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tinos didžiulį kreiserį, plaukian
tį į britu karo laivus, susikon
centravusius Rytų Falkland sa
los vandenyse. Argentinos krei
seris dar nebuvo pasiekęs britų

Praeitą šeštadienį, gegužės
I d

džiayo Chicagoje. Ko'misijoš na
riai susirinko Naujienose.

j posėdį »atvyko Povilas P. tams.
Dargis, SLA Pildomosios Tary-

Kinijds komunistai rengiasi panaikinti visus kolchozus, kad krašte javų 
gamyba padidėtų. Gegužės pirmąją kiniečiai taip paradavo.

SEKMADIENI “EL BELGRANO” GAVO 
GALINGAS BRITŲ TORPEDAS

GENEROLAS GALTIERI ŽADA KIRSTI RRITAMS 
Už KIEKVIENĄ GAUTĄ SMŪGI

kaklį paminėti. Reikia priimti 
Susivienijimo Lietuvių nutarimą, kad kehirių metų ter- 

Amerikoje įstatų komisija posė- minas bus liktai vienam kartui.
Po to, Pildomosios tarybos ir vėl 

. bus renkamos vienerieins me-
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Dargis, SLA Pildomosios Tary- Iš viso, perstatyta ir apsvąrs- 
bds’prezidentas^ Į posėdį buvo tyla 22; pasiūlymai pakeitimams 

’ pakviesta Kristina Austin, Pildo- ar pagerinimams padaryti. Vie- 
mošibs Tarybos narė, ir Kazys-niems įstatų komisija pilniau

siai pritarė ir siūlė seimui pri
imti, o kitus patarė atmesti. Visi 
jie bus a.tspausdinti Seimo kny
goje ir įteikti kiekvienam seimo 
rinktam 'atstovui.

Buvo visa eilė naujai atvežia-

Mąčiukas, SLA 6-tos apskrities 
ilgametis pirmininkas ir visų 
SLA‘šeinių atstovas ir dalyvis. 
Posėdyje dalyvavo ir Martynas 
Gudelis, įstatų' komisijos pirmi
ninkas. Tūrėjo dalyvauti ir' dr. _ 
Ą.* Būdreckis,?; įstatų1 komisijos vusių trėrntinių, kurie SLA ne-, 
narys/bet darbas ir tolima ke- pažindami, skleidė gandus, kad 
litinė jf sustabdė. Be to, jis. jau'SLA yra pati seniausia Ameri- 
kelis kąrtųs turėjo važiuoti į ks lietuvių organizacija, turinti 
Npw Yorką ąr Urtis sii atsdkin- seną konstituciją, atsilikusią nuo 
gaiš pareigūnais dėl reikalingų modernaus gyvenimo. Tai yra 
.pakaitų’SLA- ’ neteisybė'arba sąmoningai skleK

'Visa ėil4? valstijų pareikalavo, džiamas melas, kiekvienas sel- 
' kąĄ hū.bj pakeisti SLA oficialūs mas padaro pakaitų SLA gyve-

modernaus gyvenimo. Tai yra 
nė teisybė'arba sąmoningai skler-

nijne. SLA .eina su gyvenimu

'"ma kalba/ Reiškia;
tucija ir įteikiamos apdraudos Nėra kitos tokius lietuviškos or- 
būtų taip' pSrašyts, kad kiekvie- ganizacijds, ktiri taip tvarkingai- 
riks narys suprastų savo teises tvarkytų visus savo reikalus.
ir pareigas. . } SLA gali išmokėti visus savo
i ’/, .. įsipareigojimus ir jos ižde dar

Xtw yabtw p.rmoJ1. lik[u ; Kas iten(lien
pareikalavo . padaru..apdraudė v
Sekam,snįranlani,alS-)r a,5k,a.s.; turting!^a; liįtėvišką drganf- 
StA. yaUopybe .peikirpi0 els 1 zaeiją. /Haikosi jlĮiostaiii ir ne- 
pepos; valstrpb purtymu -Ji ]ejdžia

yak^ nams v,,k.„ tal
■>..rko reikataviT.-^.; ro.V3rt;[t3. kni. R ral,

ar... kartas. Jr jos norea;a>K-,oS ■ valiauttj*; daugiau nariu pio- 
ptįkaitų.. Tai buvo, didelis dar-lu;, 
iras/ Vrsbs: valstijos;: teikaląyo - _į

' įnešti .-pakaitas, kuriąs moder- • 
bus;, igyvęttimaš reikalauja. Dak
tarai -.Budre'ckui tęktf, pritaikyti 
New'.’Yubko yaUtijo^’ reikalą vi-1 
mūs ir suderinti juos su kitų 
valstijų reikalavimais. i

't'uo reikalu reikia paruošti 
rezoliuciją, liepiančią- seimui ją 
priimti. Jeigu tos pakaitos ne
būtų padarytos, tai SLA nega- ( 
lėtų tęsti biznio. Paruostas pa-. 
kaitas seimas turės svarstyti, pa-. 
gerinti, jeigu ką ras, ir priimti. 
Atmesti jų negalės, jeigu nori ( 
tęsti darbą. j

Seimas turės patvirtinti nau-j 
jai išrinktą Pildomąją Tarybą. • 
Nauju gydytoju kvotėju išrink
tas dr. Vytautas Dargis. Visi jie ‘ 
bus prisaikdinti naujam trejų 
metų terminui. |

Bet 1986 metais - SLA turės 
paminėti savo šimtmetinę su
kaktį. Geriausia; kad tą minėji
mą suruoštų Pildomoji Taryba. 
Todėl reikia, kad seimas pratęs-, 
tų dabartinei tarybai terminą*^ 
dar vieneriems metams, kad ga
lėtų tinkamai iki to meto su-'

KALENDORĖLK
Gegužės 4: Florijonas, Moni-Į 

ka, GėidviHs, Dabilė, Beržas, • 
Žilelė. Į

Saulė Jeką 5:41, leidžiasi 7:52.
1 Oras šiltis, vejuotią.

SEKMADIENĮ VARŠUVOJE ĮVYKO 
MILŽINIŠKA SOLIDARUMO EISENA

POLICIJA NETRUKDĖ DEMONSTRACIJOS; VIDAUS REIKALŲ 
MINISTERIS ĮSPĖJO DEMONSTRACIJŲ ORGANIZATORIUS

VARŠUVA; Lenkija?— Praei-^SBfdbnd. "^pviausybei nepatiko, 
tą sekmadienį Varšuvoje buvo kad pirmą dieną Varšuvoje bu- 
suruošta milžiniška Solidarumo 
unijos demonstracija, bet vy
riausybė nesiėmė jokių žingsnių 
prieš demc’nstrantus.
• Demonstracijos organizatoriai 
kvietė varyti laukan karo stovį 
paskelbusius generolus* Plakatai 
reikalavo pagrindinių ‘žmogaus 
teisių, duonos ir riebalų.

Gen. Jaruzėlskis perspėjo de
monstrantus,. kad karo stovis 
nė taip griežtai vykdomas, bet 
tai nereiškia; kad gyventojai ga
lėjo ruošti’ demonstracijas be

Arta
i 13,866 Square Miles

| Maryland-Delaware:
12,634

Population
14,781,000

Pennsylvania:
11793,909

_____<

Trečiadienį viceprezidentas George Bush turės aiš • 
‘ kinti* Kinijos komunistams, kodėl prez. Reaganat 
nutarė parduoti Taivanui atsargines lėktuvų dalis.

ARGENTINOS KARIAI 
PRADEDA NUSIMINTI

BUENOS AIRES. — Argenti
nos kariuomenės vadovybe ban
do' sudaryti kovos nuolaikas Ar
gentinos gyventojų- tarpe. Jauni-

BUENOS AIRES, Argentina.
— Sekmadienio naktį preziden
tas Leopoldo Galtieri pasakė 
labai griežtą kalbą prieš britus, 
sekmadienio popietę paleidnsius 
kelias torpedas į vienintelį Ar- nustatytos 200 mylių zonos, bet 
g.ntinos kreiserį “General Rel- 
grano”. Kreiseriui reikėjo su
teikti būtiną apsaugą.

“General Belgrano” buvo Los 
Estado's salos vandenyse. Jis at
plaukė iš Argentinos uosto į ry
tinius R. Falkland salos vande
ms, kur dabartiniu melu yra su
sikoncentravę britu karo laivai. 
Ten tebestovi abu britų lėktuv
nešiai. Britų narlaivis, pastebė-

| jęs “General Belgrano”, plau
kiantį britų laivyno kryptimi, iš 
17 mylių atstumos paleido į jį 
tarpedas, kurios pataikė ir krei
serį sužalojo.

“General’ Belgrano” kreiserį 
argentiniečiai nusipirko iš Ame-

vo suruoštos milžiniškos de
monstracijos. užtvindžiusios vi
sus svarbesnius Varšuvos cent
rus. Panašų perspėjimą paskelbė 
ir vidaus reikalų ministeris.

Policija buvo pastatyla prie 
svarbesnių vyriausybės įstaigų, 
kad demonstrantai nebandytu 
įsiveržti. *

Eisenas organizavo Soli-
/ darumo šalininkai

Penktadienį daugelį nustebi
no Solidarumo unijos radijo 
pranešimas. Kalbėtojas ragino 
kraštd gyventojus nenusiminti, 
bet vesti kovą už savo teises ir 
už nuo komunistų nepriklausan
čias unijas. Gegužės 1 d. jie kvie
tė suruošti dideles demonstraci
jas už laisvas ir nepriklauso
mas unijas.

Už keturių valandų pradėjo 
kalbėti tas tas Solidarumo pa
reigūnas, bet šį kartą jis buvo 
nutrauktas. Policija jį sulaikė ir 
neleido jam baigti kalbos.

Pirmadienį premjeras Jaru
zelskis perspėjo visus dsmcfnst- 
rantus, kad vyriausybė yra pa
siruošusi traukti atsakomybėn 
visus tvarką laužiančius žmones. 
Vyriausybė yra pasiryžusi skirti 
greitas ir sunkias bausmes.

Bet Solidarumo nariai, pa
drąsinti tūkstantinėmis demons
tracijomis sekmadienį, ruošia 
demonstracijas Varšuvoje ir 
Dancige pirmadienį. Nuo gruo
džio 13 dienos, kai buvd paskelb
tas karo stosis, tokių didelių de
monstracijų nebuvo.

NUMUŠĖ TRIS ARGEN
TINOS LĖKTUVUS

Invincible lėktuvnešis, Falk
land salos. — Londono žurnalis
tas A£J. Mclllrog, plaukiąs britų 
lėktuvnešyje “Invincible”, pra
neša, kad trys britų lakūnai nu
mušė tris Argentinos lėktuvus, 
kurie bandė priartėti prie lėk
tuvnešio.

Britų lakūnai laukė atskren- 
dančiu Argentinos lėktuvų, no
rėjusių pasiekti “Invincible” ir 
kitus britų armados laivus,

mas. vpaū peronizmo sąjūdžioT951. metaj^Kreiseris bų- 
šalininkai, prilana generolo vrax-p - . o- 
tieri ir kitų karių skelbiamoms', .I^Ijeenix 
žinioms, bet rimtesni žmonės, 
tarp jų ir kai kurie kariuome
nės vadai, yra labai nusiminę,

J-nos privertė susirūpinti pre
zidento Reagario nutarimas per-

šalininkai, pritaria generolo Gal- įV0-pastatytas 1 D3iFmetais ir va- 

saūlinio karo metu Jis ištisus du 
metus dalyvavo laivynų kovose. 
Karui pasibaigus, laivyno vado
vybė nutarė jį parduoti.

“Gen. Relgrano” yra

jis prie jos artėjo. Narlaivio ka
pitonas, pastebėjęs to’kį galingą 
laivą, paleido į jį kelias torpedas 
ir gerokai jį sužalojo.

Britai jau išmušė iš kovos 
antrąjį Argentinos karo laivą,- 
gynusį įsibrovusias Argentinos 
karo jėgas. Pietų Georgia salos 
vandenyse britų malūnsparnis, 
pastel>ėjęs iškilusį narlaivį, pa
ls ido' į jį tris raketas. Jos patai
kė, netrukus prasiveržė narlai
vio aliejus. Argentiniečiai, atve- 
žę į Pietų Georgia salą maisto, 
amunicijos ir vaisių, pamatė, 
kad negalės jų perduoti, tai jie 
narlaivį “Santa Fe” nuskandino, 
o patys pasidavė nelaisvėn. Sek
madienį britai iš kovos lauko iš
mušė- kreiserį “General Bt/lgrą* 
no”. Nemanoma, kad argentinie
čiai galės jį naudoti kovoms 
prieš britus. Argentiniečiai bus 
patenkinti, jeigu galės jį nuvilk
ti į udstą ir pataisyti sužaloji
mus.

senas-
eiti britų pusėn. Jiems nuotaikas ^ivas, bei jis yra dar galingas, 
sugadino' ir sekretoriaus Haig 
pranešimas, kad jis daugiau jau 
netarpininkaus tarp britų ir ar
gentiniečių.

Generolas Galtieri sekmadie
nio vakarą paskelbė, kad Argen
tinos lakūnai sužaloję milžiniš
ką britų lėktuvnešį “Hermes”, 
kuris, esą, nuplaukęs P. Georgia 
salos kryptimi, tuo tarpu “Her-, 
mes” i_______________
nenuphukė. “Hermes” lėktuvai 
seka, kad joks Argentinos laivas J 
ar lėktuvas neatplauktų į Falk- J 
land salas. i z

Argsntinai pakenkė britų nu- Į 
tarimas įtikinti šiaurės Atlanto gynybos min:steris paskelbė. 
Sąjungos valstybes nieko nepar-, sekmadienio vakarą britų 
duoti Argentinai ir nieko iš jds malūnsparnis sunkiai sužalojo 
nepirkti. Prezidentas Rcaganas Argentines greitąjį transporto 
tą patį paskelbė. į laivą, vežusį karius ir maistą į

Rytų Falkland salą.
Sekmadienį, t vai. po pietų, 

britų narlaivis pastebėjo Argen-

Jams yra 1,000 jūreivių. Jeigu 
jis būtų pasiekęs britų karo lai- 

padaryti

pasipik- 
to'rpedo-

vus, tat/ būtų galėjęs 
daug žalos.

Prezidentas Galtieri, 
tinęs britų -paleistomis 
mis, neprižadėjo ieškoti išeities
iš dabartinio konflikto. Jis pa
reiškė, kad Falkland salos pri- 

....— ^^aus0 Argentinai, ji dabar turi 
nebuvo sužeistas ir niekur sinerenines Falkland salų te; 

sės. Britai visai kitaip galvoja. 
Britai valdė salas IBI metais, 
jie turi suverenines jų teises, o 
argentiniečiai salas pagrobė.

LONDONAS, Anglija. — Bri-

— Jaruzelskis išleido iš kalė- j 
jimų 1,000 Solidarumo atstovų, 
o šiomis dienomis jie surengė 
didelę eiseną. Diktatorius grasi
na demonstrantus bausti.

esančius rytinėje Falkland salų 
pusėje. Britų lakūnai naudojo 
“Harrier” sprausminius lėktu
vus, kurie yra greitesni negu ar
gentiniečių naudojami lėktuvai. 
Harrier lėktuvai pasiveja Argen
tinos lėktuvus, paleidžia į juos 
taiklius šdvinius . ir argentinie- 
čiai jau nepajėgia pakilti. Ma
noma, kad lakūnai žuvo su de
gančiais lėktuvais, nes nė vienas 
britų lakūnas nematė, kad ar- 
gentiniečiai būtų iššokę para
šiutais.

Pirmadienį oficialus Argenti
nos pranešimas sakė, kad Argen
tines lakūnai sunkiai sužeidė
“Hermes” lėktuvnešį, bet pasi-į 
rodo, kad “Hermes” plaukioja 
kartu su britų armada ir ruo-( 
šiasi kovai prieš Argentinos ka
rius Falkland salose. I

Walter Mondalc paskelbė, 
kad jis bus Demokratų par
tijos kandidatas prezidento 
pareigoms. Tuo tarpu demo
kratai apdairesnio politiko 

nebeturi.

CINKLAI TAIVANIU ‘ 
PAKENKS SANTYKIAMS

PEKINAS. — Kinijoje vyrau
ja įsitikinimas, kad lėktuvų at
sarginių dalių pardavimas Tai- 
vanui gali pakenkti Amerikos.ir 
dabartinės Kinijos vyriausybių 
santykiams. Kinija nenori, kad 
JAV parduotų lėktuvų ar kitų 
karo pabūklų dalis Tai va n u i.

šitas klausimas bus pastaty
tas JAV viceprezidentui George 
Bush, kai jis atskris į Pekiną. 
Sekmadienį viceprezidentas G. 
Bush buvo Australijoj ir kalbė
josi su Australijos premjeru bei 
kitais vyriausybės nariais.

Pirmadienį viceprezidentas iš
skrido į Naująją Zelandiją. Ten 
jis taip pat nori pasitarti su vy
riausybės atstovais. Jiems taip 
pat rūpi patirti, kokia bus JAV 
politika keliais tarptautiniais 
klausimais. »

Kai viceprezidente Rush pir
mą kartą buvo nuskridęs į Pe
kiną, tai Taivano klausimas jam 
taip pat buvo pats sunkiausias. 
Dabar atrodo, kad jam teks iŠ 
naujo spręsti tą patį klausimą, 
šį kartą jam bus lengviau, nes 
parduoda ne ginklus, bet liktai 
atsargines lėktuvų ir šarvuočių 
dalis.

Chicagcs daktaras Richard 
Cooper, bestudijuodamas oficia
lius Sovietų valdžios pranešimus 
apie širdies priepuolius, priėję 
išvados, ks<l šiuo atveju rtisai 
pastaraisiais 15 metų ne tik pa
sivijo, bet ir pralenkė Ameriką.

L;ūdna, kad Pabaltijo valsty
bėse širdies priepuolių skaičius 
žymiai padidėjo. Anksčiau lietu
viai negaudavo tiek širdies prie
puolių, kiek jų gauna šiandien.

Daktarui Cooper žinias apie 
širdies priepuolius Sov. Sąjun
goje padėjo išaiškinti daktaras 
Arthur šackin. ■



TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI
Kūno, proto ir jousmy darnos pagrindai

Naujausių moks’c žinių populiarus perteikimas 
.TONAS 2iDOMAVIČIUSt M. D.

PAGALBA GYVAIS ĮSUKUSIEMS
Antrai vedybinei pusei mirus, likę gyvais į 
vyras ar žmona gali suardyti savo gyve
nimą i šipulius. (Mediciniška tiesa)

Gyvulinius nėra rožėmis klo-Tokie kiekvienoje tautoje esti sa- 
tss Kelias, kuriuo mes kiekvie- v.škių budeliais. Tokie dabarti
nas einame. Kiekvienas nešame, niu metu Lenkijoje perseki^ą i 
savitą kryžių. Tas kryžius darosi; tvarkingus, niekuo neprasikaltu- 
sunkesnis, vienam iš vedusiųjų sius saviškius. Tokie ne tik ne
mirus. Mylimos antros pusės j pasimoko iš gero pavyzdžio, bei 
mirtis gali likusiam gyvam su 
ardyti gyvenimą, 
sirgdinti ir net anksti numarinti. 
Bet pasitaiko ir priešingai: liku
si gyva antra vedusiųjų pusė gali 
tonau tęsti pilną gyvenimą, apsi
vesti antru kartu^ ar nevedus 
tvarkytis toliau normaliai.

šitoks dvejopas,. į kraštutinu
mus pasinešęs, likusio gyventi 
gyvenimas didžia dalimi priklau
so nu žmogaus asmenybės, nuo 
nusiteikimų išugdymo laipsnio.

Pakankamai subrendęs sava 
asmenybe žmogus perneša savo 
gyvenimo kryžius — vargus nor
maliai. Nusiminimas ir džiaugs
mas subrendusios asmenybės 
žmogui esti normaliais gyveni
mo reiškiniais. Toks žmogus ne
sudrimba nusimindamas, taip 
pat toks neperdeda besidžiaug
damas. Įvairiose gyvenimo apy- 
stovose normalumo ribose išli- 
kimąs yra tikro, asmenybe su
brendusio žmogaus pažymys, 
lokiais žmonėmis tapti ir to
kiais asmenimis savo vaikus iš
auginti yra kiekvieno iš mūsų 
v.eaas svarbiausių, žmoniškiau- 
SxU darbų.'

Nepasiduokime apgavikams

Menkos asmenybės

- Į dargi persekioja tvarkinguosius, 
gali gyvąjį su- Jįa yra mųsų įsivaizduoti šėto

nai ant žemės, geresnių velnių 
n.ekur kitur nė neiškok: jų pa
kankamai yra kiekvienoje mūsųi 
aplinkos vietovėje. Ypač reikia 
saugotis perdėtai religingųjų šė
tonų: tokie yra patys aršiausi 
velniai. Jų pamaldumas nieko 
bendro neturi su tikru pamaldu
mu, tai tik kaukė paslėpimui jų 
šėtonišku darbu. Gaila, kad da- 

martiniai parapijų vadovai neski
ria tikruosius maldininkus nuo 
šėtoniškųjų. Už tai dabar tuštė
ja vienuolynai ir klebonijos, nes 
dabartinis jaunuolis skiria pe- 
ius nuo grūdų. O kai jie dabartį- j 
niu dvasiškiu kartu maišomi, 
išmintingas jaunuolis tolinas. ] 
nuo tokio mišinio. Toliau bus 
dar blogiau, net mūsų atmini-

Į me, jei neatsiras pakankamai 
asmenybėmis subrendusių dva
sinių vadų.

Kad ir štai, asmenybės (nusi
teikimų) neišvystęs tinginys — 
k uitis tas kalba lengvatikiams 
apie Dievą, kas trečias žodis 
iviistaus vardą minėdamas, leng
vatikius nuodėme ir pragaru 
gąsdindamas ir paslėptai iš nesi- 

į dr.eniuojanciųju žaliukus viiio- 
Menkos asmenybės žmogus • damas — už žaliukus jiems at

kuria visą peklą čia ant žemės J gimimą iš naujo užtikrindamas, 
ne tik sau, bet V artimui. Tokie i nes jis pats jau atgimusiu save 
patys kenčia ir kitus kankina, ir laiko.

Kada žmogaus teismas net 
vykdytojais, septynių gailestingų seserų žu-

visam gyvenimui palieka ne
žmoniškų darbų

■saus Venecijos menininko Giovanni Bieltini pieštas paveikslas)

dyfoją laiko' geriausiose sąlygo- lengvatikiui kaip Dievo' žodį, 
se, kada tas žmogaus teismas Taip nežmoniškai elgiasi men- 
laiko puikiausiai viskuo aprū-kos asmenybės žmogus ne tik re
pinių 33 jaunų vyrų budelį, tai I ligijoje, bet ir politikoje, medi- 
pamišęs kultistas gąsdina men-gemoje, prekyboje, auklėjime ir 
kos asmenybės jo klausytojus j visur kitur, kur'tokie asmenys 
Dievo-teismu vien už uždrausto i pajėgia žmones mulkinti. Nuo jų 
obuolio suvalgymą. Dargi kartų mes tolinkimės kuo greičiau ir 
kartas žmonių pasmerkia, ugni
mi jiems grasina, kad tik dau
giau žaliukų iš lengvatikių prisi-, 
medžiojus. Kad lengviau tų ža
liukų prisišienavus, kultistas 
lengvatikiams atgimimą žada. 
Jis melu užmeta, neteisybe at
audžia, ir tokį nieką patiekia

For the woman 
who’s at the heart of 

family's finances

in^jnencą.
Joifi the Pa> nil Sakūi£> i’lMk

Tou can’t afford to be 
Because if you’re in charge of 
the family budget, you’re 
making dedsiortB about thr 
future, too.

And that’s where U-S. ( 
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up for the Payroll Sav
ings Plan where he wortou

That way, while you’re 
meeting the day-to-day ex-^ 
penses, you’ll still be buildinr 
a DK re secure h - ture for your 
family.

U.S. Savings Bond®. For 
the woman who really 
a good bargain.

kuo toliau. Be lengvatikių žaliu
kų tokie žmo'gaūs išnaudotojai 
supliuška kaip muilo burbulas. 
Taigi, žinodami nuodus tokiems 
apgavikams, naudokime juos, 
nė cento daugiau kultistams ir i 
visiems kitiems menkuoliams. i į 
Tada bent ramybė ima gaubti 
mus. Tada našlėms bei našliams ‘ 
ous ramesnis gyvenimas.

Negali, juk, toliau taip žmo-1 
I gus save niekinti, taip apgavikui 
atsiduoti, kaip dabar dedasi me
dicinoje. Mat. atsirado nauja 
rūšis apgavikų medicinoje: tai 
vėžio ligos, neva, nustatytojai. 
Jie daro visokius, medicinos at
žvilgiu beverčius, tyrimus (tes
tus), paskelbia: “Tu turi veži, 
bet aš galiu tave išgydyti, turėsi 
suvaigyti nemažiau kaip tris 
šimtus tablečių per dieną ir 
man mokėsi virš trijų šimtų do
lerių už trim savaitėm vaistus".

Gydytojai pacientui po nuo
dugnių universitetinių tyrimų 
praneša, kad tu neturi jokio vė
žių ir tau niekam vertų tablečių 
nereikia vartoti, . tau jos nieko 
nepadės, tik apgavikui tai tikrai 
padės šimtinės dolerių už vienus 

'niekus (complete nonsense). 
Į Manot, kad suklaidintas lengva

tikis pacientas klauso gydytojo 
patarimo? Visai ne! Jis tvirtina, 
kad nenorįs mirti, taip patarė 
anas ne gydytojas, kad turiu 

xvėži ir tabletės padėsiančios... 
r<xiėi jis jas toliau vartoja nuo 
nesamo vėžio.

Šitokios apgavystės vyksta pla
čiausiu masfu mūsų aplinkoje. 
Kol valdžia įsikiš, jau tūkstąn- 
čiai lengvatikių bus apgauti ir 
apiplėšti, patiems Came apiplėši
me (lalyvaujaiit, vien c|ėl jų as
menybės mdikumo. Tai susilau
kėm laikų! Lengvatikių visais 
laikais buvo be galo daug. Do
vydas apie juos taip psalmėse 
šsireiškė, kad yra nesuskaitoma 
dąugybė kvailių... Tada tik ne
buvo liesuskaitomcfs gausybės 
išnaudotojų. Dabar jiems ge
riausia šienapiūtė. Tik mes, lie
tuviai, nebėkime žolėmis po ap
gavikų dalgiais. Ypač pensinin
kai visi iki vienam atgręikihie 

' nugaras visokio plauko minė
tiems apgavikams. Tada tikrai 
musų m tik sveikata pagerės.

WORCESTER, MASS.
/ Worcestęryje ir jo apylinkėse lyvavo apie 200 asmeny. Valdy- 

gyvene daug lietuvių. Pačiame bą prisaikdino Massachusetts
‘ mieste yra dvi lietuviškos para- valstijos kongresmanas Billy
r pijos — švento Kazimiero, ku- 
• rios klebonu yrą kun. A. Maciū
nas, ir Vilniaus Aušros Vartų 
parapija, kurios klebonu yra 

1 kunigas Alfonsas Volungis, gi- 
f męs ir augęs Worcesteryje. Čia 
I dar randasi ir Lietuvių Piliečių 
turtingas klubas bei keletas ki
tokių įvairių organizacijų.

Tai aišku, kad niūhis būtų ne
mažai medžiagos įdomioms ko- 

j respondencijoms iš vietos gyve- 
Į nimo, tačiau netenka Naujieno- 

’l se daug apie Worcesterį skaityti. 
Viena moteris rašo į Darbininką 
ir į Draugą, bet ji, nors vadina
si katalikiška, savo žinias labai 
vienapusiškai perduoda. Kartais 
perskaičius net gaila darosi. Jei 
ne pagal jos galvoseną — tai ne 
“košer”.

* c ♦ .

Nuo 1981 m. Kalėdų iki š.m. 
balandžio vidurio mirė virš 50 
įvairaus amžiaus lietuvių. Iš jų 
buvo žymesni: Elena Kauševi- 
čienė (ilgus metus gyvenusi Mai
ronio Parke, banketų šeiminin
kė), A. Kazlauskas ir Petras Čy- 
vas. Šie du paskutiniai buvo ma
lonaus ir ramaus būdo vyrai.

* * *

i

Š.m. balandžio mėn. 17 dieną 
I buvo suruoštas šarmus banketas 
J’ — prisaikdinimas Lietuvių Pi

liečių klubo’ valdybos. Klube da-

Kitam gyvam likusiam, mirus
- antrai pusei atrodo tarsi dalis jo

Glodis; maldą sukalbėjo kunigas 
Micįįaa^. Banketui vadovavo 
Albertas VieiaiUs ir Algirdas 
Krasinskas, pagelbint Vytautui 
Ilgūnui ir Jonui Yurkinui.

Balandžio mėn. 25 d., su vai
kaičių pagalba, teko dalyvauti 
Maironio Parke, Shrewsbury, 
Mass., suruoštame bankete Julės 
ir Juozo Sinkevičių 50 metų ve
dybinio gyvenimo sukakčiai at
švęsti. Tai mano marčios Julijos 
Krasinskienės tėveliai

Siame bankete dalyvavo apie 
150 žmonių, kurių tąq>ą feuvo ir 
nemažai giminių.

Seniai jau ten buvau buvęs... 
O kiek ten sutikau malonių 
draugų ir pažįstamų! Pirmieji 

' buvo — muzikas Zigmas Snars- 
kis, Petras Molis, Andrius Urbo
navičius, jaunasis Gloda, klubo 
šeimininkas. Sutikau ir Juozą 
Jusį, kuris jau sulaukė net 92 
metų amžiaus, tačiau visada pil
nas energijos. Mačiau ir Kazį 
Adamavičių, ilgametį Maironid 
Parko prezidentą, Lei naują ban
ketų šeimininkę Aleną Kazlaus
kaitę - Gorodackienę. buvusią 
“Dirvos” korespndentę. Ji pa
sakė, kad turi tiek daug darbo, 
kad jau neturi laiko nei rašyti.

Maironio Parko salės puikiai 
įtaisytos, visur modemiška, šva
ru. Yra keturios salės bei saliu- 
kės, virtuvės ir barai.

Taip pat teko pasikalbėti suIau u ai pusei auouo tarsi uaus ju raip pat irno pcLsiKaiueu su 
kūno išpešta be apmarinimo. buvusių veikėjų našlėmis — Bro- 
Prisiminimas mirusiojo sukelia ne Svikliene ir Marija Dabri- 

jliene.
Net religingi asmenys labai] Kiek pasižmonėjęs? pasimatęs 

Į pergyvena, mirus antrai pusei. ] ir pąsikalhėjęs sii gerais lietu- 
| Net kitiepąs ^atarmius hijrlįęs ■ yiais, 4 vai. popiet su gūnumi Al- 

Antros pusės mirimas gali būti | reikalu duodantieji kartais žado girdu vykau aplankyti jo žmo-

bet ir kišenė nepatuštės. Sustip- ašaras dar per ilgą laiką, 
rinę savas asmenybes, eikime 
prie tolimesnio gvildenimo šei
moje mirties atvejų.

nustoja, kurį laiką' negali tele-.nos motinos, esančios senelių 
fonu kalbėti po' antros pusės ’ prieglaudoje — Providence Nur- 
mirties. -sing Home. Ją radome gerai nu-

Nasles ir našliai greičiau » _ x ...
miršta 1 lai buvo siais metais pirma

I tokia graži ir saulėta, puiki die- 
Našlystėje pergyvenimai pa-]na. J. Krasinskas

/eikia našlės ir našlio sveikatą: 
jie ir jos greičiau miršta, paly-
gnus su vedusiais ar persiskyru-Į ją suknelę, kurią aš šiandien 
siais. Dažnai už kelių metų mirs- pirkau už 100 dolerių.
ta ir antroji pusė po pirmosios Vyras: — 100 dolerių už tai! 
mirties. Kartais tokia mirtis Kodėl ,tu pirma man nepaskam- 
pasitaiko už pusmečio. binai? ; ■

. . _ . Našliai ir našlės net dvigubai- Žmona: — Aš maniau, bet
žmogui. Gedulo apimtas žmogus j Jažniau nusižudo, palyginus su{ nenorėjau dovanai 20 centų iš- 
pergyvena šiuos keturis tarps- j vedusiaisiais. Washingtono uni-?mes^-
nius: 1) NETIKĖJIMAS (dis- J versite te dirbąs psichiatras gyd. I --------------------
belief), Jiad antra pusė mirusi;! Teodore L. Dorpat tvrtina, kad} Tarptautinėje New Yorko pa- 
2) Pradeda nusiminti (depres | :okie našlystėje atsidūrusieji • rodoj 1964 m. buvo išstatyta se- 
sion); 3) Priima nelaimę (ac-i natnl-n covo- rvrv ! nriVinA mnmAfa Iriiri QVP-.

ceptance); 4) Pradeda atsistalyt. 
(rebuilding) Į normalias vėžes.

Kai kurie nepergyvena visų 
keturių tarpsnių. Tokie.palieka 
viename ju. Tai tie asmenys, ku 
rie esti protiniai liguisti, jie gal. 
ir kūnu susirgti. Tokie gali savi 
žudybe papildyti. Net iki 15^ 
g dinciųjų negali užbaigti " ge 
dulo.

Ilikusiai gyvai pusei labai 
pavojingas

Psiohdlogijos mokslas’ tvirti-; 
na, kad daugeliui žmonių vienos į 
vedybinės pusės mirtis gali būti 
labąi pavojingas dalykas. Gydy
tojai žino, kad nežmoniškas ge-f 
dūląs gali suardyti gedinčioje, 
sveikatą. Viskas priklauso nuo 
virš minėto žmogaus asmeny
bės išugdymo.

Psichiatrai nustatė gedėjime 
KETURIS tarpsnius: kiekvienas 
jų grasina susirgimu gedinčiam (

Yra pagalba gėdintiesiems
Laimė, kad žinovai išdirbo 

metodus,'kuriais padedama iŠsi 
laikyti žmogui tada, kai jo antra 
vedybinė pusė miršta. Jei atsi 
tiko, kad jūsų vyras ar žmona 
pasimirė, yra pagalba tamstai 
pergyvenant.virš minėtus ketu
ris gedėjimo tarpsnius. Yra pa
galba, padedanti pradėti naują 
gyvenimą. Taip pat yra pagalba 
sveikatos pakenkimo' išvengi
mui.

Profesorius psichiatras, dir 
bąs Kalifornijos universitete, dr. 
Milton Greenblatt tvirtiną, kad 
antros vedusiųjų pusės neteki
mas yra blogiausia negerovė, 
įtampą keUanį. J‘i yra blogesnė 
už perskyras šeimoje, už vaike 
netekimą l>ei <larbo praradimą.

Ypač naktį tokie likę gyvi la
bai nusimena: tuštuma, vienat
vė didėja, netekus antros vedy
binės pusės Tas nusiminimas 
dar labiau didėja* jei abu kartu 
gy vendą ini labai getai sutarė, 
kartu planavo. diribo, mintimis 
vienas su kitu dalinasi. Likus 
gyva vedybinio gyvenimo dalė 
nori, kad įnirusi dalis būtų 
kartu.

Žmona: — Pažiūrėk į tąnau-

:okie
jaučiasi netekę dalies savęs po j noVinė švedų moneta, kuri svė- 
mylimos antros pusės mirties.; rė apie 20 kilogramų. Tai sun_ 
Todėl tas nuostolis nesiderina su» kiausia moneta pasaulyje.- 
,ų gyvavimu: mirusysis yra bū-} 
tinas jų gyvenime.

Išvada: Visų pastangų pirmo-1 
;e eilėje turi būti mano ir tams- j 
os asmenybės išugdymas, no-! 
int bet kokį reikalą tinkamai: 
varkyti savame gyvenime. Tas : 
>ats būtinumas reikalingas ir J 4 ♦

.pylimo asmens netekimą. As- j 
nenybės sveikata yra būtina iš-: 
;igelbėjiniui nuo visokių apgavi-j 
ai, kuria kaip varpai silpną žą- 
.iuką apipuola asmenybe pasil-] 
nisįjį ir jį visokeriopai skriau-: 
izia. Asihenybe pastipusysis. 
kaip tik ir leidžiasi skriaudžia-j 
nas, toks būdamas jis nepajė- j 
gia gero patarimo paklausyti ir, 
:okį jį pildyti, paugiau apie tai 
— kit| kartą. 1

Pasiskaityti; Ernest R. Hil- 
gardTlntroduction to Psycholo
gy, Rarčo'urt Brące Jovano- 
nch, Ine.
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Kool-Aid’...On A Stiek
BMAfciO $OFT DRWMK MIX ’ * * *

Frozen Suckers
1 envelope KOOL-AID* > ' »
* Une^eetened Soft Drink m w«tęr Ppuf t fo

any flavor x ce-oeeeviFs^ėr
2/3cu^s6gar smafl paper Freeaę
1 quit water’ insert3

wooden jr spoon info 
each. Freeze until firm.
M akes about 20; • *
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Prieš savaitę operacijai

sukaktuvininko Antano

AUDRAI IŠTIKUS

?!RK!TE JA’# TAUPYMO BONUS

19X2 melus Bostone veria bū
tų paskelbti lietuvių sukaktuvi
ninkų melais. Žinoma, čia ne
įmanoma pateikti pilną tų su
kaktuvininkų sąrašą, nes jis

ROMO KALANTOS 
PAMINĖJIMAS

nėta, Romo Šležo, kartu su Ginos 
Kupčinskienės Etnografinio lie
tuvių ansamblio narių pagalba 
pateiktu lietuvišku tekstu, me
ninis kūrinys, pavadintas “Tele-

r f A

ŠAULIŲ STOVYKLOS1 “PILĖ
NAI” ATIDARYMAS

Stovyklos “Pilėnai” atidary-

I

staigmena bostoniškiams. Tas viešumai, pasistengsiu apie jį

mai tinkamu vaizdiniu ir kito- apie poeto 
kiu lietuvišku paaiškinimu. i

Kaip jau anksčiau buvo pami-1 rodymą

(Tęsinys) 

filminis montažas, neten-

Visiem; visiem sueina jubi
liejus, j j

Kunigas plaukia per Atlantą 
anglų laivu.;-Staiga- iškyla-smar-1 
ki audra. Į
y- Ponas kapitone, — klau-1tas ~ bar-zdoto klajQno blašky 

šia kunigas drebančiu balsu, —]

* *

r

17lt S*. HALSTKD ST, CHICAGO, IL (Mil

TeL 476-2206
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

IMi IM

ŠVYTURIO Jt RŲ SAULIŲ GEGUŽINĖ PO STOGU 
SĖKMINGAI PAVYKO

lių 15 " metų jubiliejus, šaulių j cija. Dabar sveiksta namuose, 
Jūros Dienas; o gal ir LšST Cen- Į žmonos priežiūroje.

Ant. Sukauskas

sią tyba: padidinama salė ir prie 
■salės pristatoma moderni virtu-, 
ve. Prašė atsilankiusių talkos ir 
paramos. Zelma ir Petras Jociai

mis šauliu stovykloje vyksta AMERIKOS LIETUVIŲ BALSO
RADIJO KLUBAS

DETROITO NAUJIENOS

Gegužinei po sttgu oras pasi-i

I I

taikė labai gražus. Galima saky
ti, slogo -ir nereikėjo. Publikos 
atsilankė nemažas -bSrys. Vis* 
vaišinosi šaulių skaniai pa
gamintais cepelinais, dešromis 
su kopūstais, užsigeriant kava. 
Pasidarbavo sekc. vadovė Ange
lė Bukšnienė ir kitos šaulės.

Buvo ir alijošiaus lašų, kaip 
radijo pranešėjas J. Kriščiūnas 
per savo prgramą skelbė. Lašais 
rūpinėsi paslaugūs šauliai. Buvo 
ir kitų paįvainimų bei turtingas 
laimėjimo stalas, kuriam vado
vavo Petras Buksnys ir Juozas 
Kinčius. Kas norėjo, galėjo iš'Įnias įvyks gegužės mėn. 23 d. 
bandyti savo laęnę. Grojo pra-• Detroito ir apylinkių bei W ind- 
moginė muz ka; buvo progs su- - 
šokti suktinį ar polkute. Visi pa- nėtos
Unkinti šnekučiavesr iki. vėlaus J šauliai,’bet rr visuomenė gausiai 
popiečio. ! atsilankyti ir savo atsilankymu

Kuopos pirmininkas Bronius i paremti šaulių veiklą. Kviečia 
Valiukėnas tarė trumpą 'žodį, šaulių vadovybė, 
primindamas, kad šiomis dieno

JURGIS JALINSKAS

sero lietuviai, nepaminrškite mi- 
dienos. Kviečiami ne tik

Paminėjimui sudarytas komi
tetas iš ALT S-gos, Detroito sk., 
DL Kultūrs klubo, St. Butkaus 
šaulių kuopos. Švyturio Jūros 
šaulių kuopos, LVS “Ramovės” 
Detroito- sk., ir kitų organizacijų. 
Paminėjimo data numatyta lie
pos mėn. 25 diena šaulių sta- 
vykloje “Pilėnai“.

ALB Radijo- klubo programą 
ilgą laiką vedė jo pirmininkas 
Kazvs Gogelis, o nuo balandžio'1 v O > t

tas Kris-!
eiūnas. Jo telefonas: 1-459-6017,' 
adresas: 48525 Lime- Ct.
ton, MI 48187. 

* *
SERGANTIEJI

paaukojo 100 doL, o kiti - po |18 ;lienos ,jau’vedil Jon 
dešimt dolerių ar mažiau. } ln 1-A

‘“Pilėnuose” balandžio 28 d.
vyko medelių sodinimas. Mede
lius nupirko iš daržininko Adol
fo.;. Vašiulio. Prie parminklo, vie
toj nudžiūvusių, pasodino nau
jas pušaites.

Šis
ka abejoti, yra vienintelis lietu- 

; viškoj išeivijoje. Jis įdomiai žiū-

Can- į rimas visokio amžiaus televizi
jos mėgėjų. Juo galėtų pasinau
doti ir kitos Amerikos lietuvių 
kolonijos tada, kai jose yra mi
nimas ir pagerbiamas lietuviškai 

buvo veiklai nusipelnęs asmuo. Žino
šaulių stovykla “Pilėnai” vis Į paguldytas ligoninėn žurnalistų ma> toku atveju prisieitų pa

gražinama. "Šįmet liepos 3 ir 4 S-gos Detroito- sk. pirmininkas, keisti sukaktuvininko Antano 
dienomis ten vyks didelis skai- rašytojas Balys 'Gražulis. Jam t- Gustaičio pavardę ir jos vieton 
čius švenčių: švyturio Jūrų, šau- buvo padaryta sėkminga opera- įdėti to, kuris tuo montažu, bu-

Iro Valdybos kultūrinis savaite 
galis. Detroito Jūrų šaulių kuo
pa, talkinant St. Butkaus šaulių 
kuopai, sparčiai ruošiasi minė
tiems užmojams. Sukakčiai' at
žymėti, Bus; išleistas specialus 
leidinySj kuriuo rūpinasi A. Su
kauskas ir'A./Grinius. Organiza
cijos gali siųsti sveikinimus.

* * * 1 ;
TRUMPAI

pagerbti lietuvį kultūrininką A. 
Gustaitį, kaip sukaktuvininką. 
To meninio vieneto pąruošėjai 
njišlr.ikė jubiliatams skirtos 
tradicijos: filme, kuriame su
kaktuvininkas buvo net Ameri
kos preziden <» “p sveikintas”,
jis pats visiškai Tepasirodė ir būtų nuobodžiai ilgas. Prisieina 
jam nebuvo- leisti už tą jo pa- pasitenkinti tik ryškiausiais ir 
gerbimą padėkoti. O žiūrovai pa- lietuvių veikloje žymiausiais at- 
grįslai to tikėjosi. Tarkime, bai- stovais, kurie, pagal gyvenimo 

i gitui! filminį montažą, ekrane amžiaus, tyrinėtojų duomenis, 
i pasirodo jubiliatas Antanas Gus- gardžiuo'jasi gyvenimo viriam- 
■ taitis ii- skaito jo paties jubilie- žiu.
i jui sukurtą eilėraštį, kuris sksm-: 
' ba š ta p: , I

O tų vir.šamžių naštalynėtojai 
I ir registratoriai, pasiremdami 

“Kasdien, kasdien,jūs šven- maitinimosi, modernios medici- 
• člant ki ą šventę,! nos pagelbingumo ir kitokiais 

Kasdien aplaistot valandas j moksliniais šaltiniais, anksčiau 
[vynu, buvo paskelbę 50 metų sulauku- 

Kaip vedėt-e senatvėj neiš- į siems paskutinę gyvenimo ribą, 
[kentę, vėliau šis metų skaičius buvo pa- 

Ar žengė! prieky būrio avinų.! didintas iki 60 metų (šią teorinę 
“taisyklę

kttrioje netrūksta prie? milijo
nus metų išnykusių “monste- 
rių”, kurie pasirodo pusnuogių, 
atogrąžų, gamtoje besilinksmi
nančių gražuolių tarpe, ir tas 
klajūnas, vieną tą priešistorinį 
baisūną nugalėjęs, jį nugalabi
na. šiame epizode nėra jokio 
kalbinio teksto ir lik pasibaigus 
šiai scenai, girdime spėliojimą: 
“... gal Lietuvos nepriklauso
mybę. atkursime Žemaitijoje”. 
Šią filmo vietą vertėtų pakeisti 
kitu, daug labiau montažo visu-- X- J O

yra meniškai išryški
nęs talentingasis lietuvis rašyto-

■ jas Marius Katiliškis savo ge- 
Ir meilėj susiglaudusiems i Hausiams veikale — “Miškais 

du«Į ateina ruduo”), dabar, pagal ži- 
Ir kai širdy išsibaigia aliejus, novų tvirtinimą.žmonių gvveni- 
Ir tenka ją kūrent limonadu,— j mo riba yra 7() mctų ‘ Kas šią 
— - - - -■ -! ribą peržengęs ir dar būdamas

j visur veiklus ir darbingas, tas 
gyvena viršamžį.

Čia paminimi sukaktuvininin- 
kai — “viršamžiniai” bostoniškiai 
ne pagal jų sukaktuvinių metų 
skaičių, bet pagal jų gimimo da
tas. Iš tų datų lengva sužinoti, 
kiek kuris paminėtasis yra su-

Todėl, dlman, ir man netrūks-
4 [ta norų 

Įamžinti tą įvykį geriau, 
Kad pakely nuo- lopšio ligi 

[morų 
Aš niekad niekur nieko ne- 

[ dariau..

Baigdamas pasisakymą apie kiek kuris paminėtasis yra su- 
Romo Šležo ir jo talkininkų su- j laukęs savo amžiaus metų. Jų 
kurtą filminį kūrinį, skirtą su- nuveiktų ir tebetęsiamų darbų 
kaktuvininkui Antanui Gustai- trumpos santraukos pateiktos 

nepaminėjęs šiek tiek pasinaudojus Lietuvių 
apie tą" sukaktuvi- Enciklopedijoje esamais duome

nimis, bet daugiausia čia rašan-

tų pagerbiamas. t
Filmas užima pusantros valan

dos. Jame, be daugelio labai vy
kusių vaizdų, paįvairintų juoką 
sukeliančiu lietuvišku tekstu, 
yra nuobodokų ir montažui ne- 

j tinkamų vietų. Pavyzdžiui, “su- 
: permano” pasirodymas arba ki- vizija lietuviams” buvo maloni 
* ■ _ 11. i t •— 1 i vi ' i • a 'vi • rri

čiui, neiškenčiu
“paslapties
ninką: greitu laiku mūsų perio
dinėje spaudoje bus pranešimas ciojo stebėjimo ir su jais pažin- 

Antano Gustaičio j ties ryšius palaikant išvadomis.
i naujo jo poezijos rinkinio pasi-: Aleksandras ČAPLIKAS šio 

\ j. Nepasisekė suuostinėti j pasaulio saulės šviesą išvydo 
to rinkinio, pavadinimo, nei ja-j 1907 metų sausio mėn. 1 dieną 
me įtalpintų eilėraščių temati-l Liepojaus uostamiestyje, Latvi
kes ir jos išreiškimo formos,) joje. 1921 m. su tėveliais atvy- 
t.y., ar. jie buą humoristiniai, ar kęs į Ameriką, mokėsi viduri-

- filosfinio-pobūdžio apdūmojimai. nėje mokykloje ir Masachusetts 
Kai tas rinkinys bus prieinamas Technologijos Institute baigė in.

— Jėi būtų blogai, tai mūsų 
jūreiviai šoktų melstis, o dabar 

Detroito Lietuvių Organizaci- j jie tik keikiasi, — ramiai atsakė 
jų Centro metinis Organizacijų • kapitonas.
atstovų susirinkimas įvyks gegu-;
žės 9 d. 12 vai. šv. Antano para
pijos patalpose, W. Vernor kam
pas ir 25th St. Susirinkime bus 
peržvelgta praeitų metų veikla, 
priimti nutarimai, renkama nau
ja 1982-83 metų valdyba ir kon
trolės komisija.

Organizacijos prašomos nedel
siant paskirti savo atstovus ir 
paraginti juos atvykti į susirin-

masis kalnų apsuptoje dykynėje, sceninis kūrinys buvo paruoštas Naujienų skaitytojus painfor- 
ar esame labai blogoj padėty? j **^*vfc-*-*'

Kunigas grįžta kajutėn, bet 
nerimas jo neapleidžia! Netekęs 1 
kantrybės, jis vėl išeina lauk 
ant denio ir, pamatęs kapitonai1 
klausia:

— Gerbiamasis, sakyk, ką da 
bar veikia jūreiviai?

— Keikiasi, kaip pašėlę!
— O, tai ačiū Dievui !

paraginti juos atvykti į susirm- e laumės juosta arba vaivo 
kftną. Mandatus siųskite DLOC rykštė atsiranda, kai saulės spiii 
sekretoriui St. šimoliūnui. dūliai atsimuša Į vandenį. ‘

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

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

MARIJA NOREIKIENI

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

I1LANTINA8

JAY DRUGS VAISTINE

■ rmSTINGAI 3PILDUXI RECEPTAI- • FANNIE MAT SAJb. 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKME

Atdara šiokiadieniais nuo

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIU 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

Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 
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 kum Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.-

Ęrina,$25. Kieti viršeliai. Paštas $2?

žinerijos mokslus- Kaip inžinie
rius ir karininkas tarnavo (1943- 
1946 m.) Amerikos karo laivyne 
ir nuo 1952 m. pradžios Bostone 
esančiame aviacijos — Air Pro
curement District — dalinyje.

Tarnaudamas Amerikos karo 
daliniuose ir vėliau dirbdamas 
Gillete Co., kaip inžinierius. įsi- -• 
Jungė j aktyvią lietuvių veiklą, 
{variose organizacijose eidamas *- 
atsakingas pareigas: 1950 51 m. '• 
ALTos Bostono skyriaus pirmi- 
ninkas, tas pačias pareigas tebe- 
tęsia ir dabar; nuo 1952 m. veik
lus So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Klubo narys ir tame klube 
ėjęs ir tebeinąs atsakingas pa
reigas; iždininko, vicepirmininko 
ir, pakartotinai, pirmininko (1981 
metais to klubo metiniame na
rių balsavime jis buvo vėl iš
rinktas 1982 m. pirmininku).

1951-1952 m. Suvienytų Ame
rikos Lietuvių Klubų Massachu
setts valstijoje' vicepirmininkas, 
o nuo 1951 m. Stepono Dariaus 
posto 317 komandierius. Sanda
ros ir SLA (Susivienijimo Lietu
viu Amerikoje) veikėjas: nuo 
1946 m. SLA 365 kuopos pirmi
ninkas, nuo 1949 m. SLA antro
sios apskrities pirmininkas; 1943- 
1952 m. Sandaros 7 kuopos vice- 
pirminnikas ir vėliau? pirm įnin
kąs, taip pat Sandaros centro 
valdybos vicepirmininkas. Bos
tone veikiančių radijo valandų 
(Valentinos ir Stepono Minkų 
bei Petro Viščinio vedamų) or
ganizatorius ir talkininkas. 1981 
metais prie S. Bostono Liętuvių 
Piliečių Klubo buvo Įsteigta lie
tuvių kooperacinė savišalpos 
draugija “Taupa”. Tbs organiza- 
ei jos kontrolės komisijos, nariu 
yra A. Čaplikas.

Žvelgiant į anksčiau-paminė
tus Aleksandro Čapliko lietuviš
kos veiklos ’ duomenis, tenka ne 

t tik stebėtis jo pasišventimu lie- ”' 
tuviškiems reikalams, bet ir di
džiuotis jo sugebėjimu vadovau
ti" tiems lietuviškiems sambū
riams, kurių nariu jis yra. Be to, 
jis, būdamas artimai pažįstamas 
su Bostono valdžios aukštais pa
reigūnais, sugeba iš jų išgauti' 
reikalingos pagalbos, organizuo
jant lietuvių viešus parengimus 
‘ar minėj f mus,-pvz., Vasario še
šioliktosios arba Lietuvos nepri^ 

. klausomybės paskelbimo iškil
mes ir pan.

‘ 4 , (Bus daugiau)

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo- n.

A. Gu&sen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą ----- .................... • - _______ 18.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata tr 
grožis. Kietais viršeliais ‘ ^4.00

Minkštais viršeliais, tik .- ---- ' - 4 $3.00

uasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiui Tik ____ $2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI perssntimo išlaidom*. >

SUSrvIENLnMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yn wnUusla, <n<3S*&slt Ir tartingUntft lletnvhj er*tern*UB4 

tmindU, lietuviam* iifrtkfcnai tarnauj*ntl jau per SU metu*.

SA — atlieka kultftrinlur darbui, felbeti tr kitlema, kurta tunę 
darbui dirba.

SLA —Smokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dotartt 
apdrrodę aavq Bariams.

SLA — apdnu<£Ela pigtauaiomia kalnotnla.. SLA eeleiko petoa, Ba
rtam* patarnauja tik aartialpo* pagrindo.

Kiekvienas lietuvi* tr lietuviu draugai gal ~ "
SualrienUtoe apsidrauMi fid M0.00O. '

dLA — apdr* udžla Ir Taupomąja apdraudė — EodsmoeiH 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, tiekianč 
aukitojo mokslo k ju gyvenimo praustai

■LA — valkus apdraudžia pigia terminuota apdraada: ui 
tLCOO apdraudo* suma temoka tik KS.00 matami.

8LA — knopu vyra riaoae lietuviu kolouljc**. Kretpkitta 
| savo apylinkė* SLA kuopq veikėjui jie Judu 
mielai pagelbėt i SLA iatraiyti.

CtaUta kraipei Ir tSotai I SLA Oetrv
, LITHUANIAN ALLIANCI OF AMSRJCA 

pi
v 3^ A p

onn mj-xj
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Dariaus ir Girėno pašto ženklo reikalu
1983 m. liepos 15-17 dienomis sueis lygiai 50 metų 

nuo mūsų tautos didvyrių Dariaus ir Girėno didžiojo žy
gio ir jų tragiško žuvimo. Amerikoje gyvenų lietuviai de
da pastangas, kad ta proga JAV Paštas išleistų specia
lų pašto ženklą jų žygiui atžymėti. Tokio p. ženklo išlei
dimas turėtų neįkainojamą reikšmę Lietuvos bylai ir pri
mintų pasauliui apie Lietuvą ištikusią nelaimę. Kadan
gi JAV pašto ženklų išleidimo tvarkaraštis yra sudaro
mas apie du metus priekin, tai tokio pašto ženklo išlei
dimu Amerikos Lietuvių Taryba pradėjo rūpintis jau 
praeitų metų pabaigoje. Tiek kpt. Stepas Darius, tiek ir 
Stasys Girėnas buvo Amerikos lietuviai, tad ne kam ki
tam,’b tik Amerikos Lietuvių Tarybai teko garbė ir pa
reiga imtis tos iniciatyvoj./ , . • ,Ų

Praeitų metų spalio mėn. tuo reikalu buvo, sušauk
tas specialus posėdis, kuriame dalyvavo ALTos pirmi
ninkas Dr. K. Šidlauskas, Filatelistų Dr-jos “Lietuva” 
pirm. J. Adomėnas ir Chicagos Liet. Tarybos atstovas 
E. Jasiūnas. Posėdyje buvo nutarta kuo skubiau dary
ti žygius tokio pašto ženklo išleidimui, prisįunčiant do
kumentuotą medžiagą JAV Pašto viršininkui, o taip pat 
painformuoti visas Amerikos lietuvių organizacijas ir 
plačiąją visuomenę.

1981 m. lapkričio mėn. 18 d. ALTa pasiuntė moty
vuota laišką JAV Pašto viršininkui, prašydama, kad 
JAV Paštas išleistų specialų p. ženklą Dariaus ir Girė
no transatlantiniam žygiui paminėti. Prie laiško buvo 
pridėti sekantieji priedai:

1. C. R. Rosenberry knygos “The Challenging Skies 
1919-1939” ir E. Jablonski knygos “Atlantic Fever” ko
pijos tų puslapių, kur aprašomas Dariaus ir Girėno 
žygis.

2. Kopija “Flying” žurnalo 50 metų sukaktuvinio 
leidinio puslapių, kur aprašomas Dariaus ir Girėno 
žygis.

3. Kopija “Popular Aviation” 1934 metų žurnalo, 
kur aprašoma D-G žygio tragedija.

4. Didžiųjų JAV dienraščių, kaip tai N. Y. Journal, 
N.Y. Daily News, N.Y. Times, Brooklyn Times ir kitų,

1933 m. liepos 15-18 d. d. pirmieji puslapiai, kur stam
biausiomis antraštėmis buvo aprašytas Dariaus—Girėno 
žygis ir jų žuvimas.

5. Kopijos “Encyclopedia Ljtuanica puslapių, kur 
aprašomi Darius ir Girėnas.

6. Nepriklausomoje Lietuvoje išleista pašto ženklų 
serija Dariui ir Girėnui atminti (iŠ viso 6. p. ženklai).

7. Labai meniškai atspausdintas specialus atminti- ■ 
nis lapas Dariaus ir Girėno garbei, iplęistas Fl. Dr-jos 
“Lietuva” Chicagoje, 1971 metais.

8. II-jo Pas. karo metu Chicagos Įietuvfų lėšomis nu
pirkto ir JAV karinėms pajėgoms pądovąnoto bombone
šio “Lituanica” fotografija.

9. Dariui ir Girėnui paminklo, esančio ^ląrųuette 
Parke, Chicagoje, fotografija.

Amerikos Liet. Taryba kreipėsi fj į kitus lietuviams 
prielankius JAV valdžios pareigūnus, prašydama šį su
manymą paremti.

Gruodžio 4 d. ALTa gavo iŠ JAV Pašto virš-ko pir- j 
mąjį atsakymą, kuriuo užtikrinama, kad bus atkreiptas 
reikiamas dėmesys. Gauti pritarimo laiškai ir iš kitų 
JAV valdžios pareigūnų.

Sausio 6 d. ALTa pasiuntė JAV Pašto virš-kui dar 
vieną raštą, kuriuo duodama papildomų informacijų. Tą
patį mėnesį buvo Išsiuntinėti laiškai Amerikos legijono 
Dariaus—^-Girėno Postui ir kitiems Postams, o taip pat 
visoms Amerikos lietuvių organizacijoms, kuriuose pra
šoma, kad nedelsiant būtu siunčiami laiškai JAV Pašto 
virš-kui ir JAV pašto ženklų leidimo komisijai. Atkreip
tas dėmesys, kad laiškai būtų motyvuojąmi NE' MŪSŲ 
TAUTOS IR KARTU AMERIKOS DIDVYRIŲ MIR
TIES, BET JŲ HEROIŠKO ŽYGIO 50 METŲ SUKAK
TIES PROGA (kaip taisyklė, JAV Pašto ženklai mirties 
sukakčių nemini). Apie Am. Liet. Tarybos pastangas 
Dariaus-Girėno pašto ženklo išleidimo reikalu buvo 
paskelbta ir ALTO INFORMACIJOS biuletenyje, 
1982. L 19 laidoje.

Į šį Am. Liet. Tarybos sumanymą plačioji Ameri
kos lietuvių visuomenė ir spauda reagavo labai gyvai ir 
pritariančiai. BeveĮk visi lietuviški laikraščiai paskelbė 
ALTos pranešimus ir ragino savo skaitytojus rašyti kuo 
daugiau laiškų. Organizacijos ir pavieniai asmenys iš
siuntinėjo tūkstančius tokių laiškų Pašto virš-kui ir p. 
ž. leidimo komisijai. Chicagoje esantis Am. Leg. Dariaus 
—Girėno Postas išvystė ypatingą akciją* rinkdamas pa
rašus po peticija ne tik įvairiuose lietuvių susirinkimuo
se, bet ir pačiame Chicagos vidurmiestyje.

Laikas tokiai akcijai jau beveik baigiasi. JAV Paš
tas jau paskelbė,nors dar nepilną, 1983 metais išleistinų 
pašto ženklų planą. Džiugu pastebėti, kad šį Amerikos 
Lietuvių Tarybos sumanymą žada pradėti aktyviau rem
ti ir Amer. Liet. Bendruomenė. Tik bendrai dirbdami 
atsieksime teigiamus rezultatus, nes tik' vienybėje yra 
galybė. Kiekvienas laiškas, kiekvienas parašąs yra sku
biai reikalingas.

Organizacijos ir pavieniai asmenys, kurie dar nėra 
pasiuntę laiškų JAV Paštui ir p. ž. leidimo komisijai, 
prašomi tai NEATIDĖLIOJANT padaryti. Laiškų pa
vyzdžiai yra gaunami ALTos būstinėje, o taip pat pra
ėjusią savaitę buvo atspausdinti “Naujienose” ir “Drau 
ge”. Rašyti adresais:

The Honorable William F. Bolger 
Postmaster General of the United States 
WASHINGTON, D.C. 29260

- arba:

‘Wf

Dail. J. Pautieiiius Hestorąu^

ANTANAS PLEŠKYS

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS
SUVAŽIAVIMAS (1982 3.27-28)

. Kiekvienos . didesnės lietuviš
kos organizacijos suvažiavimo 
aprašymas lietuviškoje visuome-j 
nėję sukelia susidomėjimą, o 
ypač pirmininko pasakyta kalba, 
kurioje dažnai nušviečiama tos 
c’rganizacijos tikslai, uždaviniai, 
pareigos, atlikti darbai ir ateities 
darbams siūlomos gairės. Tokias 
pirmininkų pasakytas kalbas, 
iiek tos organizacijos nariai, 
tiek ir plačioji lietuvių visuome
nė su įdomumu skaito.

Lietuvių šaulių S-ga Trem
tyje yra viena iš tų didžiųjų lie
tuviškų patriotinių ir nepartinė 
organizacija. Nepriklausomoje 
Lietuvoje ji buvo’ populiariau- 
šia, pusiau karinė ir kultūrinė 
organizacija. Laisvajame pasau
lyje, kur yra susitvėrę jos dali
niai, kaip pusiau karinė organi
zaciją ji negali veikti. Jos veikla 
ribojasi tik grynai lietuvių kul
tūros puoselėjimu ir kova už ne
priklausomos Lietuvos atstaty
mą. Kaip nepriklausomoje Lie-' 
tuvoje, taip ir čia Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, Kanadoj ir 
Australijoje (kitur nėra) jos po
puliarumas nėra nei kiek suma
žėjęs, ypač kai puošniose savo 
uniformose organizuotai daly
vauja Vasario 16-osios — Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimo’ 
šventės minėjime ir savo sesių 
bei brolių šaulių iškilmingose

la dotuvėse. Užtat nemažai pen
sininkų, niekada nebuvę šau
liais ir neturėdami net suprati
mo apie šaulių S-gos idėją, sie
kimus ir dvasią, stoja į šaulių 
eiles tik tam, kad mirus jį iškil
mingai uniformuoti šauliai kaip 
savo narį palaiddtų.

Š.m. kovo 27-28 d.d. Chicagoj 
įvyko LŠST trimetinis dalinių 
atstovu suvažiavimas, šio suva
žiavimo eigos ir jo teclminių 
darbų vyksmo neaprašysiu, tai 
buvo lietuviškoje spaudoje..ga
na plačiai paminėta. Mano.tiks
las yra: žymesniųjų asmenų pa
sakytų kalbų perdavimas, kurių 
iki šil niekas neaprašė.

Į šį suvažiavimą, Vyt. Didž. 
šaulių Rinktinės narių susirin
kime, buvau išrinktas atstovu. 
Kovo 27 d. rytmetį, apsiginkla
vęs magnetofonu (tape-record
er) ir pakankamu kasečių kie
kiu, išskubėjau į suvažiavimą. 
Stengiausi būti kiek galima 
anksčiau, kad užėmus galimai 
imkamesnę vietą kalbų ūžrekor- 
davimui.

Prie įėjimo užsimokėjęs 5 dol. 
registracijos mokestį, gavau į 
švarko atlapą įsegamą gražų 
atstovo ženklą ir voką su balsa
vimo lapeliais ir suyažiavimo 
programą.' Nuskubėjau į salės 
galą, kad atsisėdus kuo arčiau 

prezidiumo stalo ir kalbėtojų

The Citizen’s Stamp Advisory Committee 
c/o U. S. Postal Service 
WASHINGTON, D.C. 20260

katedros, kad būtų galima kuo 
aiškiau įrekorduoti kalbias. Bet 
ši karta ir šiame suvažiavime 
man taip nebeišėjo. Prie prezi
diumo stalo dar nieko nebuvo. 
Apsižvalgiau, kur arčiau užėmus 
vietą. Ties pręzidiųmo .stalu, vie- 
nas publikai skirtas stalas rezer
vuotas, reiškia, prie jo s«ti ne
galiu. Greta, dešinėje pusėje, 
prie publikai skirto . stalo sėdi 
po’ra pažįstamų ciceriškių šau
lių. Paprašau leidimo, kad ir 
mane priimtų į savo, draugystę. 
Mielai. sutiko, ir i tuopasinau- 
dojau.

Po kelių minučių, prie prezi
diumo stalo pasirodė Sąjungos 
pirmininkas. Nieko. nelaukęs ir 
pasiėmęs savo rekorderį, priėjęs, 
su. juo pasisveikinau. ;ir papra
šiau, kad mau leistu-čįa pasista
tyti rekorderį. Man atsakė: ’(čia 
negalimą. Galį. ptasisiątytį tenąi 
pas Vengįąita^ą”. Ir pąrj(įė į 
kairę pusę. Žįąųįys Vęngįąnskąs 
ant nędidelip. staliuko turėjo 
pasistatęs didelį stsreo rekorderį 
ir kitų reikmenų, p šalia, an ilgo 
stovo, kabėjo jo rekorderio jpik- 
rofonas. Taip, kad mah, nę&ą įr 

j su nedideliu rekorderiu, vietos 
ten beveik lyg ir nebebūvu. 
Akimis pamatavau š.- Vengiąns- 
ko stalo nuotolį nito kalbėtojų 
katedros ir stalo, priė kurio aš 
buvau anksčiau atsisėdęs; nuoto
liu skirtumas, nors ir buvo, bet 
ne per didžiausias Vengiąnsko 
naudai.

(Bus daugiau)

— Naujas Salvadoru prezi
dentas Alvaro Magana prižadėjo 
siekti taikos gyventojų tarpe. 
Pirmon eilėn turi būti Išvyti visi 
kubiečiai ir kiti kriminalistai, 

žmonių žudikai.

JUOZAS ŠVAISTAS

' PETRAS ŠIRVOKAS
Nuotykiu nuotykiai žemėje, 

pragare ir danguje
TOLIMI, BET NEPAMIRŠTAMI LAIKAI

(Tęsinys)
Tą rytmetį saulė tekėjo raudona ir apsiblau

susi. Lėmė vėjuotą ir gal lietingą rudens pra
džios dieną. Bet, namo grįžtant, vistiek pavasariu 
kvepėjo. Tie patys pavasario jausmai kunkuliavo 
krūtinėj. Naujos jėgos ir stiprybė iš paskutiniųjų 
kilo visame kūne. Kelionė atrodė lengvai nuga
lima. Vis dėlto juo tolyn, juo dažniau ilsęjosi ir 
greičiau vargo.

Daug dienų jau buvo prastūmęs kelionėj, 
daug jų atžymėjo ant savo gumbuotos pakeleivio 
lazdos, bet vis dar tebemindė svetimą maskolių 
žemę.

Vieną dieną apypiečių atsisėdo pavargęs po 
medžiu šalia kelio. Galva kaip akmuo Įraukė prie 
žemės, akys nesulaikomai merkėsi. Staiga jos 
prasiplėtė, labai budrios pasidarė. Priešais sta
čiai į jj artėjo tarytum moteriškė, apsigaubusi 
baha marška. Pavidalas visai priartėjo ir sustojo. 
T jo metu praūžė šaltas smarkesnio vėjo gūsis ir 
plačiau atsisi.Aidė uitasis pavidalo uždaųgalas. 
”>oo... tai baisi stovėjo bestija. Nosis, veidas ir 
apnuogintos kūne dalys buvo šlykščiai pamėlu

sios, kaip ilgai mirkusio skenduolio. Plaukai, ant
akiai, blakstienos buvo baltos baltos, tarytum ką 
tik iš kalkpienio ištrauktos. Biąųriąi įapdžiojo 
ilgas liežuvis, pajuodavęs nuo mųĮtamų nuodų.

Petras tuojau suprato, kas čia per pavida
las, bet jis nenusigando — tik žiūrėjo, ir bu^rest 
nis darėsi. Pavidalas prasišiepė, sukaleno ilgais 
pageltusiais dantimis:

— Pagaliau sučiupau.. . Seniai tavęs ieško
jau, tik vis sugauti negąlęjąu.

— Žinoma, kai žmogus atsidėjęs ko nors ieš
ko, visada suranda, taip ir tu. Ale pasakyk, kas tu 
esi ir ko tu nori iš manęs?

— Esu tavo mirtis ir tave jau plausiu.
— Kad vieną kartą piausi, tąį gerai žinau: 

kas užgimė, tas turi mirti. Ale, pasakyk, argi tau 
taip |abai skubu jau? Gal galėtum palūžti dar?

— Kodėl?
— Nagi todėl, kad ląbai mąžąį pelnysi tu ir 

kiti. Štai visas mano turtas ų- palikįmąą, kaip 
matai. Niekas nesidžiaugs ir niekam tu čia labai 
nepąsitarnausi, o jei palūkėtum dar, daug gera 
padąrytum man...

'4- Na?
•r- Noriu dar savo kraštą pamatyti ir ten 

numirti...
— O kurgi tasai tavo kraštas?
— Ten, vakaruose, kur saulė leidžiasi... Ei

sim, eisim ir rasim.
— Daug kraštų vakaruose. IŠ ko gi aš pažin

siu. kad tu jau tikrai savajame krašte?

— Na tai tau! Kiekvienam aišku: kai tik 
prieisim, tuojau pamatysim ar kryžių prie vieš
kelio, ar koplytėlę sų šventaisiais, kur nors gra
žiame medyje... ‘

— Jim.. k — vaipėsi mirtis.
— Ne, nesakyk — gražus mano kraštas ir 

įdomus. Tų niekur kito tokio nerastum. Aš irgi 
nęradąy, daug kraštų ir žmnių pažinau be- 
įąriąųdąnįas.. . Kąd ir saulė, sakysim. Kitur ji 
grągąrįęfcąi kaitina ir vargina, o ten ne. Ten ji 
maloniai šildo ir gaivina. 0 miškai! Kokie ten 
miškai — vėsūs, sveiki, pilni gyvybės, džiaugsmo 
ir skamba, tik skamba. .. Niekur tiek daug ir 
tokių Įvairių paukščių, paukštelių — giedančių, 
čiulbančiu. Koks kvepėjimas ir gražumas, kai 
pievos sužydi! Sustoji ir nežinai — nei ko grieb- 
ĮĮš, nęj kąš daryti. Apsvaigęs krinti, prisiplųji ir 
glamonėji tą mielą žemelę. 0 ežerai, upės — mau
dais ir nesibijai nei plėšriųjų žuvų, nei nuodingų 
yąbalų. Na kur aš čia tau dabar viską apsa
kysiu? ...

Mirtis blausėsi klausėsi ir tarytum nusileido.
— Galėtumėm pamėginti, tik kad nuobodu 

bus... Ką gi mudu šnekėsim beeidami ?
— Žinoma, nekokia čia šneka tokioj draugys

tėj. .. Alejjalauk — galėsim dainas dainuoti!
— Nebent dainuoti ..
Sutiko ir eina abudu. Paėjėjo kiek, Petras 

yėįsako:
— Labai neišmintinga, kai aš pagalvoju: ko

dėl mes abudu turim vargti ? Argi negeriau būtų, 

pakaitom ?
— Kaip tai pakaitom ?
— Nugi taip: kol tu dainuosi, tai aš tave 

nešiu, kai tu pabaigsi, tai aš dainuosiu, o tti 
turėsi mane nešti.

Vėl abu susitarė ir einą. Giltinė tuoj sėdo 
ant kareivio kupros ir dainuoją. Padainavo ke
lias dainas ir sako:

— Jau aš daugiau nebemoku.
— Na, tai dabar tu mane nešk, o aš dainuosiu.
Užsisėdęs ant giltinės, atsirišo būgnelį ir pra

dėjo mušti, pritardamas burnos garsais: “Drrram- 
tam! Drram-tam-tam!” Kartais užtraukdavo ka
rišką dainą, pulke dainuota:

Už Ųrą|p4 ų?
Saulė tgka, teką, dįl
Mūsų kuopa ir kaimynai
Garsiai šneka, šneka, oi L

Imsim durklą ir muškietą
Kovai, žygiui tuoj.
Duosim priešui, kur tik kietą, — 
Dūmai, šauksmas oi...

Bėgo priešas, mes laimėjom —
Skamba, groja, oi! . '
Jonas, Petras ir Paliejus
Tapo karžygiais Kuopoj.

(Bus daugiau)
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TEL. 233-8553
Service 855-45U6, Pase 06058

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
klubo susirinkimas įvyKs antradieny 
gegužės 4 d., 1 vai. popiet, Vyčių sa
lėje, 2455 W. 47U1 St. ro susiriBKiino 
bus vaišes.

A. Kalys, rast.

KAI KAS Iš STRIKAIČIV 
GYVENIMO

Kadangi šiais 1982 m. gegužės 
mėn. 23 d. sueis lygia du metai 
nuo Boleslovo Strikaičio mirties, 
tai to laikotarpio atžymėįimui 
mėginsiu kai ką ap?e Strikaičių 
šeimas ir parašyti.

Velionis Boleslovas Strikaitis 
užaugo ūkininko šeimoje, kur 
buvo penki berniukai ir trys 
mergaitės. Tėvas Petras Strikai- 
tis su dviem sūnumis — Petru ir 
Antanu — buvo 1918-19 m. Lie
tuvos kariuomenės savanoriais - 
kūrėjais- Visi trys buvo apdova
noti savanorio - kūrėjo medaliais 
ir naudojosi visomis savanorio - 
kūrėjo privilegijomis. Boleslovas 
(gimęs 1898 metais) buvo pa
sauktas j kariuomenę karinės 
prievolės atlikti. Jam, kaip pa
šauktam karinei prievolei ajlik-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
KĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago 

Tel. 226-1344

DR. A. B. GLAVECKAS
gydytojas ik. chirurgas.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimu

Brighton Parko Lietuviu Motery 
klubo n ar i y susirinkimas įvyks ket
virtadienį, gegužes 6 d., 1 vai. popiet, 
Aneles saieje, 4500 S. Talman a ve. 
Narės kviečiamos atsilankyu, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Bus ir 
vaisęs. Eugeni|a Strungys

Prisiminus Boleslovą Strikaitį, kovojusį 
prieš lenkus už Lietuvos nepriklausomybę

Dr. Jonas F. Mažeika
DJDA — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Upytės Draugiško klubo susirinki
mas įvyks penktadienį, gegužės 7 d., 
1 vai. popiet, Anelės Kojak salėje, 
4500 So. Talman Avė. Po susirinKimo 
bus vaišės. A Kalys, rasų

Off. teL 423-8380
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRiSTAS

KALBA UETUVIŠKAI
2618 W. 7kt SL TeL 737-5149

Tikriną akis. Pritaikn akinius 
ir “contact lenses”.

— Sekančiam Chicagos arki
vyskupijos

I negyventi 
esančiame 
Parkway.

valdytojui pataria 
dabartiniame 
1555 North

mūre,
State

— Chicagos ligoninės 
priemonių, kad galėtų sumažinti 
Medicare išlaidas.

imsis

Dr. IdliOJNAb SKLBUllb]
V INKSTŲ, JUSLĖS IK 

PROSTATOS CHIRORGUA
/ 2656 WEST 63rd STREET

Valandos; mrad. 1—6 popiet,

— Dabartiniu metu Amerikoj 
yra 1,009 kaliniai, nuteisti mirti.

Boleslovas Strikaitis, nuo ka
ro audrų iš Lietuvos pabėgęs į 
Kanadą, Winnipege gyvendamas 
buvo geras mano netolimas kai
mynas ir asmeniškai man prie- 
teliškas žmogus. Tai dabar, jam 
mirus, noriu priminti, kad Ka
nadoje, Sioux Lookout, Ontario 
ligoninėje, 1980 m. gegužės 23 d. 
8 vai ryte mirė Boleslovas Stri
kaitis, 32 metų amžiaus, naująs 
ateivis, sūnus Petro, gimęs 1898 
metų kovo. mėn. 7 dieną Kausiu 
vienkiemyje, Ylakių valsčiuje, 
Mažeikių apskrityje. Į laidotu
ves, iš Winnipeg©, buvo nuvy
kęs velionies brolis Konstanti
nas (Kostas) Strikaitis, buvęs 
mūsų senųjų Kanados Lietuvių 
klubo (Manitoboje, Winnipege)

pirmininkas ir sekretorius.
Iš laidotuvių sugrįžęs K. Stri-

GAIDAS -DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA |

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE |
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS- 1

ti, savanorio-kūrėjo vardas ne
buvo suteiktas, nors 1919 metais 
prie Švenčionių ir dalyvavo kau
tynėse su lenkais, kur buvo sun
kiais sužeistas. Kai kurį laiką ' 
buvo paltapintas į karo ligoninę, 
o pasveikęs paleistas atostogų.

Visi kčturi, anksčiau paminėti, 
jau mirę. Bronius Strikaitis, kaip 
jau minėjau, buvęs Kėdainių po
licijos vadu, tebegyvena JAV-se, 
Rochester; Bronė, buvusi Vyt. 
Didžiojo universiteto medicinos 
studentė, taip pat gyvena Ame
rikoje; Aleksandra Strikaitytė, 
ištekėjusi už ūkininko Broniaus 
Gyvio, su šeima ištremta į Sibi
rą, kur ir dabar tebegyvena. Ji 
buvo gavusi leidimą grąžti į tė
viškę. bet negavusi darbo ir bu
to, vėl buvo grąžinta į Sibirą; 
Stasė Strikaitytė-Milvidienė te
begyvena Lietuvoje, o Kostas 
Strikaitis, kaip jau aukščiau mi
nėjau, buvęs Mažeikių policijos 
viršininku, dabar gyvena Kana
doje, Winnipeg, dalyvauja lietu
viškoje veikloje ir rašinėja į lie
tuvių laikraščius.

Tau, Boleslovai, lai būna ramu 
ilsėtis šios naujos tėvynės Kana
dos šaltoje žemėje.

Kazys Beniušis, 
senas nąujiev ietis

liui Boleslovui ten, Ontarijoje, 
Sioux Lookout, prie akmenų 
sprogdinimo, gelžkelį pravedant, 
akmens skeveldra sužeidusi jo 
vrišugalvį. Penktame mėnesyje, 
besigydant Sioux Lookoute, On- 
tarijos ligoninėje, mirė gegužės
25 dieną. Po pamaldų, gegužės
26 d. palaidotas Sioux Lookout 
kapinėse, kur visas, religines 
apeigas atliko Sioux Lookout pa
rapijos klebonas Donovan. Per 
pamaldas Sacred dearth Church 
kartas buvo apdengtas Lietuvos 
tautinė vėliavkį kaipo kovotojui 
už Lietuvos nepriklausomybę* 
Kapinėse vėliava buvo nuimta ir 
įteikta dukrai Birutei Strikaity- 
tei-Česiūnienei.

Liko nuliūdusi jo žmona Teo
filė Strikaitiėnė - Givytė, gyve
nanti Sioux Lookout, Ontario, 
ir vaikai: Birutė Cesiūnienė, Vi
da, Dana ir Vytas.;

Vyresnis velionies brolis Bro
nislovas (Bronius) Strikaitis Lie
tuvoje buvo Kėdainių policijos 
vadu. Jaunesnis brolis Konstan
tinas (Kostas) Stnkaitis, Lietu
voje buvęs Mažeikių policijos 
viršininku, kaip jau minėjau, 
gyvena Winnipege, Kanadoje. 
Jis yra veiklus lietuviškose or
ganizacijose ir rašinėja į lietuvių 
laikraščius.

PER. KRAUSTYMAI

Oftso telefonas: 776-2880, 
Rssidendles telefu 442-5545

Leidimai — Pilna apdrėbk 
XBMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

JL ŠEKŠNAS. Tai. 925-8063

Apdraustas porkraustymas 
U įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS 
Tat 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS

ANTANAS BENDORAITIS

r B T K U S. ■'

TĖVAS IR SŪNUS į
. ’ - - ■

MARQUETTE FUNERAL HOME |
,2b33 W. 71st Street I

* Ž- | 1410 So. 50th Ave., Cicero '
® Telef. 476-2345 Į

Į TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS |
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
' takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 3371C 

TeL (8132 321-420®

Reorganizuotos Lietuvių Bendruomenės Tary bos nariui

DR. VITOLDUI BALČIŪNUI 
amžinybėn iškeliavus,

žmoną Teresę, sūnų Vytautą, dukteris: Aldoną ir Birutę, 
brolius okup. Lietuvoje, svainį dr. Joną, Genį su šeima 
ir kitus artimuosius šioje liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučia.

REORGANIZUOTA LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ

Šeštadieniais ir sekmaiienbuf 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoti** W0PA - 1490 AM 

transliuojamos iš mū$v studijos 
Marqu*tt* Parka.

Vedėja — Aldona Diuiruf 
T*lef4 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
ClįięAGO/lL 60S29

’ RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
WLYN, I860 banga AM, veikia sek
madieniais nuo 8 iki 8:30 vaL ryte, 
perduodama vėliausių pasaulinių# 
fcuiių santrauką. Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasaką, šią programą veda Stepo
nas ir Valentina MinkaL Biznio j 
reikalais kreipts j Baltic Florists — i 
gėlių bei dovanų krautuvę. 502, E. I 
Broadway, Sa Man, Mam. 02127.1 
Telefonas 268-0489. Ten pat gau
namos “Naujienos”, didelis pasi
rinkimas lietuvišku knygų ir lie-1

Gyv. Chicago, Ill., Marquette*Parko apylinkėj.

H Mirė 1982 m. gegužės 1 d., (i vai. ryto. Gimęs Lietuvoje, 
■šakių apsk., Bosų kaime.

Paliko nuliūdę: žmona Marcella (pagal tėvus Išganaitė), 
■trys sūnūs — Jonas, marti Lndelė, Juozas, ir Ąlgis, marti 
■Vidutė; penki anūkai — Jonukas, Linukas, |44ytė, Palytė 
■ir Antanukas; pusseserė Marija Sederavičienė, jos vyras 
■Pranas ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
■ Priklausė Vytauto Didžiojo Šaulių rinktinei ir ŠakiŲ 
■klubui.

<> Kūnas pašarvotas Petkaus-Marquelte koplyčioje, 2533 W. 
jB71st Street, Chicago, III.

s Trečiadienį, gegužės 5 d., 9 vai. ryto, įius ly4’m$s 
oplyčios į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po 

į B gedulingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietųjų 
■<apinėsc.
7 Visi a.a. Antano Benddraičio giminės, draugai ir pažįs- 

IH ami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
•■am paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, sūnūs, anūkai, giminės.

laidotuvių direktetrius Donald A. Petkus. Tel. 17B-2345.

s

<■

— Balandžio 19 dieną Mask
vos Ilaudonojoje Aikštėje KGB 
pareigūnai sulaikė grupę Vaka
rų europiečių, kurie bandė de
monstruoti už nusiginklavimą. 
Jie turėjd transparantą su už
rašu “Duonos, gyvenimo ir nusi
ginklavimo!”

JUOZAS BOSAS
Gyv. Chicago, Ill., Marquette Parko apylinkėj.

Mirė 1982 m gegužės 1 d., sulaukęs 77 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, Sakių aps., Kidelių vis., Bosų kaime, Su- 
dargių parap.

Amerikoje išgyveno 32 metus.
PaLko nuliūdę: žmona Marija, pagal tėvus Prūsai lyte, 

trys sūnus — Jonas, marti Anita, Juozas, marti Teresė, ir 
Uurgis, malti Danutė; duktė Ona Atkočiūnienė, žentas Mo
destas; šeši anūkai ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. 
Lietuvoje liko dvi seserys ir vienos sesers sūnus.

Priklausė ALV’UDui, Šv. Kazimiero Seselių Rėmėjų 
draugijai. Maixjuette Parko Lietuvių Namų Savinfakų orga
nizacijai; buvo Pranciškonų Seselių Rėmėjų draugijoj sm^i- 
has narys.

Kūnas pašarvotas Petkaus-Marque t te koplyčioje, 2533 W. 
[7Įsl Street, Chicago, III.

Antradienį, gegužės 4 d., 1Q vai. ryto, bus lydimas iš 
(koplyčios į §v. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po 

ggedulipgų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių 
^kapinėse.

Visi a.a. Juozo Boso giminėj draugai ir pažįstami nuo- 
^sirdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas- 

| Mkutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

I

Žmona, sunūs, duktė, anūkai, seserys.

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 176-234’

VANCE FUNERAL HOME H

1424 South 50th Avenue g
Cicero, ILL. 60650 1

TeL: 652-5245 H
IHŲŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĘ 4

Patarėjai ir laidojimo direktoriai: , f
v

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI
ii

Aikštės automobiliam^ pastatyti

AMfiULANSO 
PATARMAVIMA8 

!; t -
! TURIMA

KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 

# DALYSI.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWiqij I

1102a bUUliiYVLSr HlbrHVVAl, Hilu, j ii, 874r441>

P. J. RIDIKAS
' ® •* 4^4 1^4

KM 8a, HALSTED STREET . TbL Y Arti 7-11H

BUTKUS - VASAITIS j
lUi 80. Mth Av«n Cicero, HL TeL: OLympic

C */T ♦ i • f » IjS • » -' ~ ......~   "■ " - ’ ' ■ ■

I PETRAS BIELIŪNAS

I U43 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette >-3471

* -t**-' ■*% į *•
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Visi

Respectfully yours

JAU BAIGIAMA SPAUSDINTI

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

LIUCIJA

619 puslapių, kietų viršelių knyga

KAINA

PRIARTĖJUSI 
KARALYSTĖ

REAGANAS PASIMATYS SU 
BREŽNEVU RUGSĖJO MĖN.

F. NEDAS, 4059 Arches AvMrae, 

Chicago, III. 60632. T«l. YA 7-59H

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

Namai. žmU — Fai4n<wnl 
UAL UTATB FO1 SAL*

ALL YOU NEED 
FOR MINOR ITCHES 

AND RASHES.

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES.^ < ’

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

$17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čeki:

.. - Notary Public •'
INCOME TAX SERVICE 

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

šymai ir kitokie blankai.

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psL Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Catnpbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

— Motinos Dienos proga, R. 
L.B nės Marquette Parko apy
linkės valdyba gegužės mėn. 9 d. 
10 vai. 30 min., laike iškilmingu 7 O V
pamaldų parapijos bažnyčioje, 
motinų garbei padės gyvų gėlių 
vainiką. Nariai prašomi iškilmė
se dalyvauti. Ponios prašomos 
dalyvauti tautiniais rūbais.

Valdvba

i see us for 
Jgjg financing 

AT OUR LOW RATS

KmmL žemi — Pardavlmri 
UAL ESTATE FOR SALI

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jum* gali daug 
.»adėd teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos*’ 
šleista knyga su legališkomi? 
bnnomi»:

Knyga su formomis gauna- 
ua Naujienų administracijoje,

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS. 
INCOME TAX;

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

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS OH

• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

Ekspertas
— šis mėsos kepsnys yra 

rai puikus!
— Atsiprašau, ar tamsta 

mėsininkas ?

“Laikas yra atėjęs ir Dievo 
Karalystė priartėjusi: atgailau
kite ir tikėkite Evangeliją!” 
(Morkaus 1:15).

Pasiklausykite šios Įdomios ra
diją programos šiandien 8:45 
vai. vakare banga 1450 AM per 
“Lietuvos Aidus”.

Sekmadienį 9 vai. ryto, banga 
1490 AM, per Sophie Barčus ra
diją išgirsite “Laiškas Mamai”.

Parašykite mums, pareikalau
dami knygelės “Iš praeities tavo 
■Sūnūs te stiprybę semia”. Prisiu
sime dovanai. Mūsų adresas: 
Lithuanian Ministries, P.O. Box 
321, Oak Lawn, IL 60454.

DEM E5IO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 -pusmečiui ■ automobilio 

Liability, apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A LAURAITI!’ 
4645 So. ASHLAND AVI. «.

- ' TeL 523-8775 -1. ■■

Knygą galima gauti pas K. J 
arba rašant tokiu adresu

Wil Ruh imto TROuece s* 
THERE'S A SUOOEN STOP
YOU'RE RXLOWU4G TOO CIOGEL^.

The Citizens’ Stamp Advisory 
Committee:

% U.S. Postal Service
Washington, D.C. 20260 

arba
The Honorable William

F. Bolger f
Postmaster General-

of the United States
Wash ington, T).C. 20260

Dear .Sir:Ų
The L^hanian American Com- 

muuity'of the-U.S.A, joins to
gether- in’ memorializing the 
Golden Jubilee of the historic

Advokatas 
GINTARAS P. CEPtNAl 

Dube valandos: mm 9 vaL ryt* 
Iki 8 vaL rak. Sežtedienl nne 

9 vaL ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal tusitirimi.

TU. 776-5162 arts 776-616! 
1641 West 63rd Strwsl 

CMescs, DI-60629 .

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto, leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Tai man Ars. 
Tel. 927-3559

Dear Sir:
On the occasion of the 50th 

Anniversary of the transatlantic 
flight of Messrs. Darius and Gi
rėnas, I kindly request that the 
U.S. Postal Service honor their 
historic flight by issuing a com
memorative postage stamp in 
1983. I hope to receive yo'ur 
favorable approval. .

Respectfully yours,

Quarterly
OUR SAVINGS _ 
CERTIFICATES

EARN UP TO 8%

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE * ’ 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

— MAIRONIO, Tautos žadin* 
tojo, 50 metų mirties minėjimas 
rengiamas š. m. gegužės mėnį 
16 d., sekmadienį, 3 vai. po pie
tų, Jaunimo Centro didžiojoje 
salėje. Kalbės, poetas Stasys 
Santvaras (iš Bostono) ir kum.' 
dr. Pranas Gaida (iš Toronto,. 
Tėviškės Žiburių redaktorius)} 
Meninę dalį atliks solistai Roma 
Mastienė ir Algirdas Brazisr 
akompanuojant muzikui Aloyzui 
Jurgučiui. Į minėjimą įėjimas 
laisvas. Visi kviečiami daly
vauti. Po' minėjimo, J.C. kavinė
je dalyvių pabendravimas. Ren- 
gia LST Korp! *Neo-Lithuania 
(Chicagos padalinys),

PASSBOOK 
SAVINGS.,, 
ths test way to saveiegulaiiy!

(Tęsinys)
kuo skubiausiai rašome 

laiškus JAV Pašto’ valdybai ir 
prašome, kad 1983 metais iškeis
tų sukaktuvinį pašto ženklą, pa
gerbiant jų drąsų skridimą per 
Atlantą prieš 50 metų. Nurašy
kime vieną iš žemiau paduotų 
pavyzdžių ir pasiųskime šiais 
adresais:

lAikrodžiai tr taasfenybfe 
Prrdavtass ir Taisymas 
2646 West C9th SfTMf 
T»I. REpubIlc 7-1941 .

įtaikia pripažinti, kad gana 
gausus buvo suvažiavimas, veik
los prblemos buvo sklandžiai ir 
suman ai spręstos ir • išrinkta 
dvejų metų kadencijai nauja 
valdyba ir kontrolės komisija. 
Linkime sėkmės.

Ke.'elas asmenų užrekordavo 
suvažiavimo eigą ir gal jie pa
tieks (Ltalizuotą praneš mą.

K. Paulius

MASKVA, Rusija. — Oficia
liai pranešta, kad Leonidas 
Brežnevas, Sovietų Sąjungos 
aukščiausiosios tarybos pirmi
ninkas, pasimatys su prezidentu 
Reaganu rugsėjo mėnesį.

Gegužės 1 dieną Brežnevas 
[stovėjo kartu su keliais kitais 
komunistų partijos pareigūnais 
Lenino mauzoliejuje; Maskvoje’, 
matyt, gegužės 1 d. buvo šaltaį 
nes visi didelėmis skrybėlėmis 
ir šiltais paltais.

Brežnevas iškėlė dešiniąją 
ranką, bet pirštų ištiesti jis ne
pajėgė. Nieko jis nepasakė, per- 
kreipto's kepurės nepasitaisė, bet 
visą laiką prastovėjo.

Sovietų valdžios atstovai turi 
viltį, kad iki rugsėjo pabaigos 
Brežnevas tiek sustiprės, kad 
jis galės su prez. Reaganu susi
tikti. Jeigu ir nekalbės, tai galės 
liepti Gromykai raštą perskaity
ti. Brežnevas praeitais ir šiais! 
metais nesitikėjo susitikti su pre- 
zidentu Reaganu. ■ ,

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
m ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSDdOKĖJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Ii ž r-

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentes

U12 W. Cermak Road Chicago, DI. TeL 847-7747

Darius and Girėnas. I kindly re
quest that the U.S. Postal Ser
vice issue a commemorative 
postage stamp in 1983 in recog
nition o'f their courage in navi
gating the airways.

Very truly yours,

F. Zcpalla, 
3203^ W. 95fh U 
5v*r*. Farit, 21. 
4Č642, - 424-M54

’ Dear Sir:
Stephen Darius and Stanley 

Girėnas, two American pilots of 
Lithuanian descent, undertook a 
transatlantic flight in 1933. 
Their flight alward the “Litua- 
nica” began in New York and 
ended tragically a few hundred 
miles short of their destination. 
Their goal to conquer the skies 
fdr the betterment of mankind 
lives on even today in the spirit 
of the spaceship “Columbia”. 
In commenioratiq^s^the 50th 
Anniversary of the 'historic 
flight of Messrs. Dariaūs and Gi
rėnas, I kindly request that in 
1983 the U.S. PoštSi Service 

. . issue a commemorative postage 
transatlantic, flight of Messrs, stamp in their honor. G

IF YOU DRIVE AT THK
SPEED STY IM Jg|g

THE LAME.

Seki’e spaudą.
A. Repšienė perskaitė atsišau

kimą rinkimų reikalu. Bus pa
skeltas Naujienose ir platina
mas prie bažnyčių. Reikia pri
pažinti, gan kultūringas ir nie
ko neįžeidžiantis pasisakymas 
prieš LB-nės balsavimą.

1:30 vaL suvažiavimas baigt is 
Tautos himnu.

DĖMESIO VISIEMS LIETUVIAMS
S. DARIŲ IR S. GIRĖNĄ ĮAMŽINKIME 

AMERIKOS PAŠTO ŽENKLE

Reg. Lietuvių Bendruomenes Vakarų 
Apygardos suvažiavimas

ve:klcs ir finansinę apžvagą ir 
siūlė valdybos veiklą užgini ir 
apyskaitą tvirtinti.

Apylinkės veiklos pranešimus 
pradėjo Ig. Petrauskas; po jo— 
V. Pocius, A. Piepsienė, K. Čiu- 
rinskas ir A. Skapas. Pranešimai 
priimti ploj’mu ir tvirtinta veik
los apyskaita.

Registracijos komisijos vardu 
pranešė mck. Dubauskienė, kad 
dalyvauja 52 atstovai. Kadangi 
tuo pat laiku vyko* Lietuvos Fon
do suvažiavimas, tai išvyko apie 
15 asm nu.

P. Paulauskas nominacijos 
kcnfsijos vardu pristatė į val
dybą ir kontrolės komisiją kan
didatus. Slaptu balsavimu iš
rinkti šie asmenys: inž. SL Du-į 
bauskas, V. Pocius, K. čiurins- 
kss, S. Rudukas, V. Prūsas, L. 
StiHlytė, P. Šernas, J. Kavaliaus
kas, O. Jasienė; kandidatai — 
A. Zumaras ir A. Striulielis.

Į kontrolės komisiją: J, Bla
žys, K. Tautkus ir K. Povilaitis.

A. Dumčius klausimuo’se ir 
| sumanymuose prašė paaiškinti 
‘dėl sąvokų Tarybos nario ir at- 
| stovo. Tarybą sudaro 50 narių, 
kurie parengia veiklos projek
tus Centro valdybai. Tuo klau
simu daug kalbėjo: dr. V. Dar- 
gis, A. Piepšlenė, Ig. Petrauskas, 
J. Bagdžius ir kiti.

Pasisakyta dėl telkimo aukų į 
* fondą, kuris Įsteigtas prieš kele- 
i tą metų. Ig. Petrauskas paminė
jo’, kad agr. A. Kuras įnešė 
$300 ir kiti po $100.

Ig. Petrauskas kvietė daly
vauti J. Vaičiūnienės knygos pri
statyme.

Motinos Dieną §y. Mišiose da
lyvausime ir padėsime prie alto
riaus vainiką. R. Kalantos mi
nėjime dalyvausime organizuo
tai ir jo žuvimo 10-ųjų metinių 
proga padėsime prie paminklo 
gyvų gėlių vainiką. Salėje pa
skaitą skaitys prof. K. Ėringis.

19N2 m. gegužės 1 d. 10 vai. 
Marquette Parko parapijos sa
lėje prasidėjo atstovų registra- 
c ja. Pirmininkas inž. St. Du 
bauskas 10:30 vaL gražiu įvadi
niu žodžiu pasveikino suvažiavi
mo dalyvius ir pakvietė į prezi
diumą: J. Bagdžių ir A. Skopą 
pakaitomis pirmininkauti, A d. 
Tridienę ir A. Dumčių — j sek 
retoriatą.

J. Bagdžius padėkojo prez - 
diumo vardu už suteiktą pasia- 
kėjimą ir paprašė atsistojimu 
pagerbti mirusius narius.

Praeito susirinkimo protokolą 
pirskaitė Ad. Tridienė. Puikiai 
parašytas ir plojimu priimtas. 
Centro v-bos pirm, d r. V. Dargis 
davė gražių sugestijų ateities 
veiklos reikalu. Plojc’me.

Apygardos pirm .inž. St. Du 
bauskas padarė trumpą, kon
densuotą veiklos pranešimą be
maž už trejus metus. Dėkojome.

Kasininkas V. Pocius perskai
tė finansinę apyskaitą, kuri ap
ėmė valdybos kadenciją nuo 
1979 m. balandžio 15 dienos ligi 
1982 m. balandžio 18 ’dienos. 
Iš viso buvo pajamų $5,232.05, 
išleidų $4,385.58. Saldo $846.17. 
Perimant pareigas kasos saldo 
$995.29. Iš viso $1,841.76. Pini
gai laikomi First Federal banko 
einamoje sąskaitoje $1,818.75 ir 
pas kasininką grynais $23.01.

V. Prūsas pranešė apie spau
dos veiklą — biuletenio leidimą, 
informacijos būtinumą. Jau iš
leistas biuletenis Xr. 7. Puikus 
leidinys ir platintinas visuome
nėje. Dėl jo leidimo ir platinimo’j 
pasisakė: dr. V. Dargis. A. Rep
šienė, Ig. Petrauskas, Št. Prane- 
kevičius, A Skopas ir kiti.

Kontrolės komisijos protokolą 
perskaitė K. Povilaitis. Balan
džio 28 d. reviziją pas VI Pocių 
kiarė Ig. Petrauskas ir K. Povi
laitis. -y-

K. Povilaitis patiekė trumpą

SZ2 WEST CEZMAS ZQAD CHICAGO, ZUNCSS
Pr^l^ Fkczai YIrgkda 7*7747

BSSSSi Men»Tat• Fr£.9-4 8at« 9-1

SEHVING CHICAGO AKD SUBURBS SINCE 1905

Žmogaus akių .spalva su 
Į žiumi šviesėja.

INSURED

HOMEOWNERS POLICY

iijte farm t we anc CawaRy Co

Dengiame ir taisome visų rū 
šių stogus. Už darbų garan. 
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

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




