^ platus spaudos 
propagandinis vajus.

Pamaldoms prasidėjus, dr. 
Vytautas Dambrava, VLB Kraš 
to Valdybos pirmininkas, tarė 
įžanginį žodį Suminėj ęs, kad 
ši sukaktis sutampa su Vene
zuelos švenčiama Tėvo Diena, 
dr. Dambrava sakė, kad pabal- 
tiečiams ši diena primena Bai
siojo Birželio masines deporta
cijas, kada tėvas buvo, atskirtas 
-nuo šeimos ir šeima nuo savo 
tėvo.

Pirmą deportacijos dieną bu
vo-1 ištremta apie pusantro šim
to tūkstančiu nekaltu lietuviu, 
latvių ir estų, jų tarpe ir dr. 
Dambravos šeima, susidedanti 
iš 5 asmenų, abu tėvai ir vai
kai. Jis sakėsi baisiąją trėmi
mų naktį nebuvęs namuose ir 
esąs vienintelis šeimos narys, 
kuris, džiaugdamasis laisvės doJ 
vana. gali prie Viešpaties alto
riaus, viešai, tūkstantinei čia j 
susirinkusiai mimai, liudyti 
apie neteisybę, padarytą jo šei
mai, o taip pat tūkstančiams! versa!” įdėjo visą lapą, apžvelg

nes 
pra-

religinė 
tęsiasi, į

ekume- 
jungiasi 
heroiš-

Nk ŠILEIKIS

tai”; labai gerai pavykęs latvių 
žinomas informacinis šešiolikos 
puslapių biuletenis apie depor
tacijas ir politinę priespaudą ir 
du atsišaukiminiai lapai: vienas 
apie Nijolę Sadūnaitę ir jos“Liu 
dijimas už Tikėjimą”, o kitas — 
“Sovietu Sąjunga kviečia jus į 
sovietinį turizmo rojų — Sibi
rą”. Pirmoje lapo pusėje — kon 
centracijos stovyklos vaizdas,’ 
kitoje — britų Daily Mail veda
masis apie Pabaltijy vedamą 
genocidinę politiką.

Jaunimo Sąjungos pirminin
ko Aro Mažeiktis ir inž. Antano 
Barono vadovaujamas latvių ir 
lietuvių jaunimas dirbo ir pra
kaitavo, išdalindami apie dešimt 

spausdinta prof. J. Ereto ispanų tūkstančių egzemliorių įvairios
I 'į * ’  

deportacijas. Straipsnio pava
dinimas ‘'Komunistų melo aki- 
vaizdoje — teisyoės istorija. 
Straipsnis yra dokurnentinic po 
būdž;o.: Cituojama daug deku- 
mentų.kurie buvo naudoti Jung 

j tinių Amerikos Valstybių Kong
reso pravestame Pabaltijo oku
pacijos įvykių tyrinėjime. Kitas, 
plačiai skaitomas, įtakingas; dien 
raštis “La Religion” įsidėjo gau
sią medžiagą su iliustracijomis 
trijose laidose, kiekvieną kartą 
paskirdamas po pusę puslapio, 
ar daugiau.
t Trečioji dalis buvo apie Nijolę 
Sadūnaitę. Penki šimtai kopijų

ginis momentas, kada vyskupas!, xe . . . . J i buvo išdalinta šventoriuje, taip
prisiartino prie liuteronų irj 
prbvoslavų • atstovų ir juos ap
kabino Kristaus taikos ženk
lam kai bažnyčios rankos pa
spaudimas ir broliškas žvilgs
nis suliejo bažnyčią į didijį 
taikos troškimą, kuris įmano
mas yra tiktai įgyvendinus pa
saulyje krikščioniškus laisvės 
ir teisingumo principus.

Mišių pabaigoje suskambėjo 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos* 
himnai- Daugelio akyse žvilgė
jo ašaros ir naujas ryžtas dirb
ti ir ištesėti.

Baisiojo Birželio sukakties 
proga, Krašto Valdyba prave
dė Labai platų spaudos vajų. 
Šventės išvakarėse didžiausias 
Venezuelos dienraštis “EI Uni-

pat šiai progai buvo naujai at-

į SIUNTINIAI Į LIETUVA
J ' MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ
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šventės pasisekimo už pini- tremtyje 
gus negalima pirkti, nes visi pa- vienetų atstovų konferencija 
baltieęiai į šį darbą įdėjo savo^ėjp pasidžiaugti ne tik iniciato- 
jausmus ir širdį. Po mišių, lat-.rių pastangomis atkurti mūsų 
vių kunigas Romans Reinfelds Sąjunga ir ją įstatymiškai lega- 
pasake. kad š os ekumenninės j lizuoti, bet jau ir atkurtosios 
pamaldos buvo įspūdinga ir di-jgražia veikla įvairiose Jungtinių 
dingą religinė manifestacija. | Amerikos Valstybių ir Kanados

Reikia labai pasidžiaugti, kad xletovėse. ši veikla duos dar 
šiam nepaprastam minėjimui su Srezesnių vaisių, kai padidės 
ruošti ir spaudos darbui parem- saulių vienetų tinklas ir narių 
ti, latviai užmokėjo pusę išlaidų, ’skai^. Brangūs idėjos Broliai 
o mūsų tautietis Julius Guiga,/1* Sesės, dabar atėjo Jūsų eilė 
ilgametis lietuvių tautinių šo-pn^cia^°r’ains' padėti. Kur be- 
kių mokytojas, šiai religinei Bal būtumėte, ką Jjedarytumele, Jau
tų tautų manifestacijai paremtikiame Jūsų visų šaulių eilėse! 
pauko:o tūkstantį šimtą ketu-j Atminkime, kad mūsų visų ran- 
nasdesim dolerių, taip, kad jo 
dėka finansinis klausimas 
buvo sunkus.

iniciatoriams, padėti. Kur be-

■ Atminkime, kad mūsų visų ran
kose vra Tautos ateitis. Nuo visu i

ne_ lietuvių pastangų, taigi ir nuo 
Į mūsų šaulių tremtyje priklauso, 
i

šir- 
žu-

Ačiū visiems, kurie taip 
dingai prisidėjo prie mūsų 
vusių broliu Sibire ir kenčian
čių Lietuvoje pagerbimo, ir šios 
religinės manifestacijos sėkmin
go pravedimo.
Caracas, 1981 m. liepos 5 d.

(Iš “Mūsų Sparnai”)

kad ir vėl būtu NEPRIKLAU

SOMA LIETUVA.
♦ ♦ ♦

Lietuvos šaulių Sąjungos 
Tremtyje laikinoji 

Centro valdyba
LCV Darbo prezidiumas: Alek

sandras Mantautas — pirminin
kas, Eugenija Klupšienė — vice
pirmininkė, Sofija Pūtvytė-Man- 
tautienė — šaulių Moterų skyr. 
viršininkė, Vaclovas čižiūnas —* 
Tautinio Auklėjimo ir Kultūras 
Darbų skyr. virš., Vladas Išga- 
naitis — Jaunimo skyr. virš., 
Julius Vepštas — iždininkas, 
Vaidievutis A. Mantautas — 
I sekretorius ir Ryšių skyr. virš., 
Alfas Valalkaitis — II sekreto
rius.

LCV nariai:Teodora®Daukan
tas, Elzė Jankutė, Juozas Jan
kaitis, Mykolas Krupavičius, 
Jadvyga Kuprėnicnė, Mečys ’ 
Mackevičius, Kazys Musteikis,* 
Emilija Pūtvytė, Rapolas Skipi- ’ 
tis, Ansas Trakis, Justinas Vai
čaitis.

LŠST konferencijoje dalyvavę 
šaulių vienetų atstovai iš Jung-*-* 
tiniu Amerikos Valstybių ir Ka- 4. * V

nados:^Vincas Abramikas, J. Ja- 
siūnas-, Aleksandra Kybartienė, 
Izabelė Tillonienė, Antanas šeš
tokas, J. Virbickas.

Tremtis, 195/ m. vasara.
(Pagrindinis autorius: Alek

sandras Marcinkevičius.- Man- '1 
tautas)

Lietuvos Jaunimo

Nors LJS buvo kultūrinė or- 
1 ganizacija, bet ji buvo susirišu

si su Lietuvos Valstičiu Liaudi
ninkų Sąjunga ir gimininga stu-

atstovų suvažiavimas įvyko Kau
ne 1936. XI. 30 d., o 1936. IL^d. 
LJS buvo visai uždaryta, o* jos 
turtas perduotas ' šauliams, ir 
jaunalietuviams.

S. Paulauskas

! — Geheral-Motors pasižadėjo . dentams varpininkams. 
patikrinti 5.3- milijono automo- ... .. .
bilių užpakalines ašis, kad nesu
si žeistų keleiviai.

\' Salvadore nustatyta, kad 
konservatoriai’ bandė .klastoti 
rinkimu davinius.

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

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

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

f LJS pradžia skaitosi 1910 me
tai, nes nuo tada jaunimas ėmė 
organizuotai veikti, rengti ge
gužines, vaidinimus paskaitas ir 
platinti lietuvių spaudą. Šitie 
jaunimo būrelaii 1922. I* 5 d. 
buvo valdžios įstaigose įregi
struoti, kaip Lietuvos Jaunimo 
Sąjunga, jau su 32 skyriais. 
1922. VI. 23 d. LJS Skyriaus at
stovų suvažiavime pirmininku

J buvo išrinktas J. Strimaitis.
LJS gražiai veikė ir augo na-, 

riais ir skyriais. 1926 metų pra
džioje jau veikė virš 200 skyrių 
su apie 30,000 narių. Turėjo 120 
chorų ir 20 sporto komandų.

Po 1926. XII. 17 d. perversmo 
skyrių veikimas buvo persekio
jamas ir paskutinis LJS skyrių

Linkėjimai 
Naujienoms

Jau Velykos—pavasario šven- . . 
te čia pat, todėl norisi palinkėti 
visam Naujienų štabui, kovo
jančiam už Lietuvos iš Sovietų 
Rusrjos vergijos išlaisvinimą, . 
tvirtai vykdyti savo pasiryžimą 
ligi pilnam kovos laimėjimui.

Siunčiu, nors ir mažą aufeelę .
—$5 Naujienų paramai, jau
giau nepajėgiu, hes senatvė ir 
ligos mane jau gerokai' prispau
dė, — J. *

■ Teatneša Velykų šventės ir 
pavasaris visiems sveikatos ir < 
energijos kovoje už žmonių ir 1 
teutų laisvę. 1

J. Krasinskas [

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,
parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti. t .„

| ' Kaina $25. Kieti viršeliai Paštas S2.

^7- NAUJIENOS
i*/ - 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

• ■ > ■ UTERATORA, lietuviŲ Hteratflros, meno' Ir mokritj 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, VIne« 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko*, \ 
J. Raukčio,_dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. j 
Meilaus straipsniai bei studijas, Iliustruotos nuotraukomis Iz 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio. V. Kašubos, A. Rūkitdės ir A, Varno 
kūrybos poveikiais. 365 pusi, knyga kainuoja tik ?3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tiniu šokią pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainf 
šventes bei jp istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais du omenim I* 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja Š2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprau
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne saugas 
gyvenimo braožij aprašymas, bet tiksli to laikcrtarplo buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapiu knyga 
parduodam* tik už EI 4

• L1E1U visKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašaurit® 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės h 
Labguvos apskričiu duomenimis. 'Aprašymai Jdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžią pavadinimai Ir jp vertiniai J voldeHp M5ą_ Laba! 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsip žemėlapis. Kaina M. a

'• KJ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojom Petronėlės Orintalfto «tri> ’ 
minimai ir nrfnfyj apie tamenls ir vietas n aprik. Lietuvoje Ir plr. 
maišiais bolševiko okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik S3. ' <* '

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras* 
ta* ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe* 
riją. Dabar būtą jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja S6.

< SATYRINĖS NOVELĖS, ML Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertima*. 200 p*L knygoje yra 40 sąmojingų DoveUij. Kaina gX

Knygcrf gaunam oi N*uJIen<%e, 17-^ So. Halsted SL, Chicago

S^fadienif-ptrmtdi^aW — Satwhiay-Meediy, April 3-5, 1M2
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Noras sunaikinti lietuvišką spaudą
Jau minėjome, kad Antanas Pleškys, Chicagos Lie

tuvių Spaudos Klubo pirmininkas, sutaupęs daug kant
rybės ir laiko, padarė visiems lietuviams naudingą dar
bą. Jis magnetofono juostelėn įrašė kelių lietuvių žur
nalistų keturių valandų nuomones, samprotavimus ir 
įsitikinimus apie vienintelį laisvą ir nepriklausomą lie
tuvišką laikrašti, turintį drąsos ginti pavergtos lietuvių 
tautos teises ir gyvus reikalus.

Naujai išdygę žurnalistai, oficialūs. Žurnalistų są
jungos nariai, dar neturėję progos arčiau susipažinti, 
kaip. Hejįuyišką spaudą organizuoti, kaip ją atrinkti ir 
suredaguoti, suorganizavo viešą pokalbį, kaip. lietuvišką 
spaudą naikinti. Konkrečiai, jie'’turėjo galvoje Naujie
nas, ir ieškojo būdų kaip tą dienraštį likviduoti. Jie dangs
tėsi įvairiais šviesininkų vardais, piktos valios, pareiš
kimus jie dangstė “simpoziumo” skraiste, kad galėtų nai
kinti ne jų įsteigtą ir ne jų puoselėjamą dienrašti su
naikinti. Jie pasirinko jėzuitų įsteigtą “Jaunimo centrą” 
patraukti į savo pusę visuomeniniame darbe nesiorien- 
tuojanti jaunimą. Vienas kitas jau turėjo šiokią tokią 
patirtį apie Keleivio likvidavimą, bet visiems labiausiai 
rūpėjo seniausias ir populiariausias lietuviškas dienraštis.

Iki paskutinio dešimtmečio prieš Naujienas neapy
kantą kėlė tiktai okupantas ir jam parsidavę, lietuviai, 
bet kai pavyko užmerkti Keleivio akutes, tai visa ener
gija ir visas dėmesys buvo nukreiptas prieš Naujienas. 
Prieš Naujienas dabar dirba ne tik okupanto politikos 
vadai bei į šį darbą įtraukti parsidavėliai, bet ir įvairiais 
daktarų laipsniais apsikabinėję intelektualai, mokyklas 
lankę, bet mokslo esmės nesupratę jaunuoliai.

Dauguma jų dirbo Draugo redakcijoje, o kiti buvo 
susispietę prie Akiračių. Kaip vieni, taip ir kiti, nepa
tenkinti, nes nepajėgė palaužti Naujienų vedamos poli
tikos pagrindų, nutraukti lietuvius nuo kovos už Lietu
vos nepriklausomybę ir už įtraukimą amerikiečių į pa
vergtos lietuvių tautos kovą už laisvę ir gerbūvį.

Šių metų vasario 5 d. Drauge buvo paskelbtas pra
nešimas apie “Keturių mūsų periodinių leidinių redak
torių pranešimus apie dabartinės mūsų spaudos trūku-

G..L .^IZATORIUS
(Tęsinys)

Teisiamasis atsistojo šonu, ir, kalbėdamas 
su teismu, galvą pasukdavo į jo pusę, o kai 
kalbėdavo į salę, galvą nukreipdavo į salė
je sėdinčių žmonių pusę. Nors H. atsisakydamas 

- advokato ir gavo teisę ginti save, bet teisėjas su 
prokuroru visą laiką trugdė jam laisvai kalbėti. 
Kai išėjo kalba apie motyvus, kurie privertė H. 
stoti į kovą dirbant milcijoje, H. trumpai paaiš
kino ką jis matė ten dirbdamas. Kai prokuroras 
bandė neigti kalbamus žiaurumus tuometiniame 
kalėjime, sušukdamas: “Meluoji”, J. tarė: “Pa
imkim iš salės para žmonių, sėskim į mašiną, aš 
jus nuvesiu prie Panevėžio kalėjimo sienų ir 
pirštu parodysiu, kur guli nukankintų žmonių 
kaulai. Važiuojam, pažiūrėsim, katras meluoja. 
Aš kovojau prieš tenorą, o kiti tokie kaip Jūs 
ir galbūt Jūs pats tuo metu sėdėjot ten aukštai 
ir dėjot sankcijas nekaltų žmonių sušaudymui.” 
Salėje buvo kapų tyla, tik vienur kitur pasigirs- 
da o nepasitenkinimo šūksniai prokuroro adre
su. H. bylos nenagrinėjo. O kai liudininkas Juo-

Survila paprašė teismo perskaityti nors vie- 
it'.u'. hinį sakinį iš konfiskuotų H. doku- 
proku oras paėmė “Manifestą”, perver- 

•nis jo ia is, nieko neradęs, metė ant sta
be k:dLAumentą. bet nieko tinkamo pa-

men tų 
tė dev 
o. tfri

mus ir apie sui-uoštą simpoziumą tiems trūkumams pa
šalinti”, bet nepasakytą, kokie yra tie leidiniai ir kokias 
ideologines sroves jie atstovaują,

Jeigu būtų pasakyta, kad Amerikos lietuvių spaudos 
reikalus svarstys trys naujai pasamdyti Draugo redak
toriai ir Akiračių steigėjas lietuvis matematikas, tai būtų 
šiek tiek aiškiau.

O jeigu būtų pasakyta, kad jėzuitų^ centre įvyks My 
kolo Drungos, Juozo Šoliūno, Gintos Remeikytės (naujai 
pasamdytų Draugo redaktorių) ir dr. Zenono Rekašiaus 
(Akiračių steigėjo ir leidėjo) pasitarimas apie Amerikos i 
lietuviškąją spaudą, tai klausimas jau būtų truputį aiš
kesnis. 0 jeigu dar atkreipsime dėmesį į tai, kad buvo 
pakviesti net trys vieno dienraščio redaktoriai, o Nau- į 
jienų nepakviestas nė vienas, tai jau aiškėja, kad vasa- ■ 
rio 5 dienos vakarą buš ne bešališkas lietuviškos spaudos i 
reikalų svarstymas, bet Draugo Amerikos lietuviams no-. 
rimą primesti vienintelę politinę tendenciją Vyresnieji i 
Draugo redaktoriai nepajėgė tos politikos primesti, tai; 
naujai samdytiems vyrams įsakyta reikalą sutvarkyti. 
Pats svarbiausias reikalas — sunaikinti Naujienas.

“Mokslinių svarstybų” priešakiu pastatytas Mykolas 
Drunga, šioje srityje turįs patyrimo Keleivio paramos 
reikaluose ir VLIKo istorijos paruošimo darbe. Kitų 
dviejų Draugo redaktorių patirtis ne tokia jau žinoma, 
bet reikia dėkoti Draugo moderatoriams, kad sudarė 
progą ne tiktai redaktorei Remeikytei, bet ir redakto
riui J. šoliūnui parodyti tuščias savo galvas, kai klausi
mas keliamas apie lietuviškąją spaudą ir tos spaudos 
svarbą visuomeniniame lietuviškame darbe.

Buvo panaudotas neramių šviesiečių ir santariečių 
vardas, bet visuomeniniame lietuvių darbe nežinoma, kas 
jie tokie yra, ką jie atstovauja ir kokios idėjos lietuviš
kame gyvenime jiems rūpi. Jos niekad ir niekur nebuvo 
išdėstytos, niekas nepajėgė jų formuluoti ir lietuviams 
pasakyti, kas jie tokie yra ir ko jie pretenduoja.

. Jeigu ne Antanas Plešk-ys, tai šiandien niekas ne
būtų ‘girdėjęs, kad buvo toks simpoziumas, svarstęs prie
mones, kaip būtų galima Naujienas panaikinti, nes jos 
nepąkenčią jokios tuštumos ir labai greitai praduria bur
bulais pripūstą ’maišą. Akli šviesiečiai nęt neturi savo 
biuletenio, kuriame būtų išdėstyti santariečių tikslai. 
Nei Draugas, nei Akiračiai, nei joks Tabor fanuos savi
ninkas, vasaromis, šviesiečius penėjęs, nepajėgia išleisti 
biuletenio apie nenusisekusių politikų užsimojimus, nes 
niekas nepajėgia ar nenori jų-idėjų formuluoti. Vaclovas 

•Prūsas, vienas prisitaiko prie lietuviškų organizacijų ir 
dėsto jam vienam žinomas tendencijas ir tikslus.

Jeigu Antanas Peškys būtų neįrašęs santariečių pa
reikštų minčių Naujienų klausimu, jeigu jis būtų neturė
jęs kantrybės viską tiksliai nurašyti, o vietomis ir pa
komentuoti, tai Amerikos lietuviai būtų nežinoję, kas tie 
santariečiai yra ir koks yra svarbiausias jų tikslas.

Iš spaudos svarstybų aiškiai matyti, kad santarie- 
čiais prisidengę Draugo samdiniai tarėsi, kaip skau
džiausiai pakenkti Naujienoms, bet savo tikslo jie ne
pasieks. Naujienos vienintelės paliks tikslų istorinį doku
mentą, parodantį. Drungos, Rekašiaus ir Remeikytės 
kreivas idėjas apie norą padėti lietuviams atgauti savo 
laisvę. Laimė, kad lietuvių dauguma, arčiau juos pa
žinę, nuo jų nusisuks, nes tikslūs faktai, teisingas žodis, 
laisva kritika yra galingesni, negu neras pakenkti lais
vai lietuvių spaudai.

Dąipantis spaudoje (lietuviš
koje), neretai užtinkama nusi
skundimų arba dejavimų tai 
vienos, tai kitos lietuviškos radi
jo valandėlėj sunkia ekonomi
ne padėtimi: Rodos, kad Ameri
koje yra net 22 lietuviškos ra
dijo valandėlės, kurių stipriau
siai stovi ant “savo kojų”, tai, 
be abejo, Los Angeles lietuviš
koji rądjjd valandėlė,', kurią iš- 
ląiko. Kalifornijos Lietuvių Ra
dijo- Klubas, 1976 m. persiorga
nizavęs į- korporaciją, ir tas. 
klubas pagal korporacijos čarte- 
rį, įregistruotą Kalifornijos-įsta- 
tymdavystės įstaigose, kaip 
“Kon-profit Corporation”, vadi
nasi LITHUANIAN MELODIES, j 
Inc. Ryšium su to klubo meti- ■ 

. niu susirinkimu, štai kiek dau
giau apie jį žinių.

Vasario mėn, 28 d. įvykusia
me Kaliforaijds Lietuvių Radijo 
Klubo metiniame susirinkime, 
valdybos ir revizijos komisijos 
pranešimuose (be jokių patai
sų) paaiškėjo, kad Los Angeles 
lietuviškąją radijo valandėlę iš
laikančio klubo' piniginis stovis 
yra pats geriausias iš visų išei
vijoje veikiančių lietuviškų ra
dijo valandėlių, kurių vien Ame
rikoje yra (rodos) net 22. Bū
tent, tas (Los Angeles) klubas 
pernai (1981) metus baigė net 
sp,. penkių tūkstančių dolerių 
pertekliumi, kurį pridėjus prie

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI “ likįsi0 anksvtT''! ”>rt“ 
_ ~ r A likučio — buvo paskelbta ir įto-

S K E L B KIT E S N A U J1 £ NOSE dyta (iždininko ir revizijos ko-o ir revizijos ko-

nerado. Salėje pasigirdo juokas, tada iš- tuoj įsikišo teisėjas. “Tai koks pagal Jus Įsiti
kinęs žmogus”, — tarė H. — “Alkoholikas, ku
ris įsitikinęs geria degtinę, o gal žmogžudys, ku
ris iš įsitikinimo uždobė žmogų?.. . Protestuo
damas prieš neteisingą nuosprendi, aš iš šios sa
lės- savo kojom neišeisiu”. Prie nuteistojo puo
li^ kareiviai,, jis juos; atstūmė. Tada jie užlaužė 

rankas, uždėjo antrankius ir nešte išnešė iš 
salės, įstūmė į mašiną, kuri tuojau pasuko Vil
niaus Buk. H. paklausė ten sėdinčių saugumie
čių, kam reikėjo surengti tokį vaidinimą, kodėl 
neskaitė nė vieno dokumento. Kažinkoks saugu- 

.mo. viršininkas pasakė: “Jeigu teisėjas būtų per
skaitęs nors vieną sakinį iš dokumentų, tai pats 
būtų atsidūręs tavo vietoje”. Po teismo H- rašė 
Jąiškus į Maskvos CK, bet nė vieno jų iš Vūniaus 
nepraleido. 1977.12.19 H. išvežė į Mordovijos la
gerį. Kameros vaizdas buvo baisus. Pro sienas 
sunkėsi vanduo, kuris vėliau virsdavo ledu. Bu
vo šąltą, ląba.1 dąžnaį darydavo kratas. Jam vis 
Konfiskuodavo parašytus dokumentus, bet H. ne- 
inusfojp. rašęs. Ir tokiu savo atkaklumu H išsi-

cituoti 
prakaitavęs pareigūnas atsistojo ir pranešė: 
“Teismo tribūnos neišnaudosim antitarybinių idė 
jų skelbimui”. 'Taigi, H. kaltino autitarybišku- 
mu, o iš 1000 konfiskuotų dokumentų negali per
skaityti ir vieno antitarybinio sakinio.

H. daug kalbėjo apie Sibir&apie tai, kaip 
grižus neleido dirbti Lietuvoje, kaip. visur buvo 
persekiojamas. Bet daugiausia dėmėsią skyrė 
tarptautinei padėčiai^ kalbėjo apie tai, kad ak
la TSRS KP politika tikrai gali privesti visą 
žmoniją prie termobranduolinės katastrofos. Kar 

| tais pasigirdavo ir trumpi pavieniai plojimai
Paskutinė teismo diena. Ir štai skaitomas 

nuosprendis. Pagal LTSR BK 68 str* Ų. nuteis
tas 10 metų ypatingojo režimo lagerio, ię 5_ me
tus ištrėmimo. Salėje tyla. Galbūt teisėjas gal
vojo, kad pasigirsę pritarimo plojimai, bet žmo
nės tylėjo ir šį kartą, tyla reiškė nepritarimą. 
Henrikas gavo paskutinį žodį: “Jūs daug kalba
te apie Čilę, apię Zundos terorą, o, kas darosi 
pas mus? Jūs čia paskirti teisti mane — gerai, 
kad jūs teistumėt. .Juk teisiate ne jūs, o saugu
mas, šis nuosprendis buvo parašytas seniai, kur 
kas seniau, negu įvyko šis spektaklis. Kaltinate, 
kad esu “liaudies priešas”, tad tegu liaudis ir 
teisia mane. Surinkit atvirą teismą, ir jeigu liau
dis pasakys, kad tikrai esu jos priešas, pilnai su
tiksiu su jos sprendimu. Kaip galima teisti žmo
gų už įsitikinimus? “Kokie čia įsitikinimai?” —

kad tie raštai neišeitų už lagerio sienų. H. pra
šė jį suvesti su Maskva, bet pastangos buvo vel
tui. 1979.7.8. reikalavimu dėl bylos peržiūrėji
mo jis atvežamas į Vilnių. Galbūt tikimasi ko
kių nors permainų H. pažiūrose, bet šioms vil
tims nepasiteisinus, rugpjūtyje H. grąžinamas 
į Mordaviją. 197$ m. rudenį šeimai priklauso pa
simatymas su H., bet jis neįvyko tuo preteksto.

V. ŠVABIESĖ JŪRATĖ IR KASTYTIS ♦

KELIENŽ, j Kaliforniją iš Kft- 
DJdoB atvykusi prieš daugiau

■ kaip dešimtį, metų, dabar čia dir
banti vumame žymiausių Kali
fornijos bankų “Wellą Fargo 
iia«įk, N.A.” skyriaus (rodos,

■ pąskvlų.) vedėjos pareigose. Tai
gi, autoritetas ir profesijoje, . 
ir... lietuviškoje veikloje.

Paskiausiai, vasario 28 d, me- 
tIniaine susirinkime, išrinktoji

i valdyba pareigomis pasiskirstė 
i šitaip: Danutė KAŠKELIENĖ — 
pirmininkė, Henrikas Bajaiis — 
vicepirmininkas ir koordinato
rius, naujai valdybon išrinkta 
Jūratė Pažėraitė - Venckienė — 
sekretorė, Pranas Gestas —- iž- 
diunkas, Onutė Macėnienė —

1 parengimų vadbvė, VI. Bakūnas 
i — narys koordinatorius, Alf.
Vilkas — narys.

Revizijos komisija: Alf. Gied
raitis, Alb. Malkevičius ir Bru
no Morkis.

Programų redaktoriai — pra
nešėjai: D; Kaškeiienė, Vh Ba
kūnas, R. K. Vidžiūnienė, VL ši- 

: moliūnas, St. Pautienienė. ■’
Garso technikai — rekorduo- 

to'jai: VI. Gilys, H. Bająlis ir 
•Alf. Vilkas.

Reikia manyti, kad Klubo val
dybai (pagal čart^įi Direktorių

* Tarybai) pasiseks ir toliau va
landėlę išlaikyti gerame ekono
miniame stovyje, kas garantuo
ją- tos. valandėles lęstinumą il
giems metams. Antra — tas ge
ras ekonominis valandėlės sto
vis rodo valandėlės pasisekimą 

■klausytojų tarpe-, ypačiai dėl to, 
kad buvo stengiamasi laikytis 

: griežto neutralumo,' nejsilėi - 
džiaut į jokią polėmjką?gįū^.us 
lietuviškų politinių verksmų- at
žvilgių,, nors visų verksnių va- 
dovąjij antys ašmenys .yra ■ ne 
kartą- kalbėję/ }ąbai dažnai kąl-' 
jfia‘ ir jų- alstovąš'IteĮ tįk'saVąis 
'reikalais. Yra-. buvę mėginimų 
“užkabiiAi1- ir priešingą* puse, 
bet be jokių rezultatų. Vengiant

VL. BAKCNAS 'PASTABOS IŠ TOLO
TURTINGA RADIJO VALANDĖLĖ

niisijos pranešimais)., kad šiuo 
metu Kalifornijos Lietuvių: Ra
dijo Klubas kasoje (bankuose-ir 
pas kasininkų) turi net 25.481,69 
dol. (taigi, virš dvidešimt pen?

• kių tūkstančių) grj-nais. «.■' ; \

Kad tdkiame gerame stovyje 
tas klubas yra, neskelbiau anks-? 
čia u,, nes ir aš esu to klubo val
dyboje jau eilę metų (ne .tik 
valdyboje, bet ir vienu, progra- 

'mų redaktorium —...yąįąndėlčs 
vedėju), d.ėl to lafkiausi.;sąų.tjr7 
rūmo, kol dabar, visai neseniai 
įvykusiame, valdybos (kurion 
vėl buvau perrinktas.) posėdyje 
pasigirdo balsų, kad apie, tą mū
sų klubų lietuviškoje spaudoje 
beveik nieko nesigirdi,. kai apie 
kitus — rašoma ir rašoma. . . ' - -* . *• ** T f* 2.^ *

Beveik , pirštu buvo, nurodytą 
■ į mane, esą . .Tu. spaudos žmo
gus ir valdybos narys, b nieko 
nerašai...” žinoma,, turėjau sų 
tuo sutikti,, dėl . to tai' d arą u 
bendromis apybraižomis dabar, 
nes vėlesniam laikui ruošiu, kiek 
ilgesnę apžvalgą iš viso.'ne tik 
šio. radijo klubo, bet ir pirmojo 
lietuviško radijo bangomis pasi- 
skardsninio erdvėje 30 (trisde
šimties). metų sukakties proga 
(1952 m. gegužės mėn. 24 d. pir
moji valandėlė įsteigta J. Užda
vinio’, B. Gedimino ir G. Ru
delio). . ,'K'

. šiam,. dabar taip, sėkmingai 
veikiančiam Kalifornijos Lietu
vių Radijo Klubui , jau, berods, 
penkti metai iš eilės pirminin
kauja moteris — Danutė “KAŠ- 

———ė —  —i—'1—

kad Henriko raštuose rasta per daug antitary
binių minčių. Išgirdęs, kad atimamas asmeninis 
pasimatymas H. parašė raportą, atisakė eiti į 
darbą, ir 10 dienų paskelbė bado streiką. Užsi
darydamas karceryje, tai buvo gruodžio mėn. 
Po 10 d. karcerio pareikalauja administracijos 
leisti asmeninį pasimatymą. Administracija ne- 

■ yrą pati geriausia valandėlės 
. 'v* '1- • • * *s -*■ ' S, z ' -j---? ■* — i

linija. . ■ ■-
(Bus daugiau)-'. 'K;

■—Manoma, kaj-kariai įparei
gos krikščionį demokratą 
te sudaryti pirmąją demokrati
nę vyriausybę Šafyącfore, K ’. -

— Centrinis paštas btrvo'be 
elektros šviesos tiktai' 6 vąląn- 

-das, bet sutrukdė. darba 24. vai.
■' . ■ - ‘ i ' f *- 1

-— Kalifornijoj, Squaw slėny, 
nuvirto labai dąog sni.ego, nu
griovė du namus,. užmušė Iri s 
žmones.

— Kardinolas C«dy sutinka 
atsakyti j prisiekusiųjų teismo 
klausimus dėl tariamų finansi
nių nesklandumų.

dovijos lagerio vadovybė pradėjo grasinti užda
ru kalėjimu, bet pamačiusi, kad tai nedaro H. 
laukto įspūdžio, palįkp jį ramybėje. .

- - * ’ ' •' * *■ " ■ •' * ¥* ■ . * t ų _: ‘

1980 m. kovo 1 d. vįsą H.. lagerį perkelia į 
Uralą. Čią sąlygos palyginti ne, pačios blogiau
sios. Darbas nesunkus, normų kaip ir nėra. Maiš
tas, palyginus su Mordavijos lagerio maistu, ska
nesnis ir švaresnis. Nors & nusiteikęs optimis-

da streikuoti širdis. Lageryje turimo kelis 
dies priepuolius. Dantų techniko hgeris neturį 
netgi vaistų dantims čia negali gauti. ‘

; ■ ’ * * . /
Po’ teismo su saugumo kapitonu Daugėtu 

buvo kalbama apie H. nuosprendį. Kapitonas pa
sakė, kad, jei būtų jo valia, Henriko lauktų tik 
sušaudymasi. • "‘i \ ,D.

(Pabaiga)

*
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R. VILIAUS

tel 233-5893

DR. PAUL V. DARGUS 
GYDYTOJAS ifc CHIRURGAS 

WwXHnw Cfcsam-nlTy rliail*. 
Metfldaea rwtrterl<*.

19M S. Menteete RA. Woctcbeetw, IK.
VALANDOS; S—8 darbo q

Šv. Pranciškaus Sesery Rėmėju me
tinis banketas su programa įvyks ba
landžio 4 d., 3:30 vai. popiet, Nekalto 
Prasidėjimo Šv. Mergeles Marijos pa
rapijos salėje, 44th ir Fairfield. Ren
gimo komisija ir valdyba kviečia vi
sus dalyvauti ir paremti seseles pran- 
ciškietes.

•Rožė Didžgalvisr rast..

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

........................................................... .

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

tiem B aiaa,.Įsa

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 Ww7 103rd Street 
9 

Valandos pagal su^iUriwjI,

Dr. Jonas F. Mažeika
DJDS.

4600 W. 103rd Street
DANTŲ GYDYTOJAS

Off. teL 423-8380
Valandos pagal susitarimą

TEL 233-8553 
Service 855-4506, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

by.LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST 63rd STREET

Valandos; antrad. 1—4 popiet, 
katvirUd. 5—7 tiL vai. 
Ofiso telefonas: 776-2830, 

Rwadwcilw tti«U 449-5541

RUSIJOJ VIS DAR ATSI
RANDA KOVOTOJŲ 
t

MASKVA, Rusija.— Ketvirta
dienį Maskvoje prasidėjo 27 me
tų Ivano Kovaliovo byla. Jis tu
rėjo drąsos pasisakyti prieš So- 

) vietų valstybę, pažeidžiančią 
1 pagrindines žmogaus teises, ku- 
: rias Sovietų valdžia pasižadėjo J •

~ gerbti. Apie šias teises Kovalio
vas sužinojo iš Helsinkio aktų, 
paskelbtų vieną kartą Sovietų 
Izvestijose.

Į Pasiro'do, kad kovą prieš So- 
; vietų valstybę veda ne vienas 
Ivanas. Jojo tėvas Sergėjus Ko
valiovas, biologas, taip pat pate
kęs į teisiną dėl pagrindinių 
žmogaus teisių gynimo. Ivano 
motina,' Tatjana Osipovna, taip 
pat patekusi į kalėjimą už gyni
mą Helsinkio aktų, paskelbtų 
komunistinėje spaudoje.

Aš norėjau savo švogeriui nu
siųsti dovaną, bet nežinajau,

1 4

E, GIRDŽICNAS

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI
(Tęsinys)

ypatingai gausiai lyja balan
džio mėnesį, kada labiausiai 
vynuogynams reikalingas lie
tus. Vynuoges skina rugsėjo— 
spalio mėnesį, kada saulėta, 
sausą ir nešalta. Ruduo sausas 
ir niekad nėra buvę lietaus. Na
pa slėny auginamos geriausios 
rūšies vynuogės. Vynuogių yra 
daug rūšių, bet vynui tinkamų 
tėra tik apie 200 rūsių. Nuo vy
nuogių rūšies jų išaugimo, pri
nokimo ir cukringumo priklau
so vynas.

Prieš nuimant vynuogių der
lių, tikrina jų cukringumą ir jei 
?ukraus permažai, tai vynuoges 
neskiria tol, kol susikaupia jose 
pakankamai cukraus.

Vynuoges skina rankomis ir 
mašina, kuri kainuoja 80,000 do- 
lenų.į Nuskintas vynuoges veža 
į vyno daryklą ir- supila į didelę 
metalinę dėžę, toje dėžėje stam
bus grąžtas jas sumala ir sultisFLORIDA i

- Prostatos, inkstų ir šlapumo 
uG takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

COSMOS PARCELS EXPRESS

i

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

_ ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS. TeL 925-3045 >

Apdraustas perkraustymas 
iš jvairiv atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 arba 376-5994

1

4

Licensed by VNESHPOSYLTORG 
■

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį rietu skubiai ir 
ir tiksliai aptarnauja savo gausią klientūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR 'f. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIENTŲ PATENKINTI. 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS 

PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių 
aukštos kokybes prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamu katalogu prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

M1

. j

SOPHIE BARČUS
RADIJO JEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekm alien iaig 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto, 

c Stoties WOPA . 1490 AM 
transliuojamos is mūšy studijai 

Marquette Perka.

Vedėja — Aldona Dauicu* 
Telef.: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60829

M, “Lietuvos Aidaf

KAZt BRAZDžIONYTt 
Proįrbmof vede|<

Viso

'J

8:30 nū vakaro- 
k ii WTSV rtbtiea. 
Ek 1450 AM.

v*L p-p.
AM banga.

Chicago, HHiiota 60629
TeM. 778-5S74

['COSMOS PARCELS EXPRESS
CQRPORATION

40 East 49th Street (Corner of Madison Ave.)

NEW YORK, N.Y. 10017.
TeL: (212) 7^8-1130, 7fe-llh 

SKYRIAI:
Apple-Valley, 55124
So. Bosforu Mass. 02127 
Bridgeport, Conn. 06610 
Chicago, III. 60629 
Cleveland, Ohio 44134 
Fori Wayne. Ini 46304 
Grand Rabid*. WGeK 49504 
Hackensack, N. J. 07601 
Irvington. N. J. 07111 
Hartford, Conn. 06106 
Lakewdod, N. J, GS701 
Miami Beach, FL 33139 
Montebello. CA 90640 
New Havan, Conn. 06511 
Newark, N. J. 07106; 
New York, N. Y. 10003 
New York, N Y. 10011 
Philadelphia, Pa. 19122 
Philadelphia, Pa. J9141 
Pittsburgh, Pa. 15203 
Waterbury, Conn. 06710 
Worehestar, Mass. 01610 

Youngstown, Ohio 44503

72 County No- 42 
393 W*«» BrsMlwiy 

188O $e*v lew 
25bl Welt «9 Street 
6^9 Stktė.RoM!
1807.. Bameke R°6d v 
43W« Brltfęe $L N. W. 
Ill Miift'Sb. — * - 
1082 SprintfreM Avė. 
1839 Perk St. , .
24t Foorth- S6W 
1352 Washington Ave. 
1800 W. Beverly Blvd. 
1329 Bouleverd 
698 SentOrd Ave.
45 Second Aw. 
13$ West 14 St ’>■ *: 
1214 N. 5th Street • 
4925 CM York Rd.
1307 E..Cerson Street 
555 
144 
309

Cook Streof 
Mfllbmy StrbH 
W. Federal Street

♦

MEDŽIOTOJŲ — MEŠKERIO
TOJŲ’ KLUBAI

Lietuviai Ž senovės buvo me
džiotojai. tad atvylę į šį kraštą, 
be l*o sporto nerimo- Bet reikė
jo taikytis prie šio krašto įsta- 
tyrtų.

Alfonsas fczlžifii, atvykęs čia 
1930 ihetajs ir susipažinęs šu lie 
tiįViaiš, tarp jų rado nemažai 
medžiotojų ir žuvautojų. 1938 
m. šu Tamūliūnu ir kitais su
darė “Mim West’’ Šio sporto mė
gėjų klubą ir įsiregistravo ati
tinkamose valdžios įstaigose. 
1950 m. šio klubo nariai pirko 
brie Marie ežero nuosavybę — 
gabalą žemės sū pastatu. Veik 
visi įsigijo ir motorinius laive.

i iius. 1

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES ŠTASUKAITIS
/ĖSINASiA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

EUDEIKIS
Kai po II Pasaulinio karo ėmė 

atvykti daugiau lietuvių, šio 
sporto mėgėjų, prie šios grupės 
nebetilpo ir 1957 m. įsteigė Ci
cero Medžiotojų — Meškerioto-1 
jų klubą. Pirmas šio klubo pir- j

pompuola į didelius metalinius j rnįninkas buvo išrinktas senas' 
25,000 galionų bakus. Tuose ba-j j^y lietuvis Juozas Butkus.Bet 
kuose neilgai laiko, įdėję mielių Į kiukas turėjo irgi labai ap- 
perpila į tokio pat dydžio ąžuo- narių skaičių ir visų norin 
linius baku.s.

Ąžuoliniuose bakuose vyras 
laikomas p po to, supils- 
tomas į ąžuolines 250 — 1,000 j 
galionų statines. Statinėse vy-| 
nas laikomas tol, kol* pilstomas 
į butelius. Ąžuolines statines 
vynui dirba Amerikoje ir per
ka is Europos. Ąžuolas teikia 
vynui skonį. Europoje ąžuolas 
duoda kitokį vynui skonį. Toji 
vyno darykla ilaro 11 rūšių įvai
raus stiprumo ir trijų spalvų: 
baltą, rausvą ir raudoną vyną- 
Į vynuogių suriką ir į vyną jo
kių chemikalų, cukraus ar spal-

čių medžiotojų — meškeriotojų 
i klubą nepriėmė.

Del to medžioti — meškerioti 
sporto mėgėjai 1975 m. įsteigė 
dar vieną, jau trečią Ciceroje, 
medžiotojų —meškeriotojų klu
bą “Ešerys”. Šio Įdubo narių 
skaičius nėra ribotas. Pirmas 
oirmininkas buvo Juozas Jaš- 
kauskas, paskui buvo išrinktas 
Alfonsas Kizlaitis, kur dabar 
šioms pareigoms perrinktas ir 
šiais metais-

Šis klubas kiekvieną rudenį 
ruošia lydekų balių su įvairia 

vai padaryti kokių nors prepa- ProSrama- 
ritu, nededa. Špatą vynas gau- Paskutiniame Šio klubo susi
na sunką palaikius su vynuo Enkime “Naujienoms” paskirta 
gių žievėmis. Iš vieno vynuogių I ^5 auka, 
akro gaunama. 2% tonos vynuo
gių- , -.... -4,

Be minėtų ^^ynui sąlygų, dar 
labai svarbu pastovi ir vienoda 
temperatūra, o jeigu to nėra, 
tai vynas nebus geras. Vynuo
gės neturi gauti šalčio. Vynuo
gės nuskintos' prie 32 F., duos 
gerą vyną, bet tos pačios vy
nuogės,-nuskintos prie 31 F., 
jau vynui netinka.

Grupės vadovas užbaigęs pa
sakoti apie ''■yną, nuvedė mus į 
vyninę ir davė'paragauti jų ga
mybos vyno, o iš čia patekome 
į vyno parduotuvę. Parduotu
vėje išstatytos kainos. Pigiausias 
vyno butelis 2,25 dol. o bran
giausias — 25 dbl.

Tai tik tiek atsiminiau jo pa
sakojimų.

Vos sugrįžome, už poros die
nų netoli tos vietovės ištiko liū
tis liūtis ir potvyniai.

(Pabaiga)

PALYGINIMAS
— Prkta moterių tai lyg tas 

medaus korys, pripildytas gar
styčių, —pareiškė vienas Brigh
ton Parko semoras.

S. Paulauskas

RINKIMAI NEPADĖJO 
SALVADORUI

SAX SALVADOR, Salvadoras. 
— Daugelis manė, kad Salvado
ro rinkimai sujungs gyventojų 
daugumai r bus sudaryta koali
cinė vyriausybė, bet apie koali
ciją šiandien niekas nekalba. 
Visos dešiniosios partijos nori 
sudaryti vyriausybę be krikš
čionių demokratų, nors jie gavo 
daugiausia balsų — 32% balsuo
tojų pasisakė už juos. Kaltina, 
kad krikščionys dėmkoratai pa
krypę perdaug į kairę.

AIŠKUS ĮRODYMAS

— Vėl -atėjai girtas praeitu 
naktį, — išmetinėja žmona sa- 
vd vyrui.

— Nieko panašaus. Kaip tail 
tas galėjo ateiti į galvą?

Girdėjau, kaip atėjai 
nėnusirengęs atsigulei ant 
vas.

— Na ir kas tokio?
— Dalykas tame, kad ten 

sai nebuvo lovos . . .

ir

vi-

GAIDAS - DAI MID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

T

AM6ULANS0 
PATARNAVIMAI

TURIMI 
KOPLYČIA* 

'ĮSOSE MIESTi 

DALYSE

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

-Jūdetavių

Direktorių
Ltoėišcijet

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS ir sūnus 

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

L’KUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1 

Aikštės automobiliams pastatyti

612-432-3939. 
Bn-»84784 
2D3-367484J 

WA 5-2737.
m 1738 

>,422-54®.
GL 8.2254 

201-S42-911B 
t 374-6446 
203-232-6600

PO 3-8569 
305-532-7026 
213-727-0884

LO.2-J446 
373-8783

AL 4-545R 
’■ -CH 345»

PO 3-4811 
GL 5-9586. 
HU 1-2750 

756-1668. 
SW 8-2868 

Rl 3-0440
i

DOVYDAS P. GAIDAS UM HAJLSTED STREET

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠV STEPONAS C. LACK ik SŪNŪS

P. J. RIDIKAS

k

(LACKAVJCJi
^424 d’LKEKA rizii

SOUTHVVĖST HlGHwAžt raide Milu, HL >74-4411

ceL iatūj

BUTKUS - VASAllTS
TeL: OLympic 2-1943

EUDEIKIO KOPLYČIOS i 4 - * 4 « *
46U5-07 So. Htrihitage Avenue

Tel.: YArrfs ^-lfll-1742 PETRAS BIELIŪNAS
4330-34 So. California Avenue 

-Telefonas: LAfaVette 3-0440 

MODERNttkcfe AIR-CONDlTIONfeD KOPLYČIOS

į

048 So. CALIFORNIA A VE. TeL: LAfayettt 1-2871
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BUVAU, TIESIOG, PRITRENKTAS
— Ne, nėra. 

Žinoma, po tokio kariš-
gaulių Namus

š. m, kovo mėn. 2X dieną, 
vykstant šauių namuose šaii-
lių Sąjungos vadovybių rinki- ko pareiškimo,
mams, panorau, kaip spaudos 
bendradarbis, pažiūrėti kaip 
tie rinkimai

pažiūrėti
pravedamibus

Noras len pasižvalgyti kilo po 
perska i tymo Nau j i oriose

i

i

MemaL Žemi — PartUvimvi 
tIAL B5TAT1 FOR SALI | j IfAL ISTAT1 FOR SALI

- ------------ -------------------------------------—................... -...........      M

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: ’

MUTUAL FEDERAL SAVINGS .•
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas ’

Chicago, Dl. Tel. 847-7747:

i
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UŽ TAUTOS LAISVf

h■ 1

Th^ Fir# and Greatest 
Lilhuanutn Dadtj m America

The Lrthuaoiaa Daily Newt
Fi^ltehrd \rf The t hhuanvo News Pvblbhhkg Co., lac 

1739 So. Hahted Street, Chicago, III. 60608 
HAytnarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In Tha United States

J Marquette Parko; Berta Hoyer, 
a iš Brighton Parko; V. Kondrat, 

iš St.Paul, ALT A, Canada; Ona 
Kantautas, iš Marquette Parko;1

| Bruno Lukas, iš Lemont, Ill.; Į 
j J. Mackonis, iš Brighton Parkoj 
| V. Larka, iš Marquette Parko;
i J. Staceu'ich, iš Joliet, Ill.; Ew-t 
I genija Stalilionis, iš Alsip, Ill.;'
J

■ HV m,

Mte- t’J

apleidau.

Prisiminiau kų žymus šau-
Vladas Išganaitis Nau

jienose buvo pareiškęs. Pirma
me puslapyje buvo aiškiai at- 
c 
je

lys 

dau j 
gybės straipsnių, kur buvo ke-

atvykti 
maujasi, 
rinkimus 
balsuoti. Jei 
pritlėta, kad balsaMimo 
tu pašaliniai turės apleisti bal- 

patalpas, tai tikrai ten

liama
pusavio rungtynės.

Buvo jau ]
jau į Šaulių namų sales vi 
du. Iš vidaus, prie įėjimo du
rų, stovėjo uniformuotas šau- 

paži nu
jau. Buvau suliktas be jokios 

bent kiek jam šyp
telėjus. Prie apvalių stalų 
dėjo didelis 
Suvažiavusiu šauliu.

sklido garsus kalbėtojo 
savuosius

mentus rėmė net šventu Paš
tu. Aišku, ruošiamasi baisa 
vimui.

Dar nesuspėjus reikiamai 
sUH^audyįi? tuoj pat paste
bėjau besikeliantį 

, (prie netolimai d 
stalo) gerokai senstelėjusi šau
lį ir tiesiai žengianti link 
nes. Jo šąuliškų baltinių api- 

* kakle atlape, aiškiai švietė kc- 
ėturios vyresnybės žvaigždutės.

Čia ir prasidėjo toks dialogas:
— Kas tamsta būsi? —vi- 

sai rimtai nusiteikęs paklausė. 
? — Aš esu iš vieno spaudos

viešumon ir šaulių ta r

popietė
namu

kai įė 
sa 1 ės

Ivs, kuri asmeniškai♦ z i.

pastab

skaičius iš
I’o

Išganai t is

Aeksas Staras, iš St. Petersburg,1

sale 
balsas, kuris

Aišku,

nesuspėjus

se- 
visur 
visą

pauzdinta, kad i šį Chicago- t 
šaulių 

kas 
tik 
jie

su važia vima
tik

gali
įd >.juo 

per vadovybės 
teisės &neturės 

ten būtų buvę 
me-

* savimo
savo nosies būčiau nekišęs. Iš 
viso susidaro vaizdas, kad V. 
Išganai lis viešai pasakė ne
teisybę, arba kita vertus, su

viešai 
arba kita

pas 
vertus,

įkė

Floridą, Iii.;

l

argu-

nuo kėde 
durų esančio

ma-

kampelio, — išsitariau.
— Tamsta, čia dabar \yks- 

• ta rinkimai ir pašaliniai juo- 
, se dalyvauti negali.

— Kaip tai, net ir spaudos 
žmonės negali? — nustebau. 
— Ar nėra nei vieno spaudos 

; atstovo, sakysime, iš “Drau- 
;go”, “Dirvos” ar iš “Laisvo
sios Lietuvos? —- rimtai 
^įdomavau.

iš a

susi-

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107 <

; A. Tamošaitis, iš : 
Parko, III.; A. Tamošaitis, iš 
Kingston, Ont., Canada, ir Ado^ 
mas Vilius is, iš Brighton Parko, 
Chicagoje. Nuoširdi padėka vi-, 
siems.

— F. Modestavičienė, iš Mar
quette Parko, Chciagoje, atsiun- 

I tė Naujienoms paremti 10 dole-
DĮdžbalis, iš Addison, Ill.; John lankė Naujienas, pratęsė prenu- r:u Dėkojame už nuolatinę pa-
Dcvidaitis, Michigan City, 
Ind.; Anastazija Klavs, iš Berke
ley, IIL; J. Leščinskas, iš St. Pe-

1S m er a tų ir pridėjo paramos: Jo- 
nr.s Ulevičius, iš Marquette Par
ko’

1

i

juo’ten ne perdaug skaitomasi, t^sburg Beach, Fla.; Felix Mcc-
Juozas Žemaitis kevičius, iš Hot Springs, Ark.; 

Sarah Mcnches, iš Douglas,

( T 5 U ? A% 1\ i

iš
Ariz.; A. Ridikas, iš Afton, N.Y.;

10 ! C. Rinkevičius, iš Jersey City, 
• N .J.; A. Sabaliauskas, iš Santa 
. Monica, Calif., ir L šilingas, iš 
‘ Marquette Parko’,

I
i
i

— R. Garbanzos, iš Varkali- 
nės, gyv. Chicagoje, įteikė $100 
Naujienoms paremti. Ačiū.

— Rožė Didžgalvienė,

Chicagoje.
visiems.’ Nuoširdžiai dėkojame

. — Jonas Jokubonis, iš Mar
quette Parko, Chicagoje, prisi- 

.v dėjo stambia auka prie Naujie-is
Bridgeporto, aplankė Naujienas, nu banketo programos knygelės.
savo' auka prisidėjo prie Nau- j Dėkoiams Jam už nuolatinę pa-
jienų banketo programos kny
gelės ir pridėjo $5 už kalendo- 

Ji taipgi i
draugės Anna Savickas,
Beaverville,

rių. užmokėjo savo! 
j gyv.;

III., prenumeratą- 
jes gimtadienio proga. Sveikina
me p. Savickienę ir nuoširdžiai 
dėkojame p. Didžgalvienei, ilga-j 
metei Naujienų skaitytojai 
rėmėjai už nuolatinę paramą.

— Emilija Morkūnienė,

; ramą. J. Jo’kubonis atsisakė to- 
liau pirmininkauti Liet. Tauti-

į nėms kapinėms. Pasitraukiant 
t iš
; įteikė jam puikų laikrodį. Nau
jai išrinktas pirmininkas yra 
Eugene Gerulis. Kiti valdybos 
nariai — vicepirm. Julius Ku- 
zas, sekr. Matt Batutis ir ižd.

~ Į Albert Dargis.

— J. Budrys, iš Hammond, 
Ind., pratęsė prenumeratą vie- 

: neriems metams ir pridėjo $40 
Naujienoms paremti.. Nuoširdi 
padėka už paramą ir pastabą

pareigų, kapinių direktoriai

ir

išj
Brighton Parko, per K. Austin 
įteikė 10 dol. Naujienoms pa-_ 
remti. Dėkojame.

— Senas Naujienų prietelis, apie laikraščio pristatymą paštu, 
negalėdamas dalyvauti Naujiė-1 
r-; ’ _i , ' $1?? N_ '
j ienoms paremti. Nuoširdi pa-j
nų bankete, atsiuntė $100 Nau-; — Sekantieji skaitytojai ap-

dėka.

1212 W. Cermak Road

i

ramą.
— A. Sližienė, iš Plattsburgh, 

New York, rašo:
jiciiu ucuuuvLUjai.kjiunLiu u uuna . 

100 dol. Jūsų dienraščio para-| 
mai.Dovanokit,kad už gautą ka
lendorių^ ilgai neprisiunčiau pi
nigų. Aš labai sergu, niekur ne
išeinu, tik bute truputį pakru
tu. Geri žmonės man padeda. 
Mano liga — tai širdies sunega- 

Linkiu jums sėkmės.
Jus gerbianti.

Nuoširdžiai dėkojame ir lin- 
, kime geros sveikatos. j

$10, Albinas Beniulis, iš 
Gage Parko — -10, Anna Gilvis, 
iš Marquette Parko — $7 ir $3 
už kaJendorių, J. Gceeltas, iš 
Marquette Parko — $5, John 
Dobrovolskis, iš Clearing, Chica
goje — $5, Mildred Butkus, iš 
Brighton Parko — $5 už kalen
dorių, Aleksandra Stulgaitis, iš 
Marquette Parko’ — $5 už kalen
dorių, Pranas Kavaliauskas, iš 
Bridgeporto — $5 už kalendo-; 
rių, ir Juozas Strungys, iš Brigh- ' 
ton Parko — $3. Nuoširdžiai dė- | 

I 1
; te Parko, Chicagoįe, pratęsė pre 
numeratą pusmečiui ir pridėjo 
Š21 Naujienų paramai, linkėda
ma geros sėkmės.

“Gerb. Nau
jienų darbuotojai!Siunčiu Jums

v lavimas.

kojame už vizitą ir paramą.

....— A. ir S. Petokai, iš Mar
quette Parko, Chicagoje, rašo: 
uMūsų dėdienės Helen Mice-

1 Marion Dambros, iš Marquet-

vich, ilgametės Naujienų skai- * Nuoširdi padėka už nuolatinę
tytejos ir rėmėjos, mirties me
tinių sukakties proga, jos bran- (

1

VcLrszną.

— Pijus Mičiulis, iš Gulfport, * 
ierių naujienoms paremti”. Dė- Florida, rašo: “Siunčiu Naujie- 
kojame ponams Petokams už nU metinę prenumeratą 40 dol.

giam atminimui siunčiu 100 do-

’ - - - • už nų metinę prenumeratą 40 dol.
paramą, taip pat neužmirštame *r ^0 dol. Naujienų paramai (vi- 
mūsų rėmėjos.Helen Micevich. co 90 dol.).mūsų rėmėjos, Helen Mįcevich. , CQ 90 dol.).

— Sekantieji skaitytojai pra- giau išsilaikytų. Taigi, 
tęsė prenumeratas ir pridėjo po mės.
5 dol. spaudai paremti: J. An- \

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS * VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ JR PAJAMINTŲ

NAMŲ PARDAVIMAS. 
INCOME TAX

NOTARY PUBLIC 
Skambinti tel. 436-7878 
2951 West 63rd Street

INSURANCE

9N5GHSORHOOCj^®

4 U.S.AĮ“ kSS
We’ll help you make the right mova

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI,

PEAiTV G.7OJP

i Linkiu, kad Naujienos kuo ii- nuomoti ar apdrausti savo nuo

Chicago, Bl. — n2^ pril 6, 1982
................    r i . ,

Tu^.dav

PREZ. TRUMAN AS NORĖJO PALEISTI 
ATOMINĘ BOMBĄ STALINUI

P
ELEKTROS {RENGIMAI 

PATAISYMAI •
Turiu Chicagos mieste leidimą.

Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 
i garantuotai ir sąžiningaL

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Are, 

Tel. 927-3559

ISTORIKAS MONJĘ POEN SURINKO PREZ. TRUMANO 
PASTABAS, KURIŲ JIS NEGALĖJO IŠSIŲSTI

tie laiškai su tomis pastaljomis 
nebuvo išsiuntinėti. Istorikas 
Poen vislus nepaskelbtus laiškus 
surinko ir atspausdino.

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Trumanas mėgdavo už
rašyti, ką jis norėdavo padaryti.
Ne ką jis, kaip prezidentas,, ga
lėdavo padaryti, bet ką jis no-

ARRIN
Nr. 66

a

I
■

Jeruzalė yra vienas svarbiausių miestų Artimųjų Rytų taikai įgyvendinti.

IW1

LABAI AŠTRIAI KRITIKUOJAMAS 
GYNYBOS MINISTERIS JOHN NOTT

FALKLAND VANDENYSE GALI BŪTI SUNAIKINTI 
NEPARUOŠTI BBITV KARO LAIVAI

britų karo laivams plaukti į At
lantą, • susitikti su britų laivais, 
išplaukusiais iš Port smouth 
uos t d.

Paruošti britų karo laivai ga
lėtų nuskandinti Argentinos ka
ro laivus, įplaukusius j Stanley 
uostą, be! neparuošti nepajėgtų 
lo padaryti, 
britų laivai gali 
stumti argentiniečių 
land salų.

Premjerę Thatcher labaF ait
riai kritikavo britų darbieciai, 
o praiita šeštadienį ir sekma
dieni premjerę dar labiau kri
tikavo konservatoriai. Patys 
ko'nservąIoriai patarė jai tuojau 
asistatydinti. Jie yra įsitrkinę, 
kad Thatcher, nepajėgusi įti
kinti nusigyvenusios Argentinos 
kariuomenės vadovybės, turėjo 

Į pasitraukti ir leisti kitiems va*
jnti Falkland salų i^io Arge n- ■

— Britu vyriausybė iŠ anksto 
žinojusi apie Argentinos karino 
menės vadovybės pasiruošimą 

-pagrobti Falkland salas, bet vy
riausybė nesiėmė nė vienp kon- 
.kretesnio žingsnio invazijai su
stabdyti.

Užsienio reikalų sekretorius 
lordas Carrington, patyręs apie 
britų vyriausybės Įsakymą pir
madienį išplaukti iš Portsmouth 
uosio,, sekmadienį atsistatydino 
iš kabineto. Tvirtinama, kad ji 
negalįs pritarti nutarimui siųsti 
neparuoštu britų

Bri-LONDONAS, Anglija, 
tų gynybos ministeris Jo'hn Nott 
sekmadienį apžiūrėjo britų lėk 
tuvnešį Hermes, išsikalbėjo su 
didžiausio britų lėktuvnešio ka
pitonu Lindsey Middleton ir pir
madienio rytą išlydėjo karo lai
vų į pietų Atlanta.
* — Jeigu bus reikalo, lai britų 
karo laivynas nuskandins Ar
gentinos .karo' laivus, iškėlusius 
marinus ir karius Falkland 
salos Stanley uosto srityje.

Pirmadienį Falkland saloje 
ėjo kovos tarp britų marinų, 
užėmusių ginamas pozicijas Slan 
ley uosto srityje. Gynybos minis
teris įsakė britų karo laivams 
išmušti Argentinos karius, išsi
kėlusius Rytinėje Falkland sa
loje

Visa britų spauda labai ašt
riai kritikuoja premjerę .Marga
ret Thatcher už nepasiruošimą 
S1 "

iš

PAVASARIS ČIA, BET 
KRINTA SNIEGAS

rėdavo. Kelis laiškus preziden
tas Trumanas parašė, nors netu
rėjo jų rašyti, nors daugelio pa
geidavimų jis negalėjo parašyti. į v

Istorikas Monte; Poen, nagrt- 
nėdamaš paliktus buvusio pre
zidento Harry S. Trumano raš
tus ir pastabas, surinko visas jo 
pastabas ir parašė knygą, pava
dindamas ją “Grynai asmeniška 
ir slapta”. Istorikas norėjo pa; 
rodyti, jog tai buvusios grynai 
asmeniškos ir slaptos buvusio

P

62-80 METŲ AMi VAIRUOTOJA!
Tiktai $120 pusmečiui automobilio

J S-t-M!..’ t __i t _♦

kams. Kreiptis: ;
| . 4645 So. AŠHLAMD' AVI.

- ’ TeL 523-8775

t D Ė MESI O

LU billty apdraudimas pensinis* 
kams. Kreiptis:

X LAURAITI!

CHICAGO, HI. — Praeitą ket
virtadienį Chicagos miesto savi
valdybė paskelbė, kati automo
bilius jau galima statyti visose 
didelio judėjimo gatvėse, nes 
miesto vadovybė buvo įsitikinu
si, kad sniego iki ateinančios 
žiemos mieste, jau nebebus.

Pirmadienio popietę oras at
šalo’ ir pradėjo kristi sniegas -vi-

Nepasiruošusieji 
nepajėgti iš* 

iš Falk-

Dengiame ir taisėme visų rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA

somis didelio judėjimo gatvė- 
mis. Apie trečią valandą sniego 
iškrito tiek, daug, kad pabalo 
ne tiktai -gatvės, mašinos ir šali
gatviai, bet ir pats mašinų judė
jimas turėjo sulėtėti.

Oro gyanešėj.M. turtino, kad

prezidento mintys.' ; .
Prezidentas mintis saky

davo stačiokiškai

Prezidentas .Trumanas buvo

I
I s
II
I

ištver- savybę Chicagoje ar bėt kur
i Amerikoje, prašome skambinti 6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

' \ Dėkojame už paramą ir pui- 
drikonis, iš Manchester, Conn.; kius linkėjimus.

— Juozas Jurkšaitis atsiuntė 
( Šakių Apskr. Klubo 20 dol. au- 
i ką spaudai paremti.
I Dėkojame nariams ir klubo 
pirmininkui p. Jurkšaičiui.

— Antanas Rūkštelė, iš St. 
Petersburg, Florida, užmokėjo 
už knygas ir pridėjo 7 dol. Nau-c 
jienoms paremti. ;

Dėkui.

K. Dargis, iš Marquette Parko, 
išChicagoje; Vi/t*. Gutauskas, 

■■ -/L—., ------- - —;---------- - f

— Justinas Bubelis, iš Rock-J 
ford, III., pratęsdamas prenume- Į 
ratą, pridėjo 20 dol. Naujienų 
paramai. Dėkui.

.— Sekantieji skaitytojai, pra
tęsdami prenumaratas, pridėjo

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

American Travel Service Bureau 
S727 S. Westrra Ave^ Chicago, UI. 60643 

Telef. 312 238-5787 ’
• NejaoknEuu patamavinMa užsakant lėktuvų, traukinią. laivą keiio-

ar užeiti į mūsų įstaigą.
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnauti.
Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkim'ųi.

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600
DĖMESIO!
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po $10 Naujienų Baramai: Ona ! alų (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda-
L •’ - ~ _ i__ ir___ -___ > 4 ckt-TTrre ?•»» V4fntr V uiti■ aie kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą Ir kitus kraštus;
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SAV

Linksmu Veiyky švenčiy
O KLIENTAMS IR VISIEMS LIETUVIAMS LINKI

FRANK ZAPCLIS IR ŠEIMA
ĮVAIRI APDRAUDA — INSURANCE

3208'4 West 95th Street
EVERGREEN PARK, ILL.

Phone: GArden 4-8654

teisininkas, bet savb rriintis jis.
piiėgddvo pasakyti stačipkBkaL

A. TVERAIS
Laikrodžiai ir braagenybfa 

Pirdavimia Ir Trisymas 
2646 Wwt 89fh Street 
TeL REpublIc 7-1941

*
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Skr?? keturi čofrai
kad visi suprastų,?. kad Visiems sniego »ir sutrukdys’susisiekimą

savo mkUjs ^p pasakydavo,

dovauti vyriausybei.
Krašto apsaujjps ministeris J.

jos būtų aiškio?, nors daugeliui
labai skaudžios.

Prez. Trumanas, arčiau, paži
nęs Staliną, tiek ant.jo supyk
davo, kad šayp^yk^išreiškė šL

visose miesto’ gatvėse;

KUBAI REIKIA EKONO
MINĖS PARAMOS::

I

Nott taip pat buvo linkęs pasi
traukti, bet paskutiniu metu 
davė griežtus įsakymus laivynui 
tuojau išplaukti į pietų Atlantą 
ir suvaldyti Argentinos karius. 
Jis patarė tureli galvoj, kad Ar
gentines ūkis visai suįręs, o ka
riuomenės vadovybė kr 

. populiari.
Bs South Georgia salų, esan

čių (i00 mylių alstuinoj į rytus 
nuo Comodoro Bivadavia mies
to ir Ugnies Žemės, dar tolieji į 
pietus yra vadinamos Sandyvjch 
salos, kurios taip pat yra britų 
apgyventas.

Einant toliau į rytus kitas G00 
mylių, yra Tristan salų grupė, 
į kurias šiandien Argentines 
kariuomenės vadovybė nereiškia 
pretenzijų ,nors ir los salos yra 
britų apgyventc’s.

Premjerės Thatcher kabinetas 
yra pasii'yžęs išvyti Argentines 
marinus "iš Falkland ir South 
Georgia salų. Pirmadienį argen- 
tiniečiai ėmėsi labai griežtų 
priemonių prieš Falkland salos 
gyventojus. Argentiniečiai įsakė 
visiems gyventojams neišeiti iš 
savo namų. Kas nepik’.ausys Šio 
įsakymo, tai bus sunkiai bau- 
dž’amas. Salų gyventojai minta 
avių ūkiu. Turi galvijus prižiū
rėti. Kaip j.e, narni? sėdėdami, 
gale ų prižiūrėti avis, paukščius 
r daržus, pranešime apie tai 
nkko nesakoma.

Avi, bet jis nesusigaudė, kaip ta 
moteriškė dingo iš akių.

Pirmadienį užmušto diploma
to Barismantovo lavonas buvo 
parvežtas į Izraelį ir palaidotas. 
Žmonai buvo atiduota užmuštą
jį lydėjusi Izraelio vėliava.

IŠ LIGONINĖS BREŽNEVAS IŠVEŽTAS 
Į PRIEMIESČIO NAMUS

> - MANOMA. KAD BREŽNEVAS BUS PRIVERSTAS PASI
TRAUKTI Iš SOVIETŲ POLITIKOS VADOVYBĖS

MASKVA, Rusija. — f
sekmadienį oficialiai paskelbta,

IIA^CNrA-.^^ubai vi^iaĮjiąu
tokiu- šakiniu: Tas Stalinas man 
tiek jau- įgriso,.. kad -bū 11} : ge

reikalinga ękotfdminė parama, 
nes dabar visi jos ūkio reikalai 
pablogėjo, cukraus kainos krito.

šie ne-

riausia ant jo numesti atominę 
bombą! fe . - • ■

Siuntiniai j Lietuvą Črasitą— Venecuelos Lietuvių Drau-
i

gerbimą š.m. gegužės 8 d., šeš-1
I Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui ■ Amerikoje ir teikiame infer- gija ruošia Motinos Dienos pa-

•« 
Ji 
%

s^cij84 visai* kelionių reižalaii. 
s ’ 

i anksto
Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik -_eixu ressvuou rietą tadieni" šauliu ąalėie 9117 \V 
rto — prieš 45 - 60 dienfe i • r ' fe. laaieni samių salėj e, 241/ W.
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LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
VISIEMS LIETUVIAMS LINKI

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU:

A. LAURAITIS
V. RASČIAUSKAS
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IR VISI DARBUOTOJAI
TAVO ŽODIS YRA TIESA

Jono 17:17
IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS 

Jono 8:32

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS

IR PSALMAI -
LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Bex 321, 
Oak Lawn, HL 60454

E
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Sudarome dokumentus giminėms iš Lietuvos iškviesti, 
Ruošiame ekskursijų ir pavienių asmenų maršrutus į Lie
tuvą ir į visus pasaulio kraštus pigiausiomis kainomis ir 

geriausiais patogumais.AIVIERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU » *

9727 So. Western Ave., 
TeL: (312) 238-9787-8.

Chicago, III. 60643

43rd St Bus trumpa programa, 
vakarienė, taurė šampano, šo- 

•kiams gros pirmos rūšies orkest
ras. Auka asmeniui — $12. Re- 
zervuo'ti vief's šiuo telefonu 
776^3727.

vi et:s

šrulių reikalais

ALFREDOS MAKSVYTIENĖS 
VIEŠAS PAREIŠKIMAS

šiuo viešai pranešu, kad aš, 
Alfreda MAKSVYTIEN&, pasi
traukiu nuo šios dienos iš Gen. 
T. DAUKANTO Jūrų šauliu 
Kuopos Čikagoje, o taip pat ir 
iš pačios š. Sąjungos.

Išeivijoje išbuvusi šaule be
veik 20 metų, padėjusi savo vy
rui Mykolui įsteigti pirmą juru 
šaulių kuopą Čikagoje, ėjusi 
moterų vadovės, d taip pat — 
vicepirmininkės pareigas Kp. 
valdyboje, apdovanota š. žv. 
Medaliu ir įdėjusi daug darbo 
ir savo lėšų šiai garbingai S-gai,
dabartiniu laiku atsidūriau to- 
koje organizacijoje, kur klesti 
melas, apgaulė, intrigcfc, vienas 
kito žeminimas, kerštingi atsi
skaitymai, nepagrįsti mėtymai 
kitaip manančių bei kitokie že
miausios rūšies pasireiškimai, 
tuo pačiu laiku giedant “... vie
nybė težydi”.

Jei buvo kiek vilties, kad per 
šį š. atstovų suvažiavimą tas pa-

per

sikeistų į gerąją pusę, tačiau 
įvairiomis nelegaliomis manipu-
liacijomis išrinkus bevek tą patį
C. V-bos sąstatą, kuris sugėdino 
šios S-gos turėtą gerą vardą ir 
įvedė šią S-gą į netvarką bei

.X

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

UIUCIJA”
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 
auterių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’5 
išleista knyga su legališkomis 
formomis;

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje

chaosą, dabar visai nėra vilties, 
kad šioje Sąjungoje ateityje kas 
nors pagerėtų.

Tokiu būdu šiandien yra di
džiausia gėda tokiai diktatūri
niais pasireiškimais besitvarkan
čiai šaulių organizacijai iš viso 
priklausyti.

Su pagarba,

Alfreda Maskvytienė 
Čikaga, 1982 m. kovo 31 d.

5 — Naujienos, Chicago, Ill.

ir kitus kraštus
F. NEDAS, 4059 Archer .Avrw, 
Chicago, III. 60632. Trt. YA.7-59M
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Prez^ .Trumąnui. labai nępaU
ko, 'kad- SovĮėtų'- valdžią jau Paū
žė karo metu padarytus susita-
rirnus^ Prež. Tnimanas 1946 m. 
birželio’ mėnesį užraše, kad jis

Kubos vyriausybei nusavinus
visas Amerikos dirbtuves, far-
• ■ * * ’ • A • .-w xf

mas, bankus, sunkvežimius, Ku
ba neteko didelių pajamų. 1978 
metais Kuba iš Maskvos gauda-

kad. Leonido Brežnevo sveikata 
tiek sustiprėjo, kad buvo galima

m.
. NoUry; Public Jy 

INCOME TAX SERVICE

v

4259 Maplewood; Jei. 254-7450

Taip pat dąrdmi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra • 

symai ir kitokie blankai.

I

I

i

norėtų ant Stalino užmesti Atb- 
miųg.bonįbą. ' , \

Apie kJird metu stirefkavusį 
John L. Lewis, prezidentas pa- ■ 
darė tokią pastabą:

— Paskelbti pavojaus būklę, 
iškviesti kareivius. Pradėk-’dar- 
bą dirbtuvėse ir leisk kiekvie-

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolia, A«ent 
3201^ W. 95Hi M 
Evarę. Park, <1L 
<0642, - 42M654 \

S’a?e For'n ? r* &

I 
J

v
CesuM’v Cc-'r^'w

\ Advokatai 
GINTARAS P. CEPtNAJ

Dtzbo nliadoc noo 9 rtL ryfc 
Ito 6 v*L rak. SeJtadiezl am

9 vaL ryto Iki 12 vaL ± 
Ir pagal Kuri tariau.

TU. 776-5162 arta 776-5111 
M4I Wert 63rd StrM 

Chicago, ID- 60629

Saturday-Monday, April 3-5, 1982

nam dirbti, kas nori dirbti. Jei
gu kuris kliudo darbą - 
imk ir atiduok teismui.

John Lewis turėjo būti suim
tas, teisiamas ir sušaudytas 
19-12 metais, bet prezidentas 
Rooseveltas neturėjo drąsos to 
padaryti.

— Pasigamink pakankamai 
atominių bdmbų, vieną užmesk 
ant Stalino, priversk Jungtines 
Tautas dirbti, kad galėtum su
organizuoti laisvą pasaulį.

Prez. Trumanas parašė vieną 
labai aštrų laišką už jo dukters, 
muzikes, kritiką. Prezidentas 
ten parašė tokių dalykų, kurių 
neturėjo rašyti. Už tą laišką ji$

ji su-

buvo aštriai kritikuojamas.
Istorikai Trumano laiškų',tar

pe rado 110 tokių pastabų,*, bet

KALENDORIUS

Balandžio 0: Celestinas, žintė, 
Gulbė, Dudutis, Puriena, Žvilga.

Saulė teka 5:26, leidžiasi 6:19.
Oras vėjuotas, šaltai, snigs.

■ ■ ■ ’’

vo 187 milijonus dolerių. Kasmet, 
šis dolerių skaičius mažėja. 1979 
melais Sovietų valdžia tepajėgė 
štimokėti 44 milijonus dolerių. 
Dabar tas dolerių skaičius yra 
dar mažesnis. Rusai išsiveža iš 
Kubos nendrių sultį, bet pasku
tiniu metu mažai moka Kubai. 
Diktatorius Castro bando visaip 
šį klausimą spręsti. Castro nori 
atnaujinti prekybą su Amerika, 
bet nebežino, kaip atnaujinti ir 
pradėti derybas.

JAPONIJOJ KARO JĖGOS 
STIPRĖJA

TOKIJO, Japonija. — Sekre
toriui Caspar Wcinbergeriui pa
sitarus su dabartiniu Japonijos 
premjeru ir atsakingais pareigū
nais, iškilo aikštėn, kad japonų 
ginkluotos pajėgos vėl pradėjo 
stiprėti.

Sekfetorius Weinberger įtiki
no premjerą ir kitus pareigū- 
nųsį. kad Jajionijos ginkluotos

jį išvežti iš Kremliaus ligoninės. 
Tiktai Išvežė jį ne į Brežnevo 
butą pačiame Kremliuje, bet į 
Brežnevd vasarnamį Maskvos 
priemiestyje. • .

-Manoma, kad Brežnevas kovo 
25 dieną gavo širdies smūgį. 
Taškente jis sakė kalbą komu
nistų partijos nariams, bet tos 
kalbos jis negalėjo pabaigti. 
Pradėjo jis gana garsiai, bet už 
penkiolikos minučių jis zurzėjo 
tiktai sau pd nosimi. Klausyto
jai suprato, kad Brežnevui jau 
maišosi pareikštos mintys ir įsa
kymai, bet jie nieko nedarė, nes 
vis visą laiką stovėjo, nesu- 
kniubo ir zurzėjimo nenutraukė.

Iš Taškento salės į Krem
liaus ligoninę

Iš Taškento salės Brežnevas 
buvo nuvežtas į Maskvą, nuga
bentas į Kremliaus ligoninę ir 
pradėta tyrinėti jo’ negalavimų 
priežastis. Gydytojai priėjo įsi
tikinimo, kad Brežnevas turėjo 
tiirėti širdies smūgį, nes kitaip

p'ajėgos turėtų kontroliuoti di-‘ jismtbūtų atsigavęs.
desrriusi Japonijos vandens plo
tus. Amerikiečiai nori, kad ja
ponai padidintu laivynu ir avia
cija kontroliuotų lunt 1,000 my
lių plotą aplinkui-Japoniją.

Japonų ginkluotos pajėgos bus 
visai kitokios, negu buvo Antro
jo Pasaulinio karo metu ir jo 
pabaigoje. Japonams reikia ka
ro laivų ir Jėktuvų, kad galėtų 
ne tiktai sčfcti padanges bei van
dens paviršių, bet kad galėtų at
siradusį priešą tose srityse su
naikinti. Amerika savo ginkluo
tas pajėgas turi traukti j pavo
jingesnes strategines vietas.

Brežnevas iki šio meto dar 
neatsigavo, bet norima sudaryti 
įspūdį, kad jo sveikata pamažu 
taisosi. Jeigu Brežnevas ilgesnį 
laiką būlų ligoninėje, tai tada 
asmeniški jo priešai bandytų jo 
galią apkarpyti ir iš vyriausy
bės* jį pašalinti.

Visi laukia gydytojų specialis
tų -oficialaus pranešimo, bet gy
dytojai neskuba. Jie tvirtina, 
kad Brežnevas stiprėja, bet dar 
nėra tiek sustiprėjęs, kad galėtų 
spręsti valstyliės reikalus. Vy
rauja įsitikinimas, kad Brežne
vas dar sugebės atsigauti ir kurį

rife

PRASIVERŽĖ PIČIUKALKO 
UGNIKALNIS

MEKSIKA, sostinė. — Sekma 
dienį trečią kartą prasiveržė 
Piciukalko ugnikalnis ir pradė
jo versti pelenus ir degėsius. 
Piciukalko jau užmušė 23 žmo-
ncs. Laimė, kad žmonėms pa
vyksta keliais ir takais nekliu
domai bėgti nuo viršukalnės, 
nes kitaip, žuvusių skaičius 1 " 
tų daug didesnis.

Vien tiktai sekmadienį n 
Piciukalko ugnikalnio apylinl 
pabėgo apie 10,000 žmonių. 1 
nikalnis šimtmečius tylėjo, 
dėl žmonės ir buvo apgyvenę 
sus pakraščius. Dabar pabėi 
šieji liko be nieko, jų pastoi 
užverstos degančiais pelenais

Visiems įsakyta pasitrau 
nud ugnikalnio pašlaičių? r 
naujas išsiveržimas gali užgri 
dar likusius namus ir padidi 
aukų skaičių.

PARVEŽĖ IZRAELIO 
DIPLOMATO LAVONĄ

PARYŽII S, Prancūzija.
Praeitą penktadienį Paryži 
buvo nušautas Izraelio dif 
matas Jakov Batismantov. 5 
na jauna mdteris paleido 
kulkas į diplomato galvą ir 
bėgo. Ji nušovė diplomatą d 
giaaukščio namo koridom 
kur ėjo daug žmonių, kurie 
neatėjo į galvą sučiupti dq 
matą nušovusią moteriškę.

Prancūzų policija stengėsi 
aiškinti, kas galėjo būti ta, 
relę dėvinti moteriškė, bet 
pavyko jos sučiupti. Tame 
čiame koridoriuje buvo ir 17 i 
tų amžiaus diplomato sū

— Salvadore gerokai suma
žėjo kubiečių ir kitų valstybių 
agerrtų skaičius, nes rinkimams 
praėjus, Salvadoro kariai ati
džiau saugo pasienį.

Salvadore nušautas David
Joaquin Quinteros, 
vadas.

dešiniųjų

neparuositf britų karo laivų. 
Lordas nenorįs imtis atsakomy
bės už nutarimą siųsti į kcfvos 
lauka neparuoštų britų laivų.

Gynybos ininisleris Nolt taip 
pat įsakęs Gibraltare esantiems

į britų turimas salas pietų Atlante.

— Lenkijos vyskupai rnmo, 
kad per Velykas vyriausybė su
švelnins karo stovio pclvark‘u% 
uis žmonėms vaikščioli gatvė
mis visų naktį.

- - Paaiškėja, kad dabartinė 
Lenkijos vyriausybė visai nesi
rengi tartis su L. V’slensa ir ki
tais Solidarumo unijos pareigū

nes susitarimas neįma
nomas.
nais,

- JAV turi labai dideles naf-
Bandys jas par-los atsargas, 

davinėti.

i
I

I

laiką dar valdys politinį biurą.

fe

— Pirmadienį aukso’ uncija 
kainavo $332.

-ii



I TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai

Naujausių moksle žinių populiarus perteikimas 
JONAS /iDOMAVIČIUS, M. D.I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

HEMOROJAUS REIKALAI j I 
švieskimės hemorojaus reikaluose, tada ma- i 
žiau kentėsime ir sėkmingiau gydytojui tai-; 
kinsime tokią negerovę tvarkant. 

(Mediciniškas raginimas)
Hemorojus (pilis, hemor- kasi. Yra atsilikimų, kai ligonis'; 

rhoidsji yra išsiplėtusius po išei- gulėdamas lovoje, miegodamas, • 
mmosios žarnos ir angos.glei- nė nejaučia, kaip smarkiai imat 
vine venos. Jis gali būti vidinis i jo h-monojus kraujuoti. Toks 
(internal), kai išsiplečia venos | paplūsta lovoje savame kraujui 
išeinamoje žarnoje virš uždaro Į je. Nelaimė gali ištikti, kai pa- 
(sfinkterio raumeiiinio). Tada į vėluotai toks nugabenamas ligo- „ 
hemorojus vadinasi išoriniu (ex- mnėn. Namiškiai turi raskšluos- 
f urnai), kai vėsos išsiplečia išei
namojoje žarnoje žemiau minė
to uždaro’ (sfinkterio}. Vienu ir [ ligoninėn, 
tuo pačiu laiku gali būti išorinis! gali mirti nuo' kraujavimo. To-Į 
ir vidinis hemorojus. -į dėl su hemorojum nėra ko žais- j dos įr

Hemoroiusi vra labai dažna d. Pteikia rimtai ta negerove I:_ tz- .. . . .

Montessori mokykla

nuauna latex i*iįų <m hemuxo-

čiu užjausti išeinamąją angą kUŽKIETĖJIMAS. Kietus sijomis į taip toje vietoje išsiplė- 
‘ l I8“'?. VeZ,i turintis labai sylinasi tušas venas.

luo^kraujavimoj’ro3 jtmu-| Abiejų rūsiu hemorojų gerai
j pimas išplečia venas išeinamo-j galima tvarkyti, pradėjus vai- 

,, . , , . , „ • o 1 • • l darnos ir tokios angos sri- - ’ ....................Hemorojus yra labai dažna a. Reikia rimtai tą negerovę į tyje KieJi vjduriai gaunasi dė] 
negerovė. Net pusė žmonių virš tvarkyti. to> kad aiueFlkie<iiai mažai vaf.
50 metu sulaukusiu, turi hemo- xw. . . . t .‘ "2 j Hemorojaus priežastys } toJa scamoaus, ^>elenomis gau-rojų. Gi, tarp 2a ir aO metų am- į 
žiaus daugiau negu ketvirtadalis 
negaluoja hemorojum. Net sep- rojui atsirasti, 
tyniolikmečioi ir kartais mažes
ni vaikai sunegaluoja ta liga.

Hemorojaus reiškiniai

DURIŲ UŽKIETĖJIMAS. Kietus sijomis j taip toje vietoje išsiplė-

ų rūšių hemorojų gerai

Hemorojaus priežastys

Yra keletas priežasčių hemo- 
žmogus turėtų

jų vengti ir hemorojaus nesusi- ; vaigy(lami vatinę d 
i tauku. Apsauga nuo ligos yra1 
! geriausias gydymas. Pirmiausia • 
{ turime priešų pažinti, tik tada j

Vienas hemorojaus ženklų yra i galėsime su juo sėkmingai ko-

sėlenomis gaų-

Hemorojaus gydymas
1 urint išorinį hemorojų, daž-

, I iriausiai jokio specialaus gvdymo
KliALJAVIMAS iš išeinamosios! votL.-ląip. ir čia. Todėl susipa- '.nereikia Pa p rasi ąi jis pranyk 
žarnos (rectum). Antras hemo-, žinkimė' su hemorojų sukeliam Į ta keleto dienų. Tuo laikų,' 
rojaus ženklas yra išsiveržęs į 
PATINIMAS. Jis gali būti jau- Į

. eismas ar matdmas prie išeina
mosios angos (anus). Kosėjimas 
.bei čiaudėjimas, dar daugiau iš- 
Veržia venų išsiplėtimą. SKAUS- 

■ YIAS y re trečias hemorojaus 
ženklas. Tai pagrindinis hemo- 
rojų turinčiojo nusiskundimas. 
Net keturi iš penkių žmonių, tu
rinčių hemorojų, jaučia skausmą

/vidurius besi tuštinant. Maždaug
vienas iš penkių tokių ligonių 
jauča skausmus išeinamosios an
gos srityje.

Jei kraujavimas esti gausus ir 
ilgėliau užsitęsęs, žmogus gali 
gauti mažakraujystę (anemia). 
Tada jo oda pabąla, ligonis da- • 
rosi neramus ir jam galva su- j

lyti daug sėlenų turinčio maisto 
(high fiber diet}, lokiu papras
tu būdu galima apsisaugoti nuo

Naudokime mes jau dabar mi
nėtus valgius, apturėsime vita
mino A, C ir E pakankamai. Ta
da įgausime atsparumą pr' s

tis. Nutraukiamu kraujo prite- 
kėjimas. Apmiršta suveržta da
lis, nukrinta. Tas esti po nuo 
trijų iki devynių dienų.

Perrištas hemordjus gali su
kelti pilnumo jausmą pacientui. 
Tas tęsiasi trumpai. Kai hemo
rojus nukrinta, gali būti trupu
tis kraujo. Taip pat niežulys gali 

l laikinai pablogėti, kai perrištas 
hemorojus nukrinta.

išvada: Matom, kad hemoro- 
jaus gydymui gydytojas visai 
nenaudoja Preparation H. Tas 

‘ vaistas nė vieno lietuvio namuo- 
. se neturėtų rasti vietos, nežiū- 
| rint stipidos reklamos.

Apsauga nuo ligos dabar pra
dedama gyvenime taikyti. Toks 

i nuo vėžio apsisaugojimas vita
minais A (mdrkose randamas), 
C (citrininiuose vaisiuose jo 
daug randasi) ir E (jo daug yra 
kviečių daiguose, sojos pupelėse, 

’daržovių aliejuose, špinatuose, 
pilnų grudų javainiuose (ce
real) s, žalių lapų daržovėse, 

______ _ _____ _ __ brokoli, Briuselio kopūstuose..^) 
visas tas. darbas lįiasi. Toks yra į dabar tiriamas ir tokiems tyri- 
uesunkus chirurgo darbas. imams skiriamos lėšos. Pirma 

jos buvo vien tik nuo vėžio gy-
Bet pacientui po tokios opera

cijos esti visai kita pasaka: jis

prigimties silpnas venų 
hemorojaus atsiradimo

ant visados visi pensi-

išsiplėtimo’ pradžios, atskiria 
audinius nuo tokio mazgo ir jį 
nuplauna. Apie pusę valandos

Taip elkimės h h. u* 
saugodamiesi: neturėkime kietų 
vidurių, nesisyknkiiae eluar.ii 
ant natūralaus reikalo — ir he
morojaus nepažinsime, net turė
dami iš 
sieneles 
vietoje.

Karlą
ninkai imkime tvarkyti savus 
sveikatos reikalus dar gerokai 
prieš susirgdami. Pradėkime 
saugotis nud Ligų visomis mums 
žinomomis ir galimomis prie
monėmis. O susirgę klausykime 
ir pildykime gydytojo nurody
mus. Nepasiduokime apgaulei 
visokių pirklių, nes jiems tik 
pelnas rūpi, o ne mūsų sveikata. 
Jokių liuosudjančių vaistų ir jo
kių Preparation H nenaudoki
me, o tvarkykimės vidurius ir 
hemorojų sveika mityba. Sėk
mės)

Pasiskaityti: Lawrence Gal- 
ton: Save Your Stomach. Crown 
Publishers'.

— Visas keblumas, — tęsė pa
cientas, —aš labai pamėgau mu- 
vius-

— Bet tai nieko ypatingo. Aš 
juos irgi mėgstu,—pareiškė psi
chiatras...

PERTOLI NUEITA

Pas vieną žymų psichiatrą 
atėjo vyriškis ir nedrąsiai ėmė 
pasakoti:

— Tai iš tikrųjų nieko ypatin
go, bet mano žmona užsispyrė, 
kad pasimatyčiau su jumis.

visi Psichiatras pritariančiai palin-

hemorojaus atsiradimo ir po jo'kokids penkias dienas gali jausti 
Į saus maisto, ypač stambiai mal- gydymo jo atkritimo — iš nau- 
I f^iūdų duonos. Priešingai, {j0 pasirodymo. Sėlenomis gau-

’ Į amerikiečiai šaukiasi hemorojų j sus maistas yra tikrai LIETU-
* VISKAS MAISTAS: ruginė ar 
Kvietinė (ragaišis) stambiai 
maltų grūdų duona. Kasdien tre
jopos sriubos — rytą kleckienė 
(cereais), ant pietų kopūstai ar 
barščiai, vakare — bulvienė sų 
morkomis bei pupelėmis. Prie
dui' dar gausus valgymas žabų 
vaisių bei daržovių. Negalintieji 
žalumynus valgyti, tegul juos 
verdasi. Bet reikia vis vien val
gyti daug sėlenomis gausaus 
valgio’, nes kitaip hemorojaus 
neatsikratysime, o atsikratę chi
rurgo pagalba, vėl jų susilauk
sime. ?'

:morkų, daržovių, riasių sunkas 
dąrydamiesi specialiose mašinė
lėse — juos būtinai suyalgykime.

Čia reikia priminti dabartiniu 
melu mokslininkų atliktus tyri
mus su duona. Pasirodo, kad ne
reikia duonos deginti (tostyti 
specialioje mašinėlėje). Reikia 
ją seną ar šviežią valgyti be ap-; - 
degininio — be tostymo. Apde- j raais*U-

ctouns priežastimis. į kad mažiau skaudėtų ir mažiau
- ^kNŲ SILP- [ niežtėtų,. g|iki^naudoti aneste-

N L MAS. Laike vidurių tuštini^ tinę moštf'ir‘ liftas sėdimas vo- 
mosi, venos, kaip ir kiti išeina-)* nįas. Kai išorinis hemorojus pa- 

ynosios žarnos ir .angos srityje t ^aro labai didelis, reikia chi- 
audiniai, 1ŠSILEMP1A. Vidu-, rurgiškai jį nrašalinti.
riams išsituštinus, tie audiniai} VIDINĮ HEMOROJŲ, jei jis 
ir venos atsipalaiduoja. Jei venų nedidelis, irgi galima ’tvarkyti 
sienelės iš prigimties esti silp- konservatywiai — be operacijos 
nos, jos gali palikti išsiplėtu-. Anestetinė mestis ar žvakutės

riams išsituštinus, tie audiniai
ir venos atsipalaiduoja. Jei venų nedidelis

• > . ■ . ....

nos, jos gali palikti išsiplėtu-< Amestetinė mostis ar žvakutės 
Šiomis. (suppositories) galima naudoti

; LAIKINAS: HEMOROJUS prašalinimui skausmo bei niežu- 
PAS MOTERIŠKĘ LAIKE NĖŠ-; lio. Ir šiuo atveju karštos 
TUMO. Nėštumui einant prie! (sėdimos) p^ibsu. jei
pabaigos, stiprus vidurių spau-i tokios priemonės nepagelbsti, 
dimas suspaudžia kraujagysles, gydytojas gali suleisti vaistus,’ 
Gaunasi laikinas hemorojus, jis suerzinančius venos sienelę. Ta-

(suppositories) galima naudoti

greit pranyksta po gimdymo. /
3. SVARBIAUSIOJI HEMO- spindis. 

ROJAUS PRIEŽASTIS YRA VI-

vonios
gerai pagelbsti. Jei

da užanka išsiplėtusios venos 
;. Atsimintina, kad išori

nis hemorojus negydomas injek-

visiems kostumeriams ir prieteliams linki

nemažus skausmus. Ypač esti 
skausmingas vidurių išsituštini
mas. Sumažinimui skausmų var
tojama vietiniai anestetiniai 

- (skausmą šalinantieji) vaistai ir 
■ šiltos (ne karštos)* sėdimos vo
nios. Paprastai, po tokios opera
cijos už dviejų savaičių 1 __ 

‘•skausmai toje srityje praeina ir* gavo galvą.

— Amerikos šauliai bandys iš
jungti politiką iš šaulių gyve
nimo. >

dieninius darbus kaip sveikas 
asmuo.

Hemorojus kartais atsi
naujina po operacijos

Kartą chirurginiu būdu praša
lintas hemorojus negali vėl pasi- 

. kartoti. Daugiau negu ,90% to- 
Neišmeskime tirštimų įįų pacientų esti pagydomi. Tikį

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

iinkr visiems lietuviams

ginimas žudo daug naudingų 
duonoje baltyminių dalių (ami
no rūgščių). Iš viso, duonos ne
reiktų kepti: ją reiktų garais bei 

f trumpomis bangomis paruoš ii 
j (steamed o’r microwaved). Pa
sirodo, kad deginimas (toasted) 
duonos, joje esamas maistingas 
me<ižiagas paverčia į tokią for-j 

«mą, kurios kūnas negali sunau
doti. -

bendrą (general) Chirurgas per

Operacinis hemorojaus 
gydymas

niu raiščiu hemorojų — yra tai-

sulęidžiant vaistui (caudal) ir )aUs šalinimas, 
bendrą (general) chirurgas per- J * 
riša išsiplėtusias venas prie jų Į specialiu įtaisu, gydytojas už-

FRANK ZOGAS — Prezidentas

miDLAIUŪ SAVINGS
& LOAN ASSOCIATION

8929 S. Harlem Ave.. BridQeview. Illinois 60455 • Ptione 598-940C
4040 Archer Ave.. Chicago, Illinois 60^32 • Phene 254-4470

2657 Lithuanian Plaza CL, Chicago. HL 60629 Phone 925-7400

įėia nepamirština tiesa, kad KI-j 
’TOS VENOS toje srityje gali iš-!
si plėšti dėl virš .minėtų priežas
čių. Tada, žinoma, žmogus po 
tokios operacijos apturi naują 
hemorojų. čia pakartotinai pri-Ų 
simintina, kaip svarbus yra nuo 
hemorojaus apsisaugojimas var- 

! toj ant rupų (sėlenomis gausų)
. Nesisaugo’jantiems net 

hemorojaus operacija nepadeda.!^
Nauji hemorojaus 
operavimo būdai

Nauji hemorojaus operavimo' 
būdai imami dažniau vartoti. , 
VLnas lokių yra stipriu šalčiu 
(cryosurgery) hemorojaus sali’ ■ W

; nimas. Paliečiami hemorojaus 
i mazgai specialiu įtaisu, kuris
i tuojau sušaldo išsiplėtusias ve- W 
*nas. Po tokio gydymo kelias 
dienas lengvos išskyros gauna- 
si, o po to gerai sugyja žaizda.

riekia hemorojaus operacija ga- 
k būii atliekama gydytojo ofise. W 
Skausmai esti vidutiniai.

Kilas būdas — užrišant gumi-

2644 Lithuanian Plaza Court
Tel. 737- 7200 arba 737-8534

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

linkiu visiems giminėms, draugams 
ir artimiesiems

Chirurginis hemorojaus gydy-į 
mas yra gydytojo reikalas. Žmo-! 
gui lik naudinga žinoti bendrai 
apie loki gydymą. Chirurgas 
prašalina hemorojų. Tai papras- I1,u 

į ta — ne iš didžiųjų operacijų. > Ponias dažniausiai vidinio hemo- g 
Naudojant vieną iš trijų anes- Į i’ojaūs šalinimui (rubber-band 
leziju: spinaline (špinal), uode- j Mgation). Visai neskausmingas 
gėlės* srityje į' stuburo kanalą esti tokiu būdu vidinio hemoro- g 

. Operacija gali (fe 
būti atlikta gydytojo ofise. Su Jį

Rožė Didžgalviene

’r

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

linkiu mūsų klientams ir draugams

MARQUETTE DELICATESSEN
DANUTĖ KURAUSKAS

Skanus namie darytas ir importuotas maistas
Priimam užsakymus pobūviams

2553 W. 71 St — Chicago, Ill.
Tel.: PRospect 6-2717

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime visiems mūšy klientams 

ir draugams

CHERRY MEAT PACKERS, Inc.
4750 So. California Ave., Chicago, IŲ 

Tel.: YA 7-1200

Naujienos, H) , April 6,
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Argentinoj radau senus savo pažįstamus
Rašo VLADAS RASčIAUSKAS

tas, iš viršaus matėsi visas mies
tas. Žvilgterėjęs į miestą, pra- 

i dėjau dairytis |x> kambarius, 
i Mieste ni.ko nelaukiau, niekam 
* nebuvau pranešęs, o ant stalo 
1 stovėjo bųketas gėlių su pasvei- 
: kinimu... Tai buvo paties vkš- 
, Bučio vedėjo.

Iki vakarienės dar turėjau 
pora valandų. Gerą pusvalandį 

' pailsėjau, o vėliau išsimaudžiau 
; ir pasikeičiau ilgcfc kelionės jau 
' aj)ti int,u< marškinius ir eilutę.' 
Pailsėjęs ir .apsišvarinęs, nuėjau’ 
susipažinti su trim amerikie
čiais. Jie jau buvo anksčiau at
ėję į Auksinį kambarį. Mes grei
tai susiradome ir, gali sakyti, 
susipažinome. Vienas vadinosi
Larry Mlgctrick, antrasis vadi-į 
nosi Toni Oshąi, o trečiasis buvo ’ 
John Kevin.

Valgykla buvo graži. Tie ma
no draugai, manęs belaukdami, 
jau buvo užsisakę stalą. Salė . 
buvo didelė, turėjo orkestrą.! 
Buvo vienas orkestras, bet jo už-I 
teko gerai muzikai. Atsirą'do 
dainininkai ir prasidėjo šokiai. 
Nuobodžiauti ^nebuvo kada, lai- ] 
kas bėgo greičiau negu naktis. ’ 
Nei neapsižiūrėjome, 
paskubomis prabėgo.

Vla'das Rasčiauskas ST. LUNGYS, labai aktyvus, nusipelnęs šaulys*ir SL Peters
burg J R. LB-nės apylinkės vifspirm., su savo žmona, šaule; 
taiklia .šaudytoja, kuri yra laimėjusi nei kelis šaudymo kon
kursus ir gavusi daug trofėjų. Jie puošia šių giliai tautiniai 

sąmoningų,, veiklių lietuviu namus.

4 ** /

MARM0S BYLOS DOKUMENTAI

Nespėjom įžengli į Sheraton ‘ 
viešbučio informacinį prieangį, j 
pora tarnautojų znene tuojau at
pažino. Man nereikėjo iš anksto 
registruotis ir pranešinėti, Jkad: 
atvažiuoju, kaip tai padarė kiti 
mano bendrakeleiviai. Jie pasi
gyrė, kad jie buvo iš anksto užsi
registravę, o kai patyrė, kad aš 
neturėjau laiko' pranešti viešbu
čiui, kada atvažiuoju, tai galvas 
pakraipė ir pamanė, kad aš ga
liu turėti bėdos su kambariu ir 
nakvyne. ’: <

Bet pažintys visuomet dau
giau reiškia, negu didelės reko
mendacijos ir ankstyvi praneši
mai. seraton viešbutyje aš jau 
kelis karius esu buvęs. Vos įžen
giau į prieangį, pora tarnautojų 
mane atpažino. Aš jų .neatpaži
nau, bet jie mane pasveikino ir 
apsidžiaugė, kad aš ir vėl vieš-1 
būtyje atsiradau.

čia pat susipažinau dar su 
trim amerikiečiais, atvykusiais 
į seraton. Vienas jų, atsimenu, 
buvo iš Blue Island. Trumpai 
pasikeitę keliais žodžiais, nuta
rėme susitikti Golden Room 
kambaryje, kur buvo galima 
gerai pavakarieniauti ir jaiikiar 
laiką praleisti.
į Vienas patarnautojas tuojau 
■paėmė mano raktą, surinko 
iVisus mano lagaminus ir nuvedė 
įnane į 16-ta-aukšta. Nešikas K
Ynane nuvedė į man paskirtą 
kambarį.

— Ką Jūs čia pažįstate? — ne
šikas manęs paklausė.

— Kodėl? — aš nustebęs jo 
paklausiau.

— Prieš keliolika minučių aš 
nunešiau Į Jūsų kambarį bonką 
šampano ir briketą gėlių.

— Matyt, kad kas nors mane 
pažįsta, — atsakiau, — jei į ma
no kambarį- atsiųsta šampano ir 
gėlių...

Įžengęs į kambarį, per langą 
pamačiau Buenos Aires kaip ant 
delno. Buvo ne vienas, bet du 
gražūs kambariai. 16-taš aukš-

(Tęsinys)

Nesulaukęs iš R-nės valdybos 
jokio atsakymo, tada paskambi
nau Rinktinės pirm. br. š. VI. 
Išganaičiui, kurį užklausiau, ar 
gavo laišką ir ar jie yra linkę 
man paskirtą bausmę nuimti. 
Po ilgesnio pasikalbėjimo sn 
juo man buvo pareikšta, kad 
bausmė nebus nuimta, o tada 
kreipiausi į mūsų š. R-nės Gar
bės Teisiną. Todėl laiko’ užvilki
ntas yra ne mano kaltė, bet tos 
tsriamps 3-jų narių B-nės val
dybos su pirm. VL~ Išganaičiu, 
kuris už tai yra atsakingas. Jau 
nekalbant apie mūsų ebndrą lie
tuvių išeivių likimą, bet iš šau- 
liško-broliško mandagymo taško 
žiūrint, VI. Išganaitis privalėjo 
i mano laišką ar .šiaip ar taip 
atsakyti, -bed jis to nepadarė.

2. Nesutinku su šios Š. Rink
tinės Garbės Teismo sprendinio

mus asmenis, kurie savo keliu 
per rinkimus tą patį VI. Išga- 
naitį išrenka šios š. R-n^s pir
mininku.

Tokią nestatutinę sistemą šio
je š. B-nėje įsivedęs, br. š. VI. 
Išganaitis yra perrenkamas me
tų metais šios R-nės pirm, ir kol 
jo sukurta, statutą paniekinusi 
santvarka š:oje R-nėje gyvuos, 
tai jis yra garantuotas, kad jis 
bus visuomet perrenkamas šios 
Rinktinės “VADU”, kaip jis rei-

t ■

* •

DETROITO NAUJIENOS
KAZIUKO MUGĖ
JAU PRAEITYJE

Kaziuko mugė įvyko kovo mėn. 
' j 28 dieną Dievo Apvaizdas para-
kai laikas p-jQS sajėje. Kaip pernai, taip 

\ t ir šiais metais, publikos dalyva- 
Nuotarką pagerino tas faktas, j vo gausiai. Mugė buvo turtinga 

kad Auksiniame kambaryje bu-j įvairiais eksponatais — medžio 
vo daugiau moterų, negu vyrų.! drožinių, iš šiaudų dirbinių, Ve- 
Paprastai gyvenime yra moterų! lykų margučių. įvairių žaidimu, 
daugiau negu vyrų, bet sueigose* turtingas dovanų stalas, kur kas 
ir susirinkimuose būna daugiau norėjo ;galėjo išbandyti savo lai
vynu Tuo tarpu Auksiniame nię (ar nelaimę), šeimininkių 

-kambaryje buvo daugiau mote-’buvo paruošta įvairaus maisto: 
rų. Matyt, kad moterims leng-1 koldūnų, balandėlių, cepelinų ir 
giau prisitaikyti Auksiniame! dešrų su kopūstais. Nė vienas 
kambaryje. Viešbutin suvažiavo j apsilankiusiųjų neliko alkanas, 
daugiau vyrų, bet Auksinėje ; Daugumas grįžo į namus paten- 
linksmybėje atsirado ir mo’terų. kinti, su dovanomis. *

Reikia manyti, kad ir mugės 
rengėjai buvo patenkinti. Be lo, 
skautų vadovybė papildė savo 
kasa savo numatomoms išlai
dams padengti.

Rengėjai — Baltijos ir Gabi
jos tuntai ir skautų Tėvų komi
tetas.

Atsiradus Aukso kambaryje 
didesniam moterų skaičiui, ma- dos, kad visas vakaras kainavo
no knisas taip pat pakilo, kaip-įį^Į^ $75 Geras maistas^ šokiai
amerikiečių doleris. Į ir gera nuotaika -visai grupei

Vakaras buvo gražus ir links- Į tekainavo tiktai §76. Protas .ma
ne padėjo į savo: vietą, d aš ra
mus nuėjau poilsiui. ’’

mas, bet kelionė iš šiaurės i pie
tus vis dėlto pertempė ir išvargi
no. Matyt, k^d skrydis iš šiau
rės į pietus, iš žiemos į vasarą 
paveikia visa organizmą.
. Išmušus 12-tai nakties, visi 
raumenys pervargo, reikalavo’ 
poilsio. Be to, sekanti diena 
taip pat turėjo paimti daugiau 
energijos. Buenos Aires mieste - 
praleidau tiktai kelias valandas, 
bet telefonu jau pranešiau visai 

^eilei savo pažįstamų, kad aš jau 
esu čia, ir kad ryloj susitiksime. 
Tuo tarpu, atsiprašau šio vakaro 
kompanionus, paprašiau, kad, 

ir nustebau.! 
savo akimis.! 
kainavo 760

paruoštu sąskaitą 
Nenorėjau tikėti
Visas malonumas
tūkst. pezu.

Tiktai netrukus

♦ ♦ .-X

MIRĖ P. VALENTINAS
Povilas Valentinas mirė 1982 

metų kovo niėn. 23 dieną, su
laukęs 90 metų amžiaus. Kas ir 
kada miršta, sužinome per radi
jo pranešėjus.

Velionis buvo: pašarvotas Lai. 
Bauža laidojimo- koplyčioję< Lai
dojimo patarnavimu rūpinosi 
laidotuvių .direktorė Y. Zaparąc- 
kienė. Rožines-atkalbėjo šv. An
tano parapijos klebonas A. Ba- 
bonas./Su velichniu atsisveikino 

:St. Butkaus kp&ątstovas; Romas 
MacĮonis ir LB- organizacijos 
pirmu J. Urbonas. Kitos organi
zacijos raštu reiškė užuojautą.

Povilą teko pažinti iš arčiau. 
Jis buvo doras žmogus, mylėjo 
savo šeimą, sugyveno su arti
mais draugais, buvo ilgametis 
Susivienijimo valdybos narys, 
parengimuose geras talkininkas. 
Gimęs ir augęs Lietuvoje, Bety
galos valse., Raseinių apsk. Tar
navo rusų caro kariuomenėje, 
o vėliau — Nepriljausontos Lie
tuvos kariuomenėje Panevėžyje. 
Išėjęs iš kariuomenės, dirbo po
licijoje. Kaip daugelis mūsų, 
pasitraukė nuo rusų komunistų 
okupacijos į Vokietiją, o’ vėliau 
(1949 m.) į Ameriką, Detroitan, 
kur gyveno iki mirties.

Po gedulingų maldų šv. An
tano šventovėje, nulydėtas am- 
žfnam poilsiui į Holy Sepulchre 
kapines.

Nuliūdime liko: mylima žmo
na Kazimiera, dukra Emilija 
Katkienė su šeima, sūnus Vy
tautas Valentinas su šeima Či
kagoje ir daug artimųjų bei pa
žįstamų Detroite ir Lietuvoje.

Povilai, .ilsėkis ramybėje!
Ant Sukauskas

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir isspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių'istoriją' 
(1869 —1959 mėtai).

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

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugijapriėjau išva-

JAY DRUGS VAISTINE

U KCHEMAN.
t
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ATEINA LIETUVA,

1

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

Kaina 325. Kieti viršeliai. Paštas 32.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
- MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

- ’■ •

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 ♦ TeL 925-2

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARIJA NOREIKLENE

Cosmos Parcels Express Corp 
marquetie gift parcels service 

1501 W. 69th St, Chicago, BL 60629 ♦ TeL 925-2737

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti. į. -

aiškinimais ir dalyje, kad 
tie 3 šios š. R-nės pareigūnai su
darė šios š. R-nės kvorumą. Tuo 
tikslu šios R-nės G. Teismui pri
stačiau kopiją mūsų Rinktinės 
biuletenio (iš 1980 m. vasario 
18 d.), kur visiems šios R-hės 
nariams ir narėms skelbiama, 
kad “valdyba vra sudaryta iš 36 
asmenų” ir išvardintos jų parei
gos. No’rs K nės pirm. VI. Išga
naitis, dangstydamasis
S-gos statuto 109-to nuostato 
tik keliais sekiniais, o kitus pa
mindamas po kojų, savo rašte 
iš 1981 m. balamlžio 17 d. bando 
man įrodinėti, kad šaulių R-nės 
vadovybę sudaro 3-1 asmenys, 
o kili visi 33 likusieji R-nės val
dybos nariai yrą visai ne valdy
bos nariai, o tik pareigūnai, bet 
tokiame jo raštiškame pareiški
me nerandu nei logikos, nei sta
tutinės tiesos, nes to paties 
nuostato kituose sakiniuose yra 
nurodoma, kad 3-1 asmenys su
daro $. Rinktinės valdybą tuo at
veju, kada 2 (ar daugiai)- kuo
pų sudaro tokią š. Rinktinę.

* * • - 
r \

Męs,nesame vaikai ir šis nuo
statas yra aiškus, kur kalbama 
apie savistovių šaulių kuopų su
darymą Š. R-nės. Reiškia, to’s 
šaulių kuopos turi savo išrink
tus pirmininkus, jos visos turi 
savo išrinktas valdybas ir, be to, 
turi savo kontrolės komisijas ir 
gal dar savo Garbės Teismus.

Jei tos savistovios Š. kuopos su 
savo atskirais valdomaisiais or
ganais sudaro š. Rinktinę, tai 
aišku, kad tokios š. R-nės štabe- 
lis kuopų nevaldo, neadminist- 
•ruoja ir neveda kuopų veiklos, 
bet jie yra išrinkti tik bendros 
tų savistovių kuopų veiklos ko
ordinavimui.-

Tuo tarpu mūsų V.D.š.R. ši
tiems L.š.S.T. statuto nuosta
tams iš viso neatitinka, nes ši 
Rinktinėnefa sudaryta iš savi
stovių kuopų, bet iš kažkokių 
neaiškios padėties būrių, kur 
būrių vadovybę sudaro tik kaž
kokie “būrių vadai” ir “būrių 
vadų padėjėjai”. Dar ir tie patys 
nėra renkami, kaip mūsų S-gos 
statutas reikalauja (nes š. Bū
riai tvarkėsi taip pat kaip š. kuo
pos),, bet yra skiriami br. VI. Iš
ganančio. Būriams neleidžiama 
turėti jokių rinktų valdybų ir 
jokių kitų valdomųjų organų, 
kaip to reikalauja mūsų S-gos 
statuto nuostatai. Būrių “vadus” 
ir jų “pavaduotojais” br. VĮ. Iš- 
ganailis skiria tik savo, patiki-

musųknlauja jį vadinti.

Todėl gaila, kad iš mūsų šios 
š. R-nės G. Teismo nariai, nors 
ši situacija jiems yra gerai žino
ma. nuėjo tais pačiais keliais, ir 
prisideda prie akių mulkinimo, 
teikdami, kad visos R-nės 3 val
dybos nariai “buvo kvorume, 
pilnai atitinkančiame statuto ir 
109 straipsnio 3-čią ir 4-tą skirs- - 
nius’\ žinoma, nutylėdami to pa
čio 1 9 straipsnio kitus skirs
nius, nes tada jie sugriautų visą • 
jų tą motyvavimą.

Man yra nepriimtinas šios š. 
R-rrės G- Teismo sprendimas ir 
dėl to, kad jis visai nekreipė, dė
mesio net ir j mūsų- S-gos Gar
bės Teismo interpretacijas ir 
sprendimą, kuris išnertas 1980m. 
vasario 20 d. sąryšyje su LŠST 
Centro Valdybos Nario, oro šau
lio ir būrio vado Gedimino Ja
nutos skundu prieš š. Rinktinės 
Garbės Teismo nutarimus. Nors 
S-gos Garbės Teismo sprendimai 
ir aiškinimai (interpretacijos) . 
yra kiekvienam ir kiekvienai,,... 
mūsų S-goje privalomi ir galu-.. 
tiniai, tačiau šios š. R-nės G. 
Teismo sąstatas visai tai nelega- _ 
liai ir nestatutiniai šios š. R-nės 
padėčiai pritaria, palaiko ir tą 
nestatutiniai šios š. R-nės padė
čiai pritaria, palaiko ir tą ne-- 
statutinę sistemą palaiko, remia, 
tuomi didindami ne tik šioje š. 
R-nėje; bet ir visoje mūsų Są-’ 
jungoje korupciją, nelegalumą, 
ir grubų prasilenkimą su mūsų 
S-gos statutu. Todėl, remiantis • 
virš minėtais motyvavimais, aš 
nesutinku ir su “B” dalimi, kuri 
man paskelbta šios š. R-nės Gar
bės Tesimo sprendime, todėl jį' . 
apeliuoju.

(Bus daugiau)

— Argentinos karo laivas 
įplaukė į Falklands (Malvinų) 
salas bė; jokio britų leidimo.

■ • I ' p : r > .
— šiaurės Europos politikai 

yra nusiteikę prieš Ameriką, 
bet jie prašo JAV nepaliktųjų 
vienų Sovietų Rusijos įtakai.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
< LITERATŪRA, lietuvių literatūros, • meno ■ti moksle 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vincą 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio#, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. KaŠubos, A. Rūkitelės ir A. Varna 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 33.

• DAINŲ šVeNTSS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
tventes bei jų istoriją ir eigą. įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimif 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodam* tik už 32.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašauske 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės tr 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą- Laba! 
naudingoje 335 pu*L knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 36.

• KA LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atafr
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos melais. Knyga turi 234 puslapiu*, 
oet kainuoja tik 33. i

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras
ta* ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n« 3 
Jurgio Jašinska knygoje apie Jub’aus Janonio gyvenimą Ir poe- y. 
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*..; ; 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 36. t

•1

vertimai. 200 p*L knygoje yrs 40 ^mojingrj Dovdlij. Kaina 32.

(E JJfmJtant mMk,

Nauji Chicago, 5, Hl Tūfadty, April 6, 1983
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Argentinos ir britų konfliktas
Praeitas savaitgalis sukėlė didelį tarptautinį kon

fliktą tarp Argentinos ir Didžiosios Britanijos. Buvo su
sidaręs įspūdis, kad JAV bandys įtraukti Argentinos 
karius Nikaragvos konfliktui silpninti, tuo tarpu Argen
tinos kariuomenės vadovybė pastatė ne tik pačią Argen
tiną, bet ir kitas Pietų Amerikos valstybes visai kiton 
didžiojo tarptautinio konflikto pusėn.

Praeitą penktadienį, balandžio 2 d., Argentinos ka
rinės jėgos įsiveržė į rytinę Falklandų salą ir iškėlė save 
jėgas Stanley sostinėj. Žinią apie iškėlimą Argentinos 
ginkluotų pajėgų-Stanley srityje paskelbė generolas Leo
poldo* Ga’ltreri, dabartinis Argentinos prezidentas. Jis 
leido didokai miniai sugįfįnjdi, ties prezidentūra pačioje 
Argentinos sostinėj.^“ išėjo ant balkono ir įskėlė abiejų 
rankų nykščius- į viršų. Jis nesakė jokios kalbos ir ne
pranešė jokios žinios. Argentinos radijas ir televizija 
aiškino, kad prez. Galtieri kumščio iškėlimas reiškia sėk
mingą Argentinos marinų, kariškų laivų ir narlaivių 
įplaukimą į Stanley uostą ir iškėlimą 4,000 Argentinos 
karių Malvinų salose (taip argentiniečiai vadina Falk
land salas).

Kumščių iškėlimas buvo toks netikėtas Rytinėje 
Falkland saloje, kad argentiniečiai nieko apie tai neži
noję. Savaitės pradžioje dabartinė Argentinos vyriausy
bė krašto vakaruose suėmė kelis šimtus peronistų, kur 
jie reikalavo duonos, darbo ir ramybės, tuo tarpu savaitės 
pabaigoje Argentinos ginkluotos pajėgos jau buvo ne tik
tai apsupusios Falkland salas, bet ir iškėlusios kelis šim
tus karių salų sostinėje.

Falkland salos yra 200 mylių atstumoje nuo pietų 
Argentinos. Jos yra toje pačioje pietų Argentinos aukš
tumoje, kurioje yra Ugnies Žemė ir Gallegos upės mies
tas. Pats arčiausias susisiekimas tarp Argentinos ir Mal
vinų šabų ėio nėr Comodoro Rivadavia miesto uostus. 
Argentines n^r ardai ir transporto laivai turėjo išplaukti 
prae'to? -w Ut's viduryje, kad galėtų apsupti salas ir 
iškelti ' - '‘iga- Stanley uoste.

i. . ’ ’ Stanley srityje girdėjosi gana
karšias s' .-L.tu <r.-as. Argentiniečiai manė, kad Stanley

srityje nebus karinių jėgų, kurios drįs pasipriešinti ar- 
gentiniečiams, bet paaiškėjo, kad britai nušovė Argen
tinos karininką, išsikėlųsį uosto srityje ir žygiavusį į 
patį uostą. Žvalgo ir jo palydovų nušovimas pakeitė at
plaukusių karių nuotaikas. Jie nustatė, kad teks kovoti. 
Susišaudymas ėjo visoje Stanley uosto srityje.

Vakarinė Malvinų sala buvo apgyventa didžiųjų spal
votų pingvinų. Vaikai jau buvo išperėti ir gerokai pa
augę, bet motinos vis dar tebenešė žuvis ir kitus jūros 
gyvius jauniems pingvinukams maitinti. < -

šeštadienio,;rytą Stanley uostąs ir greta esantis aero
dromas, ja-u/buvo argentiniečių rankose. Į uostą atskrido 
pirmas Argentinos karo transporto lėktuvas, atvežęs iš- 
sikėlusiems 'kariąms/eikalįngąs karinęs medžiagas ir 
maistą. Argentiniečiai laukė daugiau trąnsporto’ lėktuvų.

Tuo tarpu Stanley mostę buvęs Falkland salų brįtų 
paskirtas gubernatorius Rex Hunt buvo suimtas/ huvezš 
■as į aerodromą ir pasodintas Į atskrįdusį Argentinos 
karo transporto lėktuvą. Į lėktuvą atvežti ir 78 britų 
kariai, buvę Stanley srityje. Penktadienį jie kovėsi prieš 
argęntiniečįus, o jau šeštadienį gubernatorius įsakė nu
traukti kovas, nes pasipriešinimas būtų beprasmis.

Britų gubernatorius ir 78 kariai lėktuvu buvp nu
vežti į Urugvajaus sostinę Montevideo ir palikti. Kitą 
britų marinų dalis, nepajėgusį pasipriešinti išsįkėlusiems 
ąrgentiniečiams, išėjo į kalnus ir miškus, kur rengėsi 
priešintis argentiniečiams.

Sekmadienį Jungtinių Tautų Saugumo taryba, ap
svarsčiusi britų skundą, įsakė Argentinos ginkluotoiąs 
pajėgoms sustabdyti visus karo veiksmus, kol reikalas 
galutinai bus išspręstas. New Yorkan atskridęs Argen
tinos užsienio reikalų ministeris pareiškė, kad ne tik Mal
vinų salose, bet ir Pietų Georgia salose yra sustabdyti 
visi karo veiksmai. Jie. nebus atnaujinti, jeigu britų lai
vyno jėgos nesikeis į minėtas salas, bet argentiniečiai at
kakliai priešinsis, jeigu britai bandys iškelti savoj jėgas 
į Malvinų ar South Georgia, salas, esančias 600 mylių 
atstumo j nuo Ugnies žemės.

Pirmadienio rytą britų krašto ancam?-os ministeris 
John Nott pranešė, kad britų marinai South Georgia są-

JUOZAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠIRVOKAS
Nuotykių nuotykiai žemėje, 

pragare ir danguje
TOLIMI, BET NEPAMIRŠTAMI LAIKAI

Ėt, kas dabar per laikai.. . Pradingo ir lau
mės su laumyčiom, ir velniai su raganom, ir mil
žinai su nykštukais, ir užburtos karalaitės ant 
stiklinio kalno, ir “durneliai”, kurie laužydavo 
žirgų kojas, kad laimėtų tokią karalaitę. 0 visa 
tai buvo ir atrodo neseniai dar.

Visa tai buvo tikra — išmėginta, pergyventa, 
— ir pasakojimų pasakojimais paliekama gyvie
siems, kaip neužmirštini, retesni įvykiai. Tokių 
įvykių, dabar pavadintų pasakomis, pasitaikyda
vo gana dažnai.

Kas gi, sakysim, neatsimena Banda-Bandurs- 
kio, arba senųjų caro Mikalojaus kareivių. Caras 
ir Bandurskis didžiausios galybės buvo šioje že 
mėje. Vargužių apylinkės žmonės kitų tokių vieš
pačių nė nežinojo. Toli siekė jų valdžia. Rūsti, 
kieta valdžia.

Jei kartais Bandurskiui savų jėgų nebeuž
tekdavo, kad sutvarkytų nepaklusniuosius ban
džiau . ''-us. taka pas!kviesdavo jis talton Mika- 
jcia’is žumia’.Ms. a ba mėlynakelnius su raudo
nais lampasais azokus. Na ir pildavo tada na
ga ikom visiem* — kaltas ar nekaltas. Duoda,

būdavo, pasiguldę ant suolo ir vis kvapo pasi- ‘ 
klauso. Nelabai nusimindavo, jei dažnam ir dū
šią išvarydavo iš kūno.. Žmogus ar galvijas — 
jiems tolygus buvo.

Kentė, dejavo žmonės, laukdami Pięvp malo
nės. Nepaliovė ir patys kovoję dėl laisvės ir lygių“ 
visiems teisių. O toji laisvė taip lėtai, taip pa
mažu artėjo, kaip, sakytum, kąd slenka žmogui 
kalėjime šimtas devynios dešimtys jr devynerį 
bausmės metai. .' T

PADEBESIAI, VARGUŽIAI ~
IR ŠIRVOKAS

Bąnda-Bandurskio dvaras toli garsėjo Pade^- 
besių vardu. Išdidžiai, ant kalno, ūksmingų liepų, 
kaštonų draugystėj baltavo kilnieji rūęjąį. Jų 
bokštai su veržliom viršūnėm tarjiutn debesis- 
blaškė. Nei vienai kitai gyvenvietei galingojo po
no žemėj nevalia buvo Padebesių vardu pasi- 
)fądįi)ti. -

O gyvenvietės augo. Labai nemėgo jų Ban- 
durskis, bet turėjo sutikti. Neaprėpiami, nema
tuojami derlingų dirvų plotai reikalingi buvo 
darbgeiųjų rankų, žmonių prakaito. Tik dėl to, 
kaip šašai ant liguisto kūno, pabiro elgetiškos 
trobikės. Jos mezgėsi ir šešėliavo toliau nuo dva
ro, kur nors paraistėje, prie pelkynų. Trumpu 
laiku susidarė ištisi kaimai — Vargužiai, Ska^ 
tikai, Mankšteliai ir kiti.

Vargužiuose, tarp daugelio Bandurskio bau

S-gos skyrius ‘ ir Tautiniai Na- 
įjaai Pasiuntinybei yra. pasįun- 
tįąybės yrą pa^iuęlę wrš 11,000,

PASTABOS IŠ TOLO
TPBTIMfA ĘADDO VĄ^ANpęųi < ?

Svečias Vilius Brąžėfias savo ' ^unlinybei yv®. pastūmės sayo 
rnibo^ gerokai pagnaibė viso- penk* šimtus doUnų. 
kws ’literalus, ne-
;u>, o -taip pit iš viso Amerikos į 
vyriausybę (p. darydamas skir
tumo tarp demokratų ir respubr 
likrnių), kai ji (kalbėtojo' požiū
riu) daro nuolaidų, net pątai’

- . , . . karimų ekonominėje ar kąriuė-
labai kibaus tikslo Ljątųvo .̂ Sovietų Sąjungai. Tų-
Pasiunlinykės Wąciiingloj», D-R- ‘ įSu pMSąk\di( ksd Vigus Bražė- 
rūmų reiponto reikalu, rengi- buvpdėdamas) labai 
nyje, kurį ruošė ne kąks yUpas nuQSaUtUiį) taktiškas, sakyčiau, 
niūsų veiksnys, bęt vįąi tryą —. -4^ omą tas”, aštriai pasisa-
p^iys vyriausi ii h.ay i•. prieš liberalus, nekal-1
Amerikos Lietuvių Tąryba (Los i jau apie komunistW5 ar jųj 
Angeles skyrius), JAV Lietuvių jaiiEjnj£USi niekur savo kalboje 
Bendruomenė (Vakarų Apygar-. kv>kį nors
da) ir 'įaųtos Fondus (TTr ”z' 
Los Angeles komitetas, bet tų 
yisų vielinių ‘veiksnių” gerusĮ 
norus ir pastangas kiek nuslopi
no tą dieną pasitaikęs (kaip la
bai reląs “svečias” Los Angeles 
lietus (net su žaibais ir perkū
nija), kns, sąvąipię ąišku, atsi- 
iepė į renginio dalyvių skaičių, 
a;s tokių “per ugnį ir vandenį” 
zyksiančių paremti gyvybinį Ūe- 
.uvišką reikalą vistiek susirin
ko arti pusantro šimto. Ačiū 
jiems. Pagrindiniu kalbėtoju, 
ALTo apdairaus pirmininko F. 
Masaičio dėka, gana anksti buvo 
pakviestas žindmas aštriomis 
antikomunistinėmis, pastabomis 
savo kalbose, ypač amerikiečių 
tarpe, kalbėtojas Vilius Bražė
nas, John Birch Society narys, 
kuris po kalbų net Aliaskoje 
(kur buvo angažuotas Įvairių 
amerikiečiui organizacijų), Los 
Angelės buvo' sustojęs John 
Birch Society organizuotoje re
gionalinėje konferencijoje iri 
kaip tik tokia puiki proga buvo 
panaudota tam. liętųviškąm ręn- 
giniui, nes svečiui kalbėtojui ne
reikėjo mokėti jokįų kelionės 
išlaidų.

(Tęsinys)

Vijš 70Ua (Marių nurinkta 
mažame renginyje 
Angeles lietuviškų^ pub

lika susirenka tikrai slw't- 
iiuącsniuo«č rąngmiuLSę, negu 
mvo mėų. 1J d, iv, Ką/ųųipro 
parupiję# js-ėje, kąi ’‘tŲĄir’pkc”

louįja Pasiuntinybės remontui 
jau yra davusi virš septynių 
tūkątąnčių dolerių. Turbūt, los- 
eugeliočįai, galirųe tuo didžiup-

Bęngi/ų trumpu įvado rodžiu 
pradėjo ALT o skyriaus pirmL 
pinkas Feliksas MasaUis, trum
pai kalbėjo generalinis garbės 
konsulas inž. Vytautas Čeką-

laiko nenuobodžiai kalbėjo sve
čias V'lįus Bražėnas, vyru 
kya’t<a+as tR. Dabšys, A Ppli-

(VUKas) yęiįsa| ar yeikėjąj pa,itinkiac būtis, Br. Seliukas ir Ę.
i bendrybėmis, kas publikos ir 
buvo teigiamai įvertintą, gau
sas pujinmią pertraukiant jo 
kalbą net kelis kaltus. Aš patą 
turėjau su V. Bražėnu pokalbį' 
sekančiai radijo valandėlės ma
no programai, ir tame pokalby
je abu labai sutikome beveik su 
viskuo,, bet y pačiai dėl to, kad 
įneš, kaip lietuviai, nevisai iš
naudojame savo privilegijas kaip- 
Amerikos piliečiai, nes, palygi
namai, lietuviai labai mažai 
(skaičiumi) tedalyxauja ir res
publikonų, ir demokratų partijų 
veikloje, kur mums, kaip lie tu- 
vianjs, yra kaip tik daug gali
mybių pasireikšti tų partijų 
veikloje, tuo pačiu ten iškelti ir 
Lietuves reikalus. • . . '

Taigi •-— nežiūrint labai čia 
(Los Angeles) laukiamo lietaus, 
net.su žaibais ir perkūnija, gai
la tik kad toks malonus dpTI- 
jovas”- pasitaikė nelaiku ir ne
vietoje, labai neskaitlingai susi
rinkusi publika (žinoma — la
bai lietuviška) visdėlto “sume
tė” net svirs ;penkių tūkstančių 
dolerių- eukų Panuntinybės .red.

nas) akompanuojant pianistei 
R. Apeikytei, skambiai — sutar
tinai padainavo tris patriotines 
dftįnąę, jp pabaigai Bendruome
nės Vakarų Ąpygjųdos pirmi- 
ninkąs Rimtautas Dabšys, padė
kojęs publikai už atsiląnkyjną 
ir aukas, visus -pąkviętė į pa 
rupijos apaįiųę; salę kavutei ir..,, 
šampanui, kųA- JUbdyp' sag^- 
mcnikiętįs. (nęįudumo turte biz
nierius . Albinas
jis yrą Tąųfos Fpjįdę ko’inĮt§to 
pipminiaka^ ' ęįą- /Lįs Ąųgęįęs- 
Kavutei “pyTagys’J ? ir ^užkan- 
dėliųs.” parūpino ĄjLTo Įf Ren- 
druomenės moterys. ’ ' .

Po kavutės Tautinių .įja- 
Hių mažojoje .salęjė' fkąrftbąęy- 
ję) buvo pietūs, j; kufiuęsikįi- 
vo. pakviestas ■ svečiasj kalbėto
jas .Vilius Bražęii^,. kųpjose ?įa-

mininkąs/JAY.
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loję nušovė Argentinos karišką malūnsparnį, bąųdžįusį 
nuleisti Argentinos karius South Georgia saloje. Britų' 
pasienio sargai apšaudė Argentinos karo laivus, artėjan
čius prie salos. Britų pranešimas paneigė Argentinos už
sienio reikalų ministerio pranešimą, bandžiusį sudaryti - 
įspūdį, kad argentiniečiai jau kontroliuoja abi saĮų

Ministeris Nott pridėjo, kad pirmadienį išplaukia 
galinga britų karo ir transporto laivų ekspedicija, kuri 
išvys Falkland salose iškeltus argentiniečius. Britai ne
leis krašto finansus nugyvenusiai dabartinę! vyriausybei 
pagrobti dvi britų salas, kuriose nėra nė vięnp argen^ 
tiniečio.

Tvirtinama, kad nė tik Falkland, bet ir South Geor
gia salų grupėje yra degalų šaltinių. Yra naftos salose, 
esančiose tarp Falkland© ir Argentinos pakraščių. Falk
land saloje buvo, septyni amerikiečiai,, turėję galimybės 
išnaudoti žemės gilumoje esančius degalų šatlinius.

šys. Tautos Fondo’ (VLJKo) ko- 
pūtetp fHrminmkas- A% WE- 
kevičius . (šampapą fundijęš ir 
šių piety. ęialyyiąms>; ■ Tautinės 

. STgos skyiiąus ir Biruttečiu 
; jarmininkė (ji 'dąf'yra,.,i^^L,Tp 
sekretorė) .pAta'’Sa^nį?^Žft- 

; dntomęh^ ’iĄ^ęfęgApylin
kės pirmininke Ilanguplė •yiz.- 
apęHeiė- Kalifornųpą, Lietuvių 
Radijo Klupo pirjniųinkė 
iuitė jęaškęlįfni ĄĮŽFo; gąrfeės 
narys ir skyriaus vįcę^inniiiiR- 
kė5 Skiriu^.,- Liptuvių
InfprĮnąpįjų Centro atstovės'^ 
nas Matulaitis. Skautų, rajono 
Vadas Naujokas ’ ir. Skau
tu Alęądemikų vadoya^ . (jeį 
neklystu ir “krivūlės” redakto
rius) Valentinas Varnas. ALTo 
pareigūnai Kazys- Prįšmąntas 
ir Simas Kvecąs ■ bei daų^įau 
“titųluptų’’ veįkęjų, bęt da/ ge
ras tuzinai svęęis.^ kalbėtojo 
gerbėjų. , (Sy? daugiau).

džiauninkų, gyveno ir Širvokai. Tikroji jų pa
vardė kadaise buvo Dalindžius. Bet tai jau pa
miršta — nusistovėjo tik pravardė. Motiejus Šir- 
voka.s, busimojo Petrą tėvas, visai abejingai į tai 
žiūrėjo. Jeigu čia pat gyveno Kiaulėnas, Blusius 
ir net Papirdokas tad kodėlgi jis. turėjo nusi
minti. Arklys, jo supratimu, daug garbingesnis, 
negu kiti padarai. Todėl drąsiai atsikirsdavo; 
“Dėl pravardės nieko pikta man neatsitiks. Daug 
svarbiau, kad tjk sektųsi gyventi”. 0 Širvokams 
iŠ kartų kartos nesisekė- Vargo, kapstėsi jie, ne
lyginant višta patrobiais, kuri visų užmirštą. Per 
didelį triūsą ką nors vertingesnio laimėdavo, nors 
niekad rankų nenuleisdavo.

Motiejaus senelio tėvui jau buvo įsipykę pas 
kitus įnamiu gyventi. Užsispyrė jis savąją pa- 

. Stngę turėti. Kelias vasaras abudu su žmona 
kąrita) pędįrbėjo dvarui, kad gautų miške me
džiagos. Pagaliau sulaukė tos žiemos, kada kirto 
trobelei rąstus ir vežėsi į savą sklypelį.

žiema pasitaikė labai šalta ir gili. Visą laiką 
plaštakąĮs snigo, Žąltįs taip suimdavo, kad net 
akinepys skeldėjo įr iš vietų pašokdavo. Pusny
nai kalnai? nugulė laukus ir sodybas. Pūgos per 
naktį dažną! užversdavo trobeles. Ryto meto pra
gysta, būdavo, pirmieji gaidžiai, žmogus prasi- 
krapšto akis, pažvelgia — tamsu kaip rūsyje. Nu
virsta ant antro šono ir vėl bematant užmiega 
saldžiu rytmečio miegu. Skubėdamas daugiau nu
migti, girdi; štai antrieji ir tretieji gaidžiai jau 
pragydo. Pro langelius vis dar nė švist. Pagaliau

gaidys karštai šnekiną vištas įr kviečia jas iš 
papečkio Jesalo ieškoti, žmogus rimtai susirūpi
na : pašoksta iš šilto patalo ir- puola prie lauko 
durų. Tosios nė krust. Repečkenasi tada ant 
aukšto įr bąųdo prąMyeržti pro.,čiukurą. Prasi- 
krapštęs iš karto atsiduria minkštam baltam glė
byje. Sniego begalybė, net stogo kreigo nematyti.

Tękia žiema įr paplovė dusulingą Dalindžiaus 
širmelį. Tampė, tampė Jis tuos rąstus jr išsikvėpė 
pusnyne, Pavasarį kitę arkĮi$ nebeįstengė nusi
pirkti. Paskundė ponui. “Xas man!” r- subliovė 
jis: “Arkite dabar abu su pačia į* Ir arė.. Vyras 
traukė žagrę, 'o žmona valdydama stūmė. Kai
mynai pasigailėdavo, bet dažnai ir pasakydavo: 
“‘Štai naujas mūsų širmokas”. Taip ir praminė. 
Nuo širmoko lengvai nužliaužė ligi širvoko.

D4 ir 44^0^ ^tį^ 
Jui, dėl arklio susidarydavo daug bėdos. Jau ru
denį pamatydavo, kad truks pašaro per žiemį 
Ima ir parduoda. Pavasarį vėl perkasi-, tik.bjarf 
giau turi mokėti. Būdavo-ir tąip, kad payasąirį 
karvę pridėdavo už arklį, o rudenį Vėl atstątįdąvo 
karvę, netekdami arklio. . ; ; ■ • „N\■-£•*

(Bus daugiau) • ' . . / \
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R. VILIAUS LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
KĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

I

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

/ALANDQ& 1 j darbo dienotu*

Ik.; .PM HA-lim

DK. Paul v. daugis 
vYDYTOJa* ik chirurgas

MMcuiee 4irwcTwiu5,

*

ARGENTINOS PREZIDEN
TAS KVIEČIA KOVON

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
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TEL. 233-M9J

DR. A. B. GLEVECKAb
GYDYTOJAS ir chirurgas.
SPEC1ALY81: AKIŲ LIGOS 

.3907 Woct 103rd Street 

V> ijindny pagaį SUSitSknoią.

BUENOS AIRES. — Argenti
nos prezidentas Leopoldo’ Gal- 
tieri, iki šio meto tylėjęs apie 
santykius su britais, pirmadienį 
pareiškė, kad Argentinos gyven
tojai iki paskutinio kovos už 
savo teises.

Dr. Jonas F. Mažeika
D.D.S. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street 
Oak Lawn, xlL 

Off. ret 4Z3-S380 
Valandos pagal susitarimą

TEL 233-8553 
Service 855-45u6f Page 06058 

DR. A< GJLjB V BCJKAS 
GYDYTOJAS IK UrtlKUK^AS.

SPECIALYBĖ; AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą.
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— Britai pranešė, kad jie 
siunčia didelę armadą prieš Ar
gentiną, — pareiškė prezidentas 
Galtieri. — Jeigu ta britų arma
da pasieks pietų Atlantą ir pasi
kėsins prieš Argentinos gyven
tojus, tai visi iki vientf kovos 
prieš užpuoliką ir neleis niekam 
kojos įkelti į Argentinos žemes. 
Britai užėmė Malvinų salas 1832 
metais. Argentiniečiai, netekę 
kantrybės, užėmė Malvinų ir 
Pietų Georgia salas, kokių nesi
rengia britams grąžinti.

KNOW VOUR HEART

Dr. ULONAS SKIKI1TIS 
INKSTŲ, ruSLŠS IR 

PROSTATOS CHIRURGU*. 
2654 WEST S3rd STREET 

Valandos: antrad. X—4 popiet, 
Xetvixtad. 6—7 vai. vak. 
Ofiso telefonu; 774-2BS0, 

Rnideacijos toloU 444-5544

HELP¥OUR HEART. FUND

HELP YOUR HEART

Palaidotas dr. Balys Paliokas
Ur. B. Paliokas mirė kovo’ karauskas. Panieksią |>asakė ku- 

29 d. Gyveno Marquette Parke.

Priklausė Ateitininkų fondo 
klubo vaidybai ir buvo Panevė
žio klubo pirmininkas.

Paliko nuliūdime: duktė Ind
ra ir jos vyras inž. D. Tijūnėlis, 
duktė Austė ir jos vyras dr. M. 
Vygantas ir šeimų 7 anūkai.

Buvo" pašarvotas D. Petkaus 
koplyčioje 71-oje gatvėje.

Balandžio 1 d. vakare maldas 
sukalbėjo kan. V. Zakarauskas. 
Sugiedota “Marija, Marija”. Po 
to buvo atsisveikinimas. Vado
vavo žentas dr. M. Vygantas.

J. Beinons atsisveikino Pane
vėžio' klubo vardu. Paminėjo jo 
išmokslinimą, tarnybas Lietuvo
je, tremtyje ir būdo savybes.

Dr. šaulys atsisveikino Ateiti
ninkų šalpos Fondo vardu.

Kun. Grauslys pasakė ilgą at
sisveikinimo kalbą. Visi kalbė
jusieji reiškė šeimos nariams 
gilią užuojautą.

Dr. M. Vygantas padėkojo vi
siems kalbėjusiems ir dalyviams. 
Muzikas Pakštas su bendradar- 
oiu pagrojo! raudas.

Balandžio 2 d. 9 vai. kan. V. 
Zakarauskas sukalbėjo maldas. 
Po to buvo iškilmingai palydėtas 
į šv. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčią Marquette Parke, 
šv. Mišias atnašavo kan. V. Za-

kan. V. Zakarauskas. Po maldų 
Į su^edota “Marija, Maidja” ir 
Tautos himnas.

Šeima pakvietė pietų į Bever
ly Wood restoraną, 11532 So. 
Western Ave. Maldas sukalbėjo’ 
kun. K. Kuzininskas. Papietavę 

grojo muzikas A. Kalvaitis ir padėkojome šeimos nariams ir 
protarpiais skambino muzikai: išsiskirstėme. Dalyvavo virš 70 
Strolia, Dr. Ragas ir Matiukas. asmenų. Viena iš dukterų padė- 
Nemažai dalyvių ėjo prie šv. Ko
munijos.

Po pamaldų, apie' 40 mašinų 
palydėjo velionį į amžino poil
sio vietą — Šv. Kazimiero Lie
tuvių kapines. Maldas sukalbėjo

EUDEIKIv
nigas V. Bagdonavičius. Mišiose 
dalyvavo dar šie kunigai: kun. 
K. Kuzminskas ir kun. Jakulc- 
vičius. Mišių ’metu vargonais

I

Laidimai — Pilna apdramte 
ŽEMA KAINA 

priimam Master Charga 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS, TeL 925-3063

Prostatos, inkstą ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-4200

E PERKRAUSTYMA1

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Apdraustas perkraustymaa 

is įvairių atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 arba 376-5994

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekm al ien ima 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stotie* WOPA - 1490 AM 

traDslHJoįamoi iš mūšy atvdijof 
Marquette Parka.

Vedėja —r Aldona Dauicus 
Talof.: 773-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

✓

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuviu Re Aje progra
ma Naujojoje Angiijoįe. iš stoties 
SVLYN, 1360 banga AM. veikia sek
madieniais nuo 8 iki 8:30 vai ryte, 
perduodama vėliausiu pasaulinių 
hnių santrauką Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasaką. Są pregranaą veda Stepo
nas ir Vateašaa Minkai. Biznio 
reikalai* kreipto į Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvę, 502, E. 
Broadway, So. Boston, Mass. 02127.

L Telefonas 268-0^0. Ten pat gau- 
! narnos ‘‘Naujienos", didelis pasi- 
i rinkimas lietuviškų knygų ir lie

tuviškų dovanu.

Linki Visiems Chicagos LietuviamsCHICAGOS LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲDIREKTORIŲ ASOCIACIJA

KIEKVIENO LIETUVIO PAREIGA
1983 metais sueis lygiai 50 nors paminėti. Deja, turiu pa 

metų nuo dviejų lietuvių lakūnų 
— kpt. Stepo Dariaus ir Itn. Sta
sio Girėno tragiško žuvimo Vo
kietijoj (perskridus jiems vien- 
moloriniu lėktuvu Atlanto van
denyną) , skrendant iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių į Lietuvą.

Jau kuris laikas Amerikos lie
tuviai stengiasi įtaigoti JAV 
Centrinį paštą, kad, tai sukak
čiai atžymėti, 1983 m. būtų iš
leistas pašto ženklas su Stepo 
Dariaus ir Stasio Girėno (jie 
abu buvo Amerikos piliečiai) 
atvaizdais. if i

Praeitą penktadienį Naujie
nos gavo iš jų nuolatinio kores
pondento Jono Girdžiūno (gyv. 
Union 
kartu 
Postai 
Plaza, 
20260) 
niam paštui raštu pareikštą pa
geidavimą apie 1983 metais to
kio pašto ženklo išleidimo gali
mybes. Laiške, taip atsakoma:

“Amerikos Pašto viršininkas 
William F. Bolger pavedė man 
atsakyti į jūsų laišką, kur buvo 
siūloma išleisti specialų pašto 
enkžlą, pagerbiant Steponą Da
rių ir Stasį Girėną.

Kiekvienais metais mes gau
name daug pasiūlymų išleisti 
specialius pašto' ženklus kam

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

kojo atsilankiusiems už daly
vavimą tėvelio laidotuvėse.

Tau, dr. Baly, tebūna lengva ši 
svetinga žemelė!

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. California Ave, Phone LAfayette 3?3572

BUTKUS, VASAITIS
1446 So. 50th. Ave^ Cicero, Ilk Phone: OLympic 2r-1003

5

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11023 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hitts, HE 974-44W

3354 So. HaJstėd SL

P. J. RIDIKAS
Phone YArds 7-1911

3319 So. Uluanio Avė.

G. F. RUDMINAS
TeL, YArds 7-1138-1139

PATARNAUJAME DIENĄ IR NAKTĮ į I 
Turime koplyčias visose miesto dalyse. A

sakyti, kad tokių serijinių ženk
lų paskirais metais išleidimas 
yra labai ribotas, šiuo reikalu 
rūpinasi The Citizens’ Stamps 
Advisory Committee, kuri turi 
teise peržiūrėti visus gautus pa
siūlymus, išskirti pačius svar
biausius ir juos pasiūlyti Pašto 
viršininkui patvirtinti.

šis Komitetas atkreipė dėmesį 
į jūsų pasiūlymą ir įtraukė jį 
į sąrašą, kur visi specialių paš
to ženklų išleidimo pasiūlymai 
yra registruojami.”

Gordon C. Morison,
Assistant Postmaster Gen., 
Customers Service Dept.

’ I T enka manvti, kad ir mes visiPier) laišką, kur buvot...................... .
įdėta ir United States'
Service (475 L’enfant 
S.W. Washington, DC 
atsakymas į j d Centri

lietuviai neatsitiksime nuo Jono 
Girdižūno šiuo reikalu padarytų 
pastangų ir, žinodami adresą, 
kur panašūs laiškai reikia siųsti, 
atliksime ir savo pareigą.

J. žemaitis

Žmogus gali išgyventi be mai
sto daugiausia 60 dienų, tuo tar
pu kaip krokodilas — 740 dienų, 
vėžys — 510, ryklys — 112, la
šiša (salmon)—105 dienas-

Kas nieko nemyli, tas ir pats į į 
nepajunta laimingesnių gyve- į 
nimo momentų. — pareiškė vie- į 
nas Town of Lake senioras.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345
t

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

t

rATAfcMAVlMM

I I
direktorių

(URlMi 

aOPLYČIAi 

/ĮSOSE MįfiSTt 
□ALfSS

Uhieagoc
Lietuvių

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

1KLJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštės automobiliams pastatyti

S'l'EPUAAS t. LAUK IK SUNŪS
(LACKAWICSjl

^424 VVKST STKKA71 7-1211

11C2# SOUTHWEST HIGH WAI, r&io> Hih^ Į1L 97 4*441w

So. HALSTED STREET T®E *Ax<* 7-1911

BUTKUS - VASALUS
T<L: OLympic HWJ

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette I-M71
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BAIGĖ ĮRIŠTI P. STRAVINSKO 
ATSIMINIMUS IR PASALĖŽVALGĄ

Šiomis dienomis pasirodys 
spaudos rinkoje Petro Stravins
ko antroji 216 puslapiu knyga 
"Atsiminimai ir pasaulėžvalga”. 
Minkšti viršeliai. Kaina $5, per
siuntimui $1.

Knygoje yra daug įdomios! 
medžiagos apie teisininko Srta- 
v i n sko gyve n i mą Ba 1 bic riškio 
vis., žvėgždžių kaime, kur Stra
vinskai turėjo nedidelį ūkį, gra
žiai šeima augino ir vaikus i 
mokslų leido’.

Stravinskas baigė Prienų gim
nazijų, Kauno universiteto Tei
sių skyrių, dirl>o teisingumo mi
nisterijoje, ėjo Vilkijos teisėjo 
pareigas, buvo Valstybės tary
bos referentas ir ruošė įstaty
mų projektus.

Karui einant j pabaigą, su 
šeima Išvažiavo' į Vokietiją, po

Cievelande, Ohio, vienerius me
tus gydėsi Denveryje, Colo., o 
nuo 1971 metų gyvena Chica- 
goje, Marquette Parke.

Ilgus metus bendradarbiavo 
Drauge, bet kai dabartinis Drau
go derakterius praliejo “inkšti 
i krepšį” atėjusius Stravinsko 
straijjsnius, jų visai neskaitęs, 
tai pradėto rašinėti į Naujienas,4 
aiškindamas, kedėl Draugo re-' 
daktoriai turėtų būti toleran-< 
tiški ii- kad jie turėtų leisti tru
putį kitaip ga'vejantiems kata-! 
likams pasakyti savo nuomone.»

Knygose yra daug pavyzdžių, • 
kodėl redaktoriai turėtų leisti , 
mokslus mėgstantiems ir apsi-į 
skaičiusiems lietuviams pasakyti 
savo nuomone * visuomeniniais * 
lietuviško gyvenimo klausimais.1 
Paskaitykite ir įsitikinsite.

( Be to, Salomėja Nėris panoro 
už svetimos saulės garbinimą 
mesti bet kokį darbą: “Pasakiau 
— dabar mūsų valdžia! Gyven- (

; siu tik iš poezijos”.
' Gražiausiai j tokius poetės po-
: lėkius atsakė rašytojas prof. V.
i Krėvė MickeM ėius: “Pasakyki- ( 
te Saliutei, kad aš, šitąjį anąjį,< 
nuo savo stalo jai kasdien siu- Į 
siu po riekutę duonos”.

NE LEPŪNĖLI?
Įvairiai yra charakterizuoja-. 

ma ši poetė, tarsi norinti sukur- * 
ti leninistinę jos legendą. Ald.Ka-1 
zanavičienė teigė, kad “ji buvo , 
drauge ir rimta, ir beveik vai- j 
kiška... Ji buvo jaunatviška — 
judesiai, išraiška ir veidas kar. j 
tais primindavo mažą mergaitę”. 
K. Korsakas tvirtina, kad S. Nė
ris buvusi mažakalbė: “Ji sun-

to — vienerius metus gyveno 
Erooklyne, 20 metų praleido

Reporteris

Valerijono Šimkaus pagerbimas
Balandžio 3 d. 5 vai. popiet 

šaulių salėje įvyko V. Šimkaus 
75 metų amžiaus sukakties pa
gerbimo vakarienė. J. Balčiūnas 
pradėjo iškilmes ir pakvietė va
dovauti inž. Oželį. Pastarasis 
įvadiniu žodžiu priminė V. Šim
kaus kilmę, jo gyvenimą Vil
niuje, gyvenimą tremtyje ir 
Amerikoje, įsijungus į politines, 
^kultūrines ir labdaros organiza
cijas bei spaudą.
• Kun. J. Prunskis sukalbėjo’ 
invokacija. Sugiedota “Ilgiausių 
‘metų”. Pakėlėme šampano tau
res.
’ Solistė p. Kučėnienė ir A. 
Brazis sudainavo keletą popu
liari! dainų. Akompanavo prof. 
A. Jurgutis. Apdovanoti gėlė
mis.

Pirmoji sveikino generalinė 
ko’nsulė J. Daužvardienė. Po jos 
sveikino p. Dirkis — Išlaisvini
mo komiteto vardu; V. Jokūbai
tis — VLIKo vardu; inž. G. La
zauskas — ALTo ir Sandaros 
vardu; M. Piudienė — BALFo 
vardu; kleb. A. Zakarauskas,

J. KUZMICKIS

NERIMSTANTI POETĖS SĄŽINĖ
(Tęsinys)

nei išrūpinta iš Popiežiaus svei-Į Salomėja Nėris, atsiplėšusi 
kinimo telegrama; J. Tamulis “u0 tikros lietuviškos liaudies
— savanorių vardu; p. Vilu'is išdavusi jos polėkius bei sie-
— “Laisvosios Lietuvos” bend- ’ ki^’ pasijuto vieniša, nepa- 
radarbių vardu; p. Misiūnas —į nešanti nei kaltinančių minčių, 
Vilniaus Krašto S-gos vardu;! nei poetiškų polėkių likučių, 
kun. A. Trakis — Mažosios Lie-* Jai rūPė-i° susirasti naujų, įta- 
luvos rezistencinio sąjūdžio var-j kingų draugų, tarnaujančių 
du; Lietuvos Atgimimo Sajū-,^oms psčioms idėjoms, dėl ku- 
džio vardu M. Blynas įteikė‘žy-:rių ji sulaužė nueit3 kelia kaip 
menį; “Laisvosios Lietuvos” at- išdžiūvusių vyšnių šaka.
stovas A. Rimas; Vytauto Di
džiojo Š. Rinktinės pirmininkas ’
VI. Išganailis sveikino Šauliu I M- Meškauskienė -revoliuci- 
Sajungos vardu; agr. Tallat- nio judėjimo Lietuvoje dalyve, 
Kelpša — skautininku vardu; nusipelniusi komunistinė veikė- 
p. Repšienė — Reg. Liet. B-nės Ja ~ iau tada buvo sunkesnio 
vardu. Dr. St. Bačkis.’dr. K.|5vorio lr žy™iai jaučiamos įta- 
Bobelis ir nemažai įžymesnių' k°s- Sal. Nėris tuo tarpu dar ne- 
žmonių sveikino raštu. Sveikini-į - -

j kėjimo ir, kaip pati pasigyrė, 
“dabar liko be duonos”.

“BE DUONOS”

)

spėjo sulaukti' didesnio pasiti-i
mus palydėjome plojimu.

V. Šimkus visiems nuošir
džiai dėkojo. Iš viso dalyvavo S. Nėris pasiūlė šią 
apie 250 asmenų. Bilieto kaina /Mes būsime draugės, 
$10. Pasivaišinę, skirstėmės.!
Rengimo komitetą sudarė atsto-J
vai astuonių organizacijų, ku-j 
rioms V. Šimkus priklausė. I

K. Paulius >

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

linkime visiems savo klientams 
ir draugams

HEALTHY FOOD RESTAURANT

[ kiai duodavosi įtraukiama į il
gesnį bei išsamesnį pokalbį, o 
ko nors paklausta, dažniausiai Į 
atsakydavo: taip, ne, gal būt, I

draugės... Man reikia... artimo 
žmogaus. Matai kas vyksta . •.

nežinau”...
M. Meškauskienė dar kitaip

charakterizuoja S. Nėrį: “Ji ne-, 
buvo tokia silpnutė, bejėgė, tra-

Man sunku vienai viską...- Pa- Pb ^P aP*e 33 kalbėjo. Stip-
kilo subangavo viskas 
galvoje minčių, posmų'

Jakilo, subangavo viskas'... ,
Visų palikta ir apleista Salo

mėja Nėris netrukus leidosi į 
Sov- Rusiją ir 1941 m. rugsėjo 

d. rašė:
Atimkit iš manęs
tą skurdųjį peizažą, — 
dirvonų tuos laukus 
padangės svetimos.

11

Kiek! r*os rankos, tvirtos kojos, ir 
| nors neaukšto ūgio, bet visa bu

vo kietai • sukalta, o ne kokia le- 
pūnėlė. Namuose nebuvo išsi-;

kblaskėlė ar apsileidėlė. Mėgo pa
kad

i

Palikit man tik. beržą 
ir ta žiedeli maža’,• 
prigludusį 
prie žemės mylimos.

(Ar žiburėlis lauks)
Svetima padangė, iš ; kurios 

vėtrų nešiojamų stepių poetė 
skubinosi atvežti Lietuvai ver
gijos “saulę”, dabar negalėjo jai

kad 
net

McmmL Žwni — P.rtlavlmui ; _ Mamai, tami —
UAL KSTATK FOR SALI | UAL 1ST ATI FOR LAL*

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

L212 W. Cermak Road Chicago, UI Tel. 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave., — 778-2233
i:

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX • •

INSURANCE NOTARY PUBLIC
Skambinti tel. 436-7878
2951 West 63rd Street

“LIUCIJA” "
Miko Šileikio apsakymų knyga 

“Liucija'’ jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nub XX šimtmečio 
pradžios iki. II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

. ' Ave.. Chicago, LL 60629.

dirbėt, pasitvafkyt, žiūrėt, 
viskas būtų kaip reikia.”

Nors K. Korsakas teigia, 
poetė noriai ėmėsi vykdyti 
ir tokias literatūrines užduotis,
kurios anuomet buvo vadina
mos “socialiniu užsakymu”, ta- 

z| čiau tie “užsakymai” — gr.icz- 
j diški, propagandiški, bačkinės 

aigtacijos. Juos net karšti jos 
gerbėjai vos 1972 m. teįdėjo į 
“Poezijos” II tomą, pavadinę ( 
“eilėraščiais, neįėjusiais į: rink- 
kinius”.. Jų ten suskaito’me 
net 335!

Teisingai ši kontroversinė pde-l ~ a T?aW
tė, skaudžiai atgailavusi už išda-j b U JJ AlCUilllidėją: prilygti prie lietuviško beržo ari skaudžiai atgailavusi uz iscia- įlAll \ja/IYJu. 

geros mažo lino žiedo. j vyste, 1942 m. S. Rusijoje lašė.Į TESTAMENTAI
------------ _ __ ;___________  širdis mana — • ■ _ ■ . :: ;v. i 
~~----------------~_________________ . audru daina. U Tuo reikalu jums gali daugaudru daina.

Visiems fu vėjam atvira — 
kaip jūra.

■ Ar ne dulkė tu, 
išnešta svetur ?

(Iš Eur. Lietuvio)

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

linki visiems savo klientams ir draugams J

— Venecuelos Lietuvių Drau
gija ruošia Motinos Dienos pa
gerbimą š.m. gegužės 8 d., šeš
tadienį, šaulių salėje, 2417 W. 
43rd St. Bus trumpa programa, 
vakarienė, taurė šampano, šo
kiams gros pirmos rūšies orkest
ras. Auka asmeniui — $12. Re
zervuoti vielas šiuo telefonu 
z / 6-3 z 2 /.JUOZAS ANKUS

Tel. 737-67845

Gaminame geriausios lietuviškus valgius.

— Užpraeitą sekmadienį Mar
quette Parko bažnyčioje badau
jantiems žmonėms gelbėti su
rinkta $1,890, pranešė parapijc’s 
biuletenis Nr. 28, kovo 28 d.

Atdari kasdien nuo 6:30 vai. ryto iki 8 vai. vak.; 

sekmadieniais — nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak.

GRAŽINA SANTOSKI, sav.
3236 S. Halsted St., Chicago, Til. 60608 

Tel. 326-2724

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linki visiems savo klientams, draugams 

ir pazjstamiemsANTANAS VILIMAS
SU ŠEIMA

3400 So. Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS 

Tel.: 376-5996 
arba 

Tel.: 376-1882

f

||4627 So. Hermitage Ave. T
IR ANTRA KRAUTUVĖ

PASSBOOK 
SAVINGS 

ths best wsy to

see us for 
financing 

AT OUK 10W RATES
WITH REPAYMENT 

TO FIT YOUR INCOME

OUR SAVINOS _ 

.CERTIFICATES 
EARN UP TO ’8%

223 WEST CERMAK ROAD

tat*

SEBVING CHICAGO AND SUBUBBS SIN(X 1905

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto lakumu. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, ’ 

ęarantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Art. 
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMž. VAIRUOTOJA!
Tiktai $120 pusmečiui automobilio.
Liability apdraudimas pensiniai 

kam& Kreiptis:
’..A. LAURAITIS.'v

4645 So. ASHLAND AVI.
• - TeL 523-8775

■J

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

padėti teisininko' Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legaiiškomb 
formomis

Knyga su formomis gauna, 
aia Naujieną administracijoje

A. TVURAS

Pardavimai ir Taisymą* 
2646 West C9H) Stmt 
Tsl Republic 7-1M1 ;

DU NUSIKALTĖLIAI
Pasiklausykite, kaip vienas iš 

piktadarių sužinojo, dar būda
mas gyvas, kad numiręs tikrai 
nueis į dangų, šią ypatingą ra
dijo programą išgirsite šiandien 
8 vai. 45 min. vakare, banga 
1450 AM per “Lietuvos Aidus”.

Sekmadienį per Sophie Bar
čus radiją 9 vai. ryto banga 
1490 AM išgirsite “Du pikta
dariai”.

Parašykite mums, pareikalau
dami knygelės “Mirtie, kur tavo 
geluonis?” Prisiusime dovanai. 
Mūsų adresas: Lithuanian Min
istries, P.O. Box 321, Oak Lawn, 
Ill. 60454.

Lietuvių Moterų į 
klubo veikla

< Brighton Parko Lietuvių Mo- 
teru. klubo susirinkimas įvyko 
balandžio T -drėtią Anelės salėje. 
Pirm. Nellie, Skinulis atidarė 
susrinkimą ir džiaugėsi, kad 
susirinko gražus narių būrys.

Nutarimų raštininkė Eugeni
ja Strungys perskaitė praeito 
susirinkimo bei valdybos nuta
rimus ir kitus užrašus. Visi buvo 
priimti.

Į klubą įsirašė dvi naujos na
rės: Anna Kasman ir Alddna 
Abraitis. Narės buvo priimtos 
vienbalsiai.

Buvo pranešta, kad 
Petronėlė Babilius ir 
Prelgauskas. Jonis buvo 
keta greitai susveikti, o
kurios gali, buvo prašytos ap
lankyti sergančias.

Buvo nutarta rengti “Bunco 
Party” balandžio 18 dieną Da
riaus ir Girėno salėje 1 vai. po
piet. Rengimo komisiją sudaro: 
Nellie Skinulis, Antoinette Ra
lys, Peggy Dovydauskas ir Her
ne t Erroal.

Po -susirinkimo buvo velyki
nės vaišės, kurių melu vyko ma
lonūs pokalbiai.

Sekantis susirinkimas įvyks 
gegužės mėn. 6 dieną.

Eugenija Strungys

r“ 1 ...... . ‘: . - ■ ’. . *

Siuntiniai i Lietuvą

R NEDA5, 4059 Archer Avmrm, 

Chicago, III. 6O632. T»l. YA 7-59t«

.n. • . Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

serga

palin- 
narės,

BE JOKIOS NAUDOS

CALLOUSES?
Medicated Disks work 
to remove callouses, 
while cushioning pads 
protect from painful 
shoe friction.

— Sveikinu! Girdėjau, kad 
sulaukei algos pakėlimo-

—Taip, pakėlė, bet iš to nieko 
gero nebus.

— Kaip tai?
— Va, iš to džiaugsmo išsiple

pėjau sapne ir žmona paptyrė 
apie tą pakėlimą.

ISMtf W. W* M

40642, , -424-lLM
į • »<e Cnua

Advokatu i 
GINTAKAS P. CEPtNAS 

Darbo vatandor quo 8 viL ryt» 
ill 6 vaL vak. Refttadlenj aro 

9 vai. ryto fld 13 vaL d. 
tr fuMtarima.

T«1 776-5162 arts 776-5111 
M4I Wert 63rd Street 

ChksM. m. W«2f

* — Naujienas, Chicago, 8, Dl Tu today, April 6, 1982




