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BRITŲ POLICIJA 
PRADEDA’PABCSTI

GRIEŽTESNI ĮSTATYMAI 
GINKLAMS VALDYTI

TEISMUI PARODĖ
RASTUS LAIŠKUS

VYSKUPAI SMERKIA LEN 
KIJOS MAIŠTININKUS

>— Vidaus reikalų sekretorius 
Watt prašys Kongresą, kad šiau
rės Kalifornijoje būtų uždrausta 
iėškoti naftos versmių.

HINCKLEY TAIKĖSI
NUŠAUTI CARTERĮ

— Lakūnas, krisdamas su lėk
tuvu, pranešė, kad jo lėktuvas, 
pašautas, kfinta. Žuvo jis ir Alži- 
rijos ministeris. Turkai užregist
ravo pranešimą'

tį žmogų.
Vyrauja įsitikinimas, kad vice

prezidentas Bush ves pokalbius 
su Tengu Hsiaopingu, artimiau-

— Oregono pareigūnai prašo 
valstijos universitetą ištirti, ar 
laukinių miškų medžiuose nėra 
žmonėms mirtį nešančių virusų. 
Neseniai mirė miškuose dirbę 
keturi valstijos tarnautojai.

todėl niel Milanui žadėjo kojas sulau 
jeigu jis ir tolku liudys.

Romo" Kalantos kapas visą laiką puošiamas kaimo kapinėse

— Kenijoje paskaitė žmogų 
beždžidne vien dėl to, kad jis ne
norėdavo, gulti lovoje, bet naktį 
pratupėdavo.

Policija nustatė, kad šiaurės 
savisaugos Airijos jaunuoliai tomis pačio- 

, mis granatomis karts nuo karto 
i puldavo policijos nuovadas. Jei
gu policija nesnaustų, tai anks- 

, č’au būtų suradusi panešėjo bu
vusį ginklų sandėlį.

DU ARGENTINOS KARIUOMENĖS 
VADAI IŠSKRIDO I LIMA

— Prezidentas Reaganas tre
čiadienį uždraudė įvežti daugiau 
cukraus į JAV, negu kraštas 
gali sunaudoti. Sandėliavimas 
pabrangina cukrų.

nukentėjo valdžios įstaigos, iš
daužyti pastatų langai visai be 
reikald.

Pradžioje manyta, kad labiau
siai nukentėjo Varšuvos maišti
ninkai, bet vėliau paaiškėjo, 

j kad labiausiai nukentėjo Stotino 
! Solidarumo unijos kovotojai. 
Jie norėjd prieiti prie Stotino 
komunistų partijos centro, nes 
jautė iš tų namų einančą Len
kijai nelaimę. Kelis kartus ban
dė įsiveržti į partijos centrą, bet 
juos sulaikė atsiųstoji lenkų-po
licija. Ji apleido maištininkus 
vandeniu, ašarinėmis dujomis, 
o jie negalėjo žiūrėti, kai puolė 
guminėmis lazdomis. Solidaru
mo kovotojai du kartus puolė 
centrą ir abu kartus jį gynė ne

ARGENTINA NUTRAUKS KARO VEIKSMUS IR TARSIS 
APIE KARIŲ ĄTŠAUKIMĄ Iš FALKLAND SALŲ

field. Manoma, kad 
pusės turės didesnį 
tartis Falkland salų 
taikingai išspręsti.’

Jungtinių Tautų gen. sekreto
riui pirmiausia rūpi sustabdyti 
karo veiksmus Falkland salų 
srityje. Sustabdžius karo veiks 
mus, Jungtinės Tšutos vėliau 
pradėš kalbas apie tolimesnį ša-

Prieš gangsterį Accardo pa 
nes liudininką: 

yra palaida, revolveris! gali būti gerokai apkultas. Da 
Hinckley ranka 
sunkiai sužeisti keturi

..r BAHIA BLANCA, Argentiną. 
— Trečiadienio vakare į Bahia 
Bhncailplaukė Argentinos trąns- 
porto laivas, atvežęs išgelbėtus 
kreiserio “Gen. Belgrano” jū
reivius.

Pradžioje manyta, kad dvi 
britų Torpedos; užmušė apie 500’ 
Argentinos -jūreivių. Tikslaus 
žuvusių skaičiaus niekas neži
nojo. Net ’ Argentinoje iš pra
džių buvo paskelbta, kad “Gen. 
Belgrano” kreiseriui nuskendus, 
galėjo žūti 900 Argentinos jū
reivių..’. . ■? y c

♦ Britams paskelbusį- kad jie.

kušlus jureiyiu-s. Jie' buvo' bejė
giai prjes bangas/ bet pripūstos 

brbpūslės, padėjojjems 
išsilaikyti vandęnš- paviršiuje. 
JūrMvfev buvo labai išvarginti, 
n^'Tji& ]>uyp sttšląpię_ ir sušalę. 
šaltįs/ĄhtarHįkoš vėjas ne vie
ną Susirgdino.'
• Didesniame laive išgelbėtiems 
jūreiviams buvo suteikta pir
moji pagalbą. Atgaivintiems ka
riams -buvo duota medicina ir 
šfhriha."- ’ . /
į- Iš viso argentiniečiąms pavy

ko’’ išgelbėti 680 “Belgrane’I bu
vusių jūreivių. Tai reŠskia, kad 
galėjo nuskęsti 362. Ne tik Ar- 
gentmos lėktuvai, be.t ir trans
porto laiveliai plaukioja tuose 
vandenyse. Gyvų jūreivių jie jau 
nesuranda, bet jūra kartais iš
kelia’ žuvusio jūreivio lavoną. 
Manoma, kad “Belgrano” kapi
tonas ir karininkai nuskendo 
kąrtu su laivu, panėrusiu 26 pė
dų gilum on.

bardavo . Stapley miesto aero
dromo nusileidimo takūs.

WASHINGTON, D.C. — FBI 
ištraukė seną fotografiją, kuri 
nutraukta 1980 metų spalio 
2 d. Dayton mieste, Ohio. Tada 
prez. Cąrteris sakė rinkiminę 
kalba miesto centre. Visai ne
toli nuo prezidento Carterio bu
vo ir John Hinckley Jr. Yra pa
grindo manyti, kad jis taikėsi 
prieiti prie prezidento Carterio, 
bet minia buvo tokia .tiršta, kad 
nepajėgė prisistumti. Gal ten ir 
prezidento sargai buvo akylesni. 
Washingtone jie matė vaikščio
jantį nepažįstamą žmogų, bet 
jiems tai nesukėlė įtarimo, ne
priėjo arčiau ir nepasiteiravo, 
ką jis ten darė.

John Hinckley Jr. prisipažino, 
kad jį paveikė Amerikos nacių 
vadas Frank'Collins, kai jis su
kinėjosi su naciais Skokie sri
tyje ir norėjo įsiveržti į žydų ap
gyventą apylinkę. Jis prisipaži
no, kad skaitė IJitlerio parašytą 
knygą “Mein^Kamp”, d iš jos 
pradėjo domėtis Amerikos na
ciais.

lų administravimą, o dar vėliau 
apie suverenines jų teises.

Ketvirtadienio rytą du Argen
tinos kariuomenės vadai išskri
do į Limą, kur išdėstys Argen
tinos vyriausybės nutarimą su
stabdyti karo veiksmus ir suti
kimą atšaukti karo jėgas iš 
Falkland salų, jeigu britai taip 
pat sustabdys karo veiksmus ir 
atšauks savo laivyną iš Falkland 
salų srities.

VARŠUVA.
kupai trėiiadienį pasmerkė vi
sus lenkus, kurie pirmadienį ir 
antradienį maištavo Varšuvoje, 
štetine, Daficige ir kitose vie
tose. Vyskupai tvirtina, kad iš 
tų griežtų protestų nėra jokios 
naudos. Nukentėjo jaunimas, komunistai, bet lenkų policija

— Nairobi. Kenijoje, dr. Paul 
Maundu trečiadienį pranešė, kad 
netoli Victoria ežero rastas žmo- 
bus labai panašus į beždžionę. 
Viktorijos ežero pakraščiuose 
rastas 27 metų amžiaus sutvėri
mas, kuris labai panašus į žmo
gų, bet elgiasi kaip beždžionė. Jis 
nekalba jkios kalbos, bet jis mo
ka pasakyti, kad nori valgyti ar 
gerti. Jis .buvo atvežlas į ligoni
nę. kad iš arčiau galėtų iš*irti, 
kc'kio jo sveikata ir kas jis 
toks yra.
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- Bangos toli nunešė
■ jūreivius ■ 

Dideles ębai^os toli nunešę

BELFASTAS, š, Airija. — 
Praeitą trečiadienį šiaurės Ai- 

} rijoje gyvenantieji maištininkai 
i paleido rankinę bombą ir sun- 
• kiai sužeidė šiaurės Airijon tar- 
į nybos reikalais pasiųstą karį. Be 
jokio pagrindo jis buvo sunkiai 

Į sužeistas.
į Policija nujautė, kur galėjo 
būti sukrautos rankinės grana
tos, bet niekad tų vietų nepatik
rino. Sužeisto kario skausmai 
tiek sujaudino porą policininkų, 
kad jie nutarė patikrinti, kas 
galėtų būti visai netoli policijos 

WASHINGTON, D.C.— Kiek-! stoties esančiame apytuščiame 
vienais metais Amerikoje neten-, garaže. Kai pralaužė duris ir.pa- 
ka gyvybės 20,000 žmonių vien j tikrino, kas tose dėžėse sukrau- 
dėl to, kad krašte nėra įstaty-, ta, tai rado 3,000 rankinių gra
mo, kuris kontroliuotų ranki- ‘ natų. To'kia pati granata sužeidė 
nius ginklus. Jeigu revolverius ' jiems pažįstamą karį, 
turėtų atsakingi žmonės ir gink- Į 
lūs naudotų tiktai 
reikalams, tai krašte nušautųjų 
skaičius nebūtų toks didelis.

Jeigu pamišėlis J. Hinckley Jr. 
nebūtų turėjęs ginklo, tai prezi
dentas Reaganas nebūtų sun
kiai sužeistas. Nebūtų nukentėję 
dar trys žinėnės, buvę kartu su 
prezidentu Bet krašte ginklų J vojinga liudyti 
kontrolė 
pateko į 
ir buvo 
žmonės.

Dabar 
j tas įstatymo projektas, kuris ; 
| neleis ginklo duoti į rankas žmo- Į 

nėms užpulti. Ginklą galės tu
rėti tiktai savisaugos sumeti- 

Įstatymų leidėjai, gavę 
500,000 įvairių patarimų, turės 
taip paruošti įstatymą, kad už
puolikai negalėtų gauti ginkld 
i rankas.

Britų kabinetas svarsto naują 
Jungtinių Tautų gen. sekreto
riaus pasiūlymą ir pranešė, kad 
ketvirtadienį į jį ataskys.

LONDONAS, Anglija. Žinios 
iš Falkland salų sako, kad Ar
gentinos kareivių nuotaika.-Falk- 
land salose labai liūdna. Stan
ley aerodromas visiškai išardy
tas. Britų lakūnams pavyko iš
mušti 15 pėdų gylio duobes nu
sileidimo takuose. Argentinos 
lakūnai- negali Stanley aerodro- 

naitdotls.
Be to*, iprądėjc sirgti Argenti

nos kariai. Salose šalta, nėra 
šviežio maisto, geriamo vandens 
ir drabužių, šimtus karių už
puolė salų vandens ligč’s, o 
vadovybė negali jų išvežti. ”

MANOMA, KAD SVARBIAUSIAS VICEPREZIDENTO 
PASIKALBĖJIMAS ĮVYKS

PEKINAS, Kinija.—JAV vice
prezidento George Bush kelionė 
į Kiniją sukėlė susirūpinimo 
Kinijos valdžios žmonių tarpe. 
Dabartinė Kinijos vyriausybė i siu premjero žao patarėju. Ten- 
buvo pertvarkyta prieš porą die- * gas nemėgsta eiti Į smulkme
nų. Premjeras žao atleido* net ll‘nas, bet aiškiai paliečia esminius

b^ti jjūron' iššokusius' kreivius, 
kitą'dieną j nefaunėsyietę ajt- 
jdankė Ūąūgiau geĮbejimo laivų 
ir.;.. apžiūrėjo visus vandenis. 
Efer daugiau argentiniečiąms pa
dėjo kiek^aprimusi jūra. Nelai- 
m ės me tu bangos, siekė. 40 pėdų. 
Ęįritį. Jčktuvai^dra^jyip

vicepremjerų. Atleistas ir tas, 
kuris tvarkė santykius su Ame
rika.- . ,

Atleistasis Kinijoje sukėlė 
nuotaikas prieš JAV. Atleista
jam nepatiko, kad JAV prezi
dentas Reaganas nutarė parduo
ti Taivanui lėktuvų, tankų ir ki
tų karo pabūklų atsargines dalis. 
Iš pradžių prez. Reaganas minė
jo modernių lėktuvų pardavi
mą Taivanui, bet pasitarus, su 
Kinija sutarta,. kad Taivanui 
bus parduodama vien tik atsar
ginių dalių.

Viceprezidentui Bush įskri- 
dus į Kiniją, pradėjo siausti la
bai didelė audra. Pylė lietus ir 
daužėsi perkūnas. Vicepreziden
tas buvo priverstas nusileisti 
Hangžu aerodrome. Ten lėktu
vas turėjo palaukti kelias valan
das, kol praėjo audra ir nuva
lyti jos padariniai. Vietoj pen
kių dienų, viceprezidentas pabus 
Kinijoj tik keturias dienas.

Turės tartis su Tengu 
Hsiaopingu

Blogiausia, kad premjeras 
žao, atkisdamas 11 viceprem
jerų ir kitus ministerijų tarnau
tojus, dabar neturi žmogaus, 
labai gerai susipažinusio su ve
damomis derybomis dėl Taiva- 
no. Tas žmogus privalo būti su
sipažinęs su Kinijds ir JAV san
tykiais. Jam furi būti aiškus 
konfliktas tarp dabartinės vy
riausybės ir JAV. Tas pareigū
nas, kuris kėlė erzelį tarp dviejų 
valstybių, jau atleistas, o kito 
jo yieįoj nėra. Premjeras džiau
gėsi,'.. kad Bush pavėlavo vieną 
dieną, tai jis turės progos su
rasti reikalus nuodugniai žinan-

Prieš dešimt metų, gegužės 16 dieną, profės'mod*nfa.s 
prieš rusų okupaciją. Kauno mieste R. Kalanta 
pylė žibalu, sušuko “Laisvės Lietuva;!*’ ir susid

WASIHNGTON, D.C. — John 
Hinckley Jr. buvo apsistojęs 
Central viešbutyje, 312 kamba
ryje, kai atvyko į YVashingtoną 
prezidento nušauti. Iki pasikė
sinimo policija jo visai neįtarė, 
bet kai jis per krūtinę peršovė 
prezidentą, tai policija nuvyko 
į jo kambarį, rado didoką pu n 
dą įvairių laiškų, laikraščių ir 
knygų. Iš laikraščių jis sekė, 
kada ir kur prezidentas bus. Jis 
nuėjo laiku prie to viešbučio ir 
ten pašovė prezidentą. Jei kulka 
butu bent vieną colį pakrypusi 
į dešinę, tai būtų pataikiusi į 
prezidento širdį.

J. Hinckley tėvai atvyko iį 
Washingtons pasiklausyti teismo 
eigos. Motina buvo gražiai pasi
puošusi ir pasidabinusi, o tėvas 
švariai apsirengęs. John yra vię- 
nintel^-jų sūnuš.

Rasta's' Ia^lkas,. rašytas akto
rei Jodie Foster. Jai pasakojo, 

, kad jis būsiąs Baltuose Rūmuo
se. Jis kvietė- ir ją pasiruošti,, 
patardamas jai būti ir toliau iš
tikimą. Šio laiško jis neišsiuntė, 
o paliko an.E. savo kambario 
stalo. Trečiadienį jis buvo įteik
tas teismui. • š

ARGENTINA IŠGELBĖJO 680 
BELGRANO JŪREBIŲ 

ISGELBeTLŠ. ĄRCiEN^INffičIUS VEŽA Į BAHIA 
. bla^ca;kur suteiks jiems pagalbą

BUENOS AIRES. — Argenti
nos kariuomenės vadai vakar 
sutiko sustabdyti karo veiksmus 

į Falkland salų zonoje ir tartis su 
Jungtinių Tautų atstovu apie 

! karo jėgų atšaukimą iš Falk-
• land salų, sako trečiadienio nak- 
' tį paskelbtas Argentinos užsienio
reikalų ministerijos pranešimas.

Sekretorius Haig pranešė, kad 
į jis atsisakė tarpininkauti tarp 
i Argentinos ir britų vyriausybių, 
kai Argentinos prezidentas L. 
Galtieri atsisakė priimti sekre-

• torių Haig ir išklausyti jo nau- 
i jus pasiūlymus Falkland salų 
■ blokados reikalu. Po to naują 
‘ pasiūlymą padarė Peru Respub
likos prezidentas, su kuriuo ta
rėsi ir sekr. Haig.

Dabar paaiškėjo, kad Jungti- 
; niu Tautu gen. sekretorius Ja- 
vier Perez de Cuellar, prieš tai 

, buvęs Peru užsienio reikalų mi-
• nisteris, pirmon eilėn nori su- 
! stabdvti karo veiksmus tarp 
, Talkia nd salas^užėlrm^ju- argonu* m u
tiniecitj ir britų karo jėgų, su
pančių salas ir jau, išsikėlusių 
įvairiose Vak. Falklando salos 
vietose.

, Argentinai suduotas , labsi 
skaudus smūgis, kai praeitą 
sekmadienį dvi britų torpedas 
išspro’gdino kreiserį “General 
Belgrano” ir jį nuskandino, o 
antradienį argentinieč:ai nu
skandino britų naikintuvą Shef- 

dabar abi 
palinkimą 
klausimui

* r KAL£ND0R£U8

Gegužės 7: Domicėlė, Danutė, 
Eigirdas, Balsė, Geistaras.

Saulė ielca 5:40, leidžiasi 7:55
i V • ’ ' > A. £

Oris debestrofts, lis, gniui.
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AGUONINIAI PYRAGAIČIAI

Ant buteliuko ir dėžučių

Vestuvinė puota vyko Lake- 
oc’d Country Club patalpose,

DARŽOVĖ, NUSTOJUSI 
SAVO REIKŠMĖS

Kaip žinia, krapus senovėje 
žmonės laikė gražiu ^augalu, tu
rinčiu tokį pat puikų kvapą, 
kaip rožės.

Bet kokių gėlių buketas vi
sada būdavo papuošiamas kra
pais.

Dabar krapus mūsų šeiminin
kės dažnai tebededa tik į saitus 
barčius bei žalibarščius ir agur
kus. ' ' 4

JAUNOS IŠVAIZDOS 
PALAIKYMAS

SENOVIŠKI VAISTAI
— ŠALAVIEJUS

Piene yra vertingas vitami
nas A, kuris, tašiau, greitai su
nyksta, jei indas su pienu būtų 
nepridengtas.

Todėl laikant pieną šaldytuve, 
jį reikia kuo nors uždengti, kad 
taip lengvai prie jo neprieitų 
oras.

Lėtas pieno virimas taip pat 
naikina vitaminą A, todėl reikia 
pieną virti stiprioje ugnyje.

nę išvaizdą-
Nemėginkite greitai numesti 

savo svorį, nes prie tokio greito 
tempo, veide gali atsirasti rauk
šles, kurios nustelbia gyvumą 
ir grožį.

RUPI KVIETINĖ DUONA SU 
. RIEŠUTŲ PRIEMAIŠŲ

■*>
Jeigu turite noro ir kantry

bės, tai pabandyk&e išsikepti 
tokios rūšies ragaišį, panaudo
jant: »
Vieną puoduką baltų miltų,

Vieną šaukštą sodos kepi
mui (baking soda),

Vieną šaukštuką druskos,
Du puodukus rupiai sumaltų 

kietinių miltų (whole wheat 
flour),

Tris ketvirtadalius puoduko 
pasukų (butter milk).

Vieną puoduką sukapotų rie
šutų.
Pirmiausia reikia persijoti bal

tus miltus ir įdėti į juos sodos 
ir druskos. Paskiau supilti rū
pesnius kvietinius miltus ir 
riešutus, o vėliau viską sumai-

SAVARBUS VITAMINAS 
PIENE

Puotoj dalyvavo labai daug 
žmonių iš Cbicagos, Santa Mo- 
nico’s, New Yorko, Connecticut, 
Clevelande, Bostono ir kitų 
vietų.

Jaunavedžiai apsigyvens Ciii- 
cagoje. Dr. Gintaras turės atlik
ti rezidentūrą Northwestern 
universitete.

Paliesti arthičio ar kitokių 
ligų, kurie skausmo sumažini
mui paimti didesnį kiekį aspiri
no, dažnai pajunta skambėji
mą ausyse, klausos apsilpimą ir 
galvos svaigimą.

Tačiau tie reiškiniai yra lai
kino pobūdžio ’ ir pranyksta, 
kap tik nustojama imti aspiri-

Aguoninių pyragaičių pagami
nimui reikia paimti: pusę, svaro 
miltų,:yienąkiaušiĮųcrdTyrų, ket
virtadalį svaro sviesto, pusę stik 
lines pudrinio cukraus, pusę pa
kelio mielių, du valgomus šauks 
tus pieno ir šeštą dalį svaro juo
dų aguonų. -

I miltus reikia įpilti praskie- 
stas šilto pieno mieles, įdėti try
nį, sviesto, pudrinį cukrų; viską 
gerai užminkyti, pastatyti. šal- 
ton vieton; imti po šmotelį teš
los, ranka daryti pilgas lazde
les, kurias supinti į aštuoniukes; 
tepti jas kiaušiniu, apiberti aguo 
nomis ir kept iki auksinės spal
vos. Vėliau patiekti savo sve
čiams pasigardžiuoti.

Magd. Sultenė

Tikrasis didvyris kalba apie ąt 
sižymėjimus . . . kitų.

Pridėti sirupo bei pieno; ir 
suminkyti.

Kepti riebalais išteptoje duo
ninėj formoj, prie 325 lapisnių 
Farenheito per 1. /valandą ir 15 
minučių^^ f '

Žuvų taukai visada turi būti 
laikomi stipriai uždarytame 
inde.

Kitokiu būdu laikomi žuvies 
taukai pagenda ir netenka gy
domosios reikšmės.

■ Viena, *75 metų senutė, prie 
bažnyčios sako: “Tamsta, rašy- 
damas krišką, tautinių pasirody
mų vadovybei, atlikai kiaulišką 
darbą. 0 kas atsitiks, jei bimbi- 
ninkai tenai įeis- Jiei tenai pra
dės demonstruoti .apie, gėją gy- 
-venimą komuhstnėįe ’sMėmcie. 
Juk- komunistai koncentracijos 
stovyklose išžudė daugelį lietu
vių. Daug lietuvių išvežė į Kras
nojarską"’ ir Lt.

Aš sakau: ““Močiute. tamsta 
turi visiškai menką supratimą, 
štai Lietuvoje žmonės vykdavo 
atostogų i Palangą ar Kulautu
vą, viešbučiuose labai brangiai 
mokėdavo, 'štai čia, Amerikoje, 

-žmonės bando numesti svorį,

see us for 
financing 

V M OUR WW RATES

stus, nes nervai bent laikinai at 
si leidžia nuo įtempimų naš

tų gavęs šrdies ataką. Kokia ne
garbė būtu lietuviams.” O v

Senukas tvritina, kad lietuvių 
paroda buvo įtraukta į “bicen- 
tenial” filmą.. Kokia esanti gar
bė. kad ją matė mažiausia 30 
milijonų žmonių. Je matė, kad 
Amerikoj gyvena lietuvių tauta. 
“Čia tai visai blogai, — sakau 

aš. — Aš pasistengsiu, kad fil
mų gamintojai,iš filmos letuvių 
skyrių išmestų. Juk filmą žiū
rint, nuvargsta akys, pareika
lauta laiko. Juk tuo metu žmo
nės galėtų išmesti stiklelį wis- 
key ar išgerti bokalą ^alaus- Apie 
tai parašiau keliems laikraš
čiams. Jie vis rašė, kad lietu
vių skyrius iš “bicentenial” fil
mos būtinai turi. būti iškirp
tas.” v ' '

Būtos Bobelytės ir dr. Gintaro Degėsio sutuoktuvių, įvykusių St. Petersburg Beach 
Fla., vaizdas. Kairėje abu jaunavedžiai, o dešinėje pabrdliai ir pamergės; iš dešinės: 
pabrolys dr. Mark Whitesett, Jolita Kriaučeiiūnaitė, Sigita Bobelytė iš W. Hartford, 

Conn., Carol Balzekaitė iš Chicagos, Alena Bobelytė, Aldona Bobelytė ir kt.

Patikrink savo elgesį daž- 
negu laikrodžio tikslu

Ar jau žmogus yra pasenęs? 
To negalima spręsti vien pagal 
jo metų skaičių-

Jei gu jūsų raumenys veikia 
normaliai, jei širdis ir kraujo 

j apytaka yra tvarkoje, jei svoris 
kaip reikia, tai ir sulaukus 70 ar 
kiek daugiau metų, senatvė dar 
nėra jūsų prisivijusi.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savuegulaHy!

2. Išmok ką nors įdomesnio. J 
Mokėk gražiai pasakoti ir ati-. 
džiai klausyk ką kiti sako.

3. Nesiskųsk kitiems apie savo 
vargus ar rūpesčius, nes to vis
ko ir aniems netrūksta.

t

4. Neieškok blogybių. Jeigu? 
nieko gero negali rasti aplinki
niam gyvenime, tai tas reiškia, 
jog kas nors negero yra su ta-, 
vim.

gintaru, gintaras ir kiti lietu-, 
viski išdirbiniai, šis skyrius ap-| 
gultai ir žmonės gausiai per-j 
ka “čia tai jau tikrai blogd.Juk 
jie galėtų gauti net kelias ban
kas wiskucio ar pusbačkį alu
čio.” Taip, apklumpinęs vsus. 
nutariau pradėti veikti. Suda-: 
Sau planą. Pirmiausia turi būti 
panaikinta lietuvių šokimai, lie- 
uvisko ma’<to paradvinėjimas 

ir lietuviškų išdirbinių pardavi
nėjimas, o vėiau ir lietuviška 
paroda )

Tuoj grebiu popierių ir rašau. 
Tautų pasirodymo vadovybei 
laišką. Jame tvirtinu, kad lietu
viški tautiniai šokiai negražiai 
šokami, žmonės žiūrėdami nu
vargsta. Toliau sakau, kad lietu* 
viskam maistas nutukina žmones 
ir ko gero trumpiau gyvens, o 
lietuvių pardavimo skyrius, tai 
jau visiškai blogas. Reikia lie
tuviškus veikėjus išmesti. Turi
me keletą posėdžių su Tautų 
pasirodymo vadovybe, bet juos 
neišmeta. Visi laikraščiai rašo. 
Ot šitas, tai bent veikėjas. Jis 

’.virtiną, kad lietuviškų tautinių 
šokėjų nudyla padai, žmonės, 
bevalgydami lietuvišką maistą, 
■nutuks ir ko gero trumpiau gy
vens. O su lietuvių pardavimo 
skyrium, tak jau visai blogai. 
Žmonės ji apgula ir gali vienas 
kitam šonkaulius išlaužti ir vė
liau tektų vežti Į ligoninę. Mes 
pilnai sutinkam su juo, kad lie
tuvius būtinai reikia išmest.

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
Štai šešios praktiškos taisyk

lės gyvenime,kurias turėtumėm^ 
prisiminti:

1. Būk linksmas. Geras juo-, 
kas kartais naudingesnis už vai-

Ar jūs žinotu, kąjp seniau gy
dydavo kosulį, slogą <ir kaklo 
peršaliną? į ; z ; 7-

Labai paprastai. Išvirdavo sa
la viej aus, pridėdavo medaus ir 
tokią “arbatą” gerdavo keletą;
.sykių per dieną. x

šios rūšies priemonės nuo 
neršalino gali būti geros ir šiais 
laikas.

6. Atsimink, jog blogai ats - 
liepdamas apie savo tautiečius, 
tu tuo pat sykiu pažemini h 
pats save.

mau
Dabar, jei nuvežavęs į CJeve- 

landą, pasuku kairę koją deši
nėn. visi laikraščiai rašo: “Ott 
šitas, tai bent veikėjas. Kiti su
kinėdavo pirštus, "o šis kojas.” 
Jei nuvažiavęs į New Yorką, 
pasuku dešinę koją į kairę, tai 
visi laikraščiai rašo: “Sis didy
sis veikėjas New Yorke- pasuko 
dešinę koją į kairę.’\ Dabar kai 
tik išeinu iš n^rųt visi laikraš
čiai tuoj rašo. Dabar aš esu ži
nomas visoje Amerikoje.”

Quarterly
OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO

Kartą, sėdint tavernoje pne 
stikhuko, man viauas draugas ir 
sako: “Iš tavęs, niekas “neišei
na”. štai žiūrėk, šitas veikėjas 
Clevelande pasuko kairės ran
kos nykštį į dešinę. Visi laikras- 

j 'r ’ ai?: “šdb didis visuo- 
v< rkėjas pasuko kairės 
nykštį Clevelande į de- 
Vėliau jis nuvažiuoja į 

Detroitą ir pa>uka dešinės ran- 
kpr nyk?4 į į kairę. Tucr visi, laik 
raŠeri-i rašo: “Šis didelis vei
kėjas Dc4 "o:4c pasuko dešinėm 
ranko- rykšri į kairę.” O dabar 
mudu čia -ėdim, gurkšnojame 
slut’ ir ragaujame wiskey. Tuoj 
pradėk veikti, organizuoti, ga 
minti. Štai Milwaukee kiekvie
nais metais vyksta tautų pasiro-’ 
dymas. Gal iš tenai ką nors su-? 
maivosi. Veiki judėk! krutėk!” 
.leigu jau geriausias mano drau 

gas taip kalba, tai aš turiu klau
syt’. Juk jei aš neklausysiu, gal 
jis nesėdės tavernoje su manim 
prie alaus bokalo.

•Sėdu į automobilį ir nuva-j 
žiuoju į Tautu pasirodymą Mil
waukee. Gi žifiriu arenoje šoka 
lietuviškus baltinius šokius vai-’ 
kučiai ir jaun.u<HįaiJKaip tai gali; 
būti, įuk tai nuvargsta, nusilps
ta. o kas svarbiausia, batų padai 
nudyla- Juk prieš pasirodant.* 
reikia daryti keliolika repetici
jų, Už trijų metų reikia pirkti 
naujus batelius ar kalti puspa
džius. Juk tas viskas daug kai
nuoja. Juk už taj tėveliai kiek 
daug galėtų gauti alučio ar wys- 
key- Einu toliau. Žiūriu iškaba:. 
LITHUANIAN .ir rodoma Kalė-; 
dų eglutė. Taip ųegali būti. Juk* 
žmogus žiūrėdamas ; nuvargsta, 
akys nusilpsta, o ko gero gali 
gauti širdies ataką. Kokia ne
garbė bus lietuviams, kaįp Mil
waukee Journal parašys t‘Prie: 
lietuvių parodos širdies ataką 
gavo žmogus.” Nešu.savo- klum
pes toliau. ^Žiūriu vėl iškaba. 
“Lithuanian” ir prie jos. -parda
vinėjamas lietuviškas'maistas ir 
'daugybė žmonių jį perka ir val
go. Taip negalį būti. .Juk nu
tuks ir ko gero trumpiau gy
vens. Velku klumpes toliau. Žiū
riu vėl iškamą “Lithuanian” ir 
prie jo pardavinėjama žiedai su kinko -net speciales klinika:

Tau can*t afford to be 
Because if you’re in charge of 
the family budget, you're 
making dedaom about the 
future, too.

And that's rihere Ų.S. 
Savin es Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up tor the Payroll Sav
ings Plan where he work*.

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

Savings Bonds. For 
the woman w ho really knowa 
a good bargain.

F 'wy to
-mAtuniy i y«ar» <4H%

«r» r-pUeed W kwu moUb Ji n 
thwy eon b* at )*** 

ha nt is «r
(JtR, tAX W *

tenai viską gauna veltui, ar tai 
negerai.

Iš bažnyčios grįžtu į namus. 
Gridžiu skambina telefonas. Pa
keliu telefono ragelį. Kalba net 
pats Tautų pasirodymo lietuvių 
skyriaus rengėjas. Jis sako: “Jei 
gu mes negerai ruošiam, tai tam 
sta ateik ir parodyk, kaip reikia 
ruošti. Be to, aš galiu tamstai 
duoti lietuvių skyrių pilnon kon 
trolėn ktam mieste.” 1

“Kaip tu gali taip sakyti. Juk 
tai sunkus darbas, reikalingas 
net keletos mėnesių pasiruoši
mo. Pats juk žinai, kad aš sau- x 
lys- Mano baltos pirštinės susi
teps. Ar pats nematai, kaip pa- 
radose iškeliu kojas. Mano pa
reiga stovėti prię paminklų” ir,4 
tai pasakęs, padedu telefoną.

Vaikščioju gatve ir sutinku2 
80 metų senuką. Po trumpo pa-» 
sisveikinimo jis sako: “Tu, pra-1 
šydamas lietuvius Išmesti, pasi- 

k darai aukščiausio lapsnio k. Juk 
lietuvių šokėjų grupė laimėjo 
net keletą premijų, šoko guber
natoriaus inauguracijos baliuje.
Tėveli, sakau aš: “O kas būtų 

buvę, jei, bežiūrint lietuviškų 
tautinių šokių, koks žmogus bū-

CHK1AGO, nr JNOK

Virbate

Šaunios Rūtos Bobelytės sutuoktuvės
ST. PETERSBURG BEACH, 

Fla. — šių balandžio' 12 d 
įvyko labai šaunios Rūtos Bobe-į tuojau po sutuoktuvių 
lytės sutuoktuvės. Ji ištekėjo už. 
daktaro radiologo Gintaro De
gėsio. Jis baigė medicinas moks-’ 
lūs, specializavosi radiologijoj ir 
Įsigijo savo ofisą šiaurės Chi- 
cagoje.

Sutuoktuvės vyko Floridoj, 
St. Petersburg Beach §v. Jono 
bažnyčioje. Jaunuosius nutuokė 
kun. Adolfas štašys.

bės išlaikyti-
Nuolatinis užsiėmimas, ben- 

draytnar su savo tautiečiais.
di^te, niekad peper-

WITH REPAVtVIFIMT
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lietuviu
Baigdamas, visiems . čia pa-

ATEINA

Lietuvos skyrius šioje kny 
goję užima 11 puslapių. Yra pa

kalbėto
Santva-

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo Olaidoma*

Sudegins kūną Viešpaties 
diena,

O kas galės įveikti mano kur
tizanę? —

Į naktį grimsta ąžuolai pasenę, /
O tu, kaip grįžtantis pavasaris, 

esi jauna! .

ką ir laboratoriją. Čia, išilgai 
tvoros, yra penkios ar šešios ei
lės automatinių, iš atstumo kon- 
troliojamų prietaisų su elektro
niniais sekimo aparatais. Čia iš
bandomi patys moderniausi prie 
taisai, naudojami * '■•kone, lage
riuose ir prie tarpeautinių rube- 
žių (pav., Berlyno siena).

ir draugystę^,
vien tik pelenus randu apkai-

tusioj širdy —
trupa štai po kojom plytos 
apgaulingų kovų,

svyra saulė vakarop beviltiš
kai graudi ....

Galiu kreiptis Jbr tiestai 1 SLA Ceotrv

LITHUANIAN ALLIAMCI OF AMMICAr
7 Mrv Yert, M.Y. IMTI

M7 W. Mb 9L 
Tai. cnt) wmi

Lemtis po gabalą sulipdo tavo 
buitį! —

Deja, sidabro, aukso ir prakai?
to vargo gniužulai

Netrunka, tarsi goželį tave 
užguiti!

< SIUNTINIAI Į LIETUVA
' ( Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
|501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ Tel 925-2731

▼. I1LANTINA8

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARIJA NOREIKIENt

Po šimtmešio, o gal vėliau,— 
ar tai labai svarbu? —

Prie tų namų ir xėl ateis jauni 
ir smagūs darbininkai —

Jie "ateis atnaujinti, pagražinti 
senų ir užmirštų darbų,

Nuobodžiai cypaujant tai pa
čiai laiko katarinkai ...”

Dail. Jurgis juodis Romo Karatuos pėdomis Aliejų

— Ar tu spekuliuoji? _• 
• '■ .—Taip,. Aš tris kartus jad 

susituokiau.

Ta nuostabia architektūrą de 
besu,

Tą okeano nerikią, kuris klastin
gai tviska,

Žaidimą rytmečio
varsų?. . .

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. v • . ,i>

O ką tuo rekalu ruošiasi 
daryti ir kaip St. Santvarą 
gerbti Bostono lietuviai ir 
politinio bei meninio ppbūdžio 
organizaciniai vienetai, kuriems 
jis daugiausia, negu kur kitur 
yra atidavęs savo kūrybinių 
vertybių? Nieko . . . Tik sklinda 
gandas, kad to sukaktuvininko 
pagerbimas Bostone bus /suruoš
tas šių metų akinantį .rudenį... 
‘Nors tiek . . .* -

operos veikalų į lietuvių kalbą 
vertėja ir kitokiais veiksmais iš1 w C » ... r
ėivijoj tebesireiškiantį darbuoto 
ją —Stasį Santvarą, jo iškilmin
gų amžiaus sukaktuvių išvaka
rių proga aplankėme, kartu <su 
žurnalistu ir rašytoju, Draugo 
1980 m. romano konkurso laimė 
toju už jo parašytą istorinį vei
kalą “Aiženų Kunigaikštystė”, 
Jonu Vizbaru - Sūduviu. Būda
mi Atlanto vandenyno pakran
tėje esančioje St. Santvaro re
zidencijoje, turėjome progos žy 
mųjį sukaktuvininką pasveikin
ti jo būsimų amžiaus sukaktu
vių proga ir kartu besivaišinda-

mi užkandžiais ir nuotaikingais 
gėrimais, išsikalbėti lietuvių iš
eivijos klapsimais bei literatūri
niais reikalais. Tame pobūvyje 
turėjome pzogos sužnoti ne vien 
apie jo būsimą tolimesnę lietu
višką veiklą, bet ir apie jo nau
jausią poetimę kūrybą, kuri yra 
sukaupta spaudai paruoštame 
veikale, pavadintame ‘ Buvimo 
Pėdsakai”.
• Štai iš to nafcjojo poezijos rin
kinio viena kita ištrauka:

Užsklanda apie sukaktuvinin
ką Stasį Santvarą* ,

1982 m. balandžio 8 d. Dirvos 
savąitraštyje paskelbta r uPa-J 
gerbs poetą Stasį Santvarą.

Rašytojo Stasio Santvaro 80 
metų amžiaus kūrybos ir veik
los sukaktis bus minima Cle- 
vclande . . . gegužės 30 d.į 
sekmadienį, 4 vai. po į pietų. 
Stasys Santvaras, atvykęs į

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
suvažiavimą, ilgesnį laiką vie
šės Clevelande. Tuo’ laiku 
sueis ir ta S. Santvaro sukak-

Ir širdis, lyg paūkštė pabaidy
ta, sunerimsta,

Nuo reginių SAVUMO sukasi 
galva! —

Ir debesys pilki, ir medžiai 
kalba, tarsi broliai,

Gal tai rudens peisažo Lie
tuva?

(Tęsinys)

Bostomškiai ir apylinkės lie- 
tuviai pagrįstai didžiuojasi Sta
siu Santvarų, jų tarpe gyvenan
čiu. Vargu, ar rasime išeivijoje 
tekį kitą lietuviškos visuomenės 
šulą, savo veiklumu pasireiškusį 
ir tebesireiškiantį .r tuo pačiu 
visiems USA gyvenantiems lie
tuviams žinomą, pažįstamą ir 
gerbiamą. Kuriame tik Ameri
kos didmiestyje, kur didesnis Be 
tuvių skaičius gy vena ir kur tų 
gy venančių ruošiamas koks nors 
žymesnis kultūrinis, ypatingai 
literatūrinis — prozinio ar poe
tinio — veikalo pagerbimo ren- ■ 
ginys, ten visada stengiamasi re- ] 
ferentu turėti St. Santarą: Bo-j 
stone, Clevelande, Chicagoje, 
New Yorke ar kur nors kitur. 
Chicagoje gyvuojančiai Lietuvių 
operai reikalingas vertįmas,pvz. 
“Lituanus”, kuris buvo pažiba | 
tos Operos repertuare. Be buvu
sio nepriklausomos Lietuvos vai 
stybinės operos solisto ir tai ope 
rai libretų iš italų kalbos vertė
jo, ir išeivijos operos ansamblis ! 
nebūtų galėjęs žiūrovams pasi
rodyti. O kur dar mūsų istorinių 
įvykių, tarkime, kovos dėl lie
tuviškos spaudos ir jos atgavimo 
minėjimas Bostone, kur St.Sant- 
varas skaitė paskaitą, pavadintą 
“Lietuviškas žodis”. Tos paskai
tos gražbiliškos mintys ir pagąr-. 
ba lietuviškam žodžiui dar ;ir 
šiandien mūsų peri j odinėj spau
doje panaudojama kaip nepaly
ginamo grožio epitetai.: Šitoj- lie
tuviškoje veikloje St. Santvaras 
neturi sau lygaus. Iš anksto ga 
liu pranešti, kad mūsų didžioj c _ 
Lietuvos atgimimo dainiaus Mai-! 
ronio Chicagoj būsiančiame ge-• 
gūžės mėnesį 16 d. minėjime B j 
pagerbime pagrindiniu 
ju bus bostoniškis St. 
r-as. ’ A s'

Dr. A. J. Gussen
grožis. Kietais viršeliais ____________________

Minkštais viršeliais, tik ____ _ ______
;! I* ) 4 J *' * < * t. 1 * ’ < • Į ,

Dr. A. J. Gtusen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik —_

B759 W. 71rt St, Chicago, m
V imSTWGAI UPILDGMI RECEPTAI • FANNIE WAY MJU 

DUKYNAI • KOSMETIKOS RIZKMKNY8

Atdara šiokiadieniais nuo

(Tęsinys)

Laboratorija turi penkis sky
rius: architektūros, sanitarinės 
inspekcijos, planavimo,, projek
tavimo ir susisiekimo. Jai vado
vauja /Antanas Lumbas, sadis- 
tas < fr antisemitas, ir pulk, jpro- 
chukanov, LTSR Vidaus Reik, 
min. pavaduotojas. Laboratori
ja “aptarnauja” visus Sovietijos 
kone, lagerius. Ji turi visus mo
derniausius prietaisus iš JAV, 
Vak. Vokietijos ir Japonijos.

Čia kaliniai dirba iki fizinio 
išsekimo. Pav., M. K. 177 cm. 
aukščio, dėl nuovargio tesvėrė

Kaip Stalino laikais, 
ei kalinys neatlie

ka užduoto darbo, jis yra ištre
miamas miško kirtimę darbams 
ar į kasyklas Sibire. /Minėtas M. 
K. buvo išsiųstas į aliuminijaus 
bauksito kasyklas Archangelsko 
rajone.

Lageris yra padalintas į* dvi

buvo išleidęs dviejų pašto ženk
lų. seriją. Ženklų piešnyje pa
žymėta, jog Sv. Kazimieras yra 
Lietuvos patronas.

Reikia laukti, kad mūsų kuni
gai ras būdų, klaidinančią infor
maciją apie Šv. Kązimierą A. 
Kat. Enciklopedijoje ir kituose 
leidiniuose atitaisyti.

minėtiems ir nepaminėtiems 
bostoniškiam sukaktuvininkams 
/“viršamžininkams ’ linkiu svei-

Sį žymųjį įseivtjos 
tribūną :r daugiešakį lietuviškos 
literatūros kūrėją - dramaturgą,

Bėkit, bėkit, bareliai! — per 
palaukę,

Marių sutemos, žerėkit sau
lėm! —

Mano siela meilės rytmečio 
teblaukia, : „

Pertekus rūsčių drenų ap
gaulėm . . .

SIUNTINIAI I LIETUVA 
~ MAISTAS E EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69lh St, Chicago, nl 60629 ♦ Tet S25-278T

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atajminimuM,

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL Mečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 

susirūpinimą-------- ----------- --- ----------- :______ 38.00

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino - geriausią 

Čhicagos lietuvių istdriją 
(1869 — 1959 metai).

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

Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
jra senime!!, Ir turtlnglflugU lietuvis mterailiDi

CuUsarija, UetuviMni iitikhml tarnaujanti jau per įsetou

SLA — atlieka kultūrinluf darbut, tr kiti etna, kuria
darixia dirba.

SLA— ftrookėjo daubas kaip AŠTUONIS MILIJONUS dcteii 
apdraudą mvo nariam, i •

"v ; l v - ' . j < ----------

BLA — wdnudfia piglausU>mla kalnowli. SLA ueiettar pefoe, >»> 
riasw patarnauja tik uMlalpos pagrbjdn.

Kiekviena* lietuvis ir lietuviu draugai faB 
Sudvienljiine aptidrauati iki S10.000. ' ’

&A — apdraudžia Ir Taupomąja apdnuda — Ende^menl 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui. įlekiančia* 
aukotojo mokslo ir ju gyvenimo pradUal. '

1LA — Vkfkoa apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui
TLOOO apdraudoa tuma temoka tik M.00 metacM.

ELA — kuopu vyra viaoae Beturiu kolonijom KretptttAa 
į ftvo apylinkėm SLA kuopu veikėjui jie Junu 
mielai pagelbėt 1 SLA latražytL r

Giedri, skambi vaikystė, mano 
didis .mieste,

Manom svajonėm tu paliki smė
lio pėdą! —

Ten Pieštvės skardžiai -švyti 
praeitim -įr ateitim,

Ten vieną kartą tremia, o kita 
ant balto žiedo sėda! . . .

Kone, lageriai ir kalėjimai Sovietijoje
duotas Lietuvos žemėlapis su 
kone, lagerių ir kalėjimų vieto
vėmis, Vainiaus miesto schema 
su aplink Gedimino aikštę esan- 
čia is kalėjimais ir korte, lage
riais, Rasų gatvės kone, lagerio 
schema ir Praveniškių kone, la
gerio schema.

Latvijoje esama dvylika kone, 
lagerių ir astuoni kalėjimai. Es
tijoje yra šeši koųc. lageriai ir 
trys kalėjimai.

Prie knygos yra pridėtas ir 
didesnis So v. S-gos žemėlapis, 
nusėtas kalė'imu, kone, lagerių 
ir psichiatrinių ligoninių “gula
gų”, arba salynų.

Knygos pabaigoje autorius tei 
gia, kad ^Sov. S-goje, laike 60 
metų buvo nužudyta ar nukan
kinta^60 milijonų žmonių. Auto
rius įspėja, kad Sovietai*" savo 
imperiją vis plečia ir savo akis 

•jau yra nukreipę į JAV pusę.
Jų laivai plaukioja beveik vi- 

’ suosė pasaulio vandenynuose, o 
. jų ambasados jau turi paruošu- 
sios* sąrašus laisvojo pasaulio in
teligentijos sunaikinimui. f 

Kairieji liberalai, kurie čia’ 
ruošia dirvą komunizmui, turė
tų atminti, koks likimas ištiko 
Rusijos ir Rytų Europos sociali
stus?*, jie pirmieji buvo slapto
sios sovietinės milicijos sulikvi- 
duoti.

Knygą ruošiant spaudai, buvo 
pasinaudota ir Vyr. » Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto/ (VLIKo) 
ELTA biuleteniais/ ' / • j

(Pabaiga) /■

Kadangi istorijos bėgyje Lie
tuvą ir Lenkiją jungė tamprūs 
unijos ryš’ai, tai lenkai daugelį 
mūsų žymesnių asmenybių sa
vinos!, tvirtindami, jog tai buvę 
jų tautos žmonės. Taip jie pasi
savinę poetą Adomą Mickevi
čių, laisvės kovotoją Tadą Kos
ciušką ir daugelį kitų.

šv. Kazimieras, D. L. K. ir 
Lenkros karaliaus Kazimiero 
Jcgailaičio sūnus, gimė 1458 m. 
Krokuvoje, mirė 1484 m. Gardi
ne. Palaidotas Vilųiaus kated
roje, kur 1635 m. jo palaikams 
buvo pastatyta atskira koplyčią. 
1521 m. paskelbtas šventuoju. 
Popiežius Urbonas VIII Šv. Ka
zimierą paskelbė Lietuvos glo
bėju, o popiežius Pijus XII jį 
paskelbė Lietuvos jaunimo pat
ronu.

Okupantui Vilniaus katedrą 
pavertus koncertu sale, šv. Ka
zimiero karstas 1953 metais bu
vo perkeltas į Šv. Petro ir Povi
lo bažnyčią Antakalnyje.

“Lietuvių Dienose”, 1982 m- 
kovo mėn. numeryje paskelbta,, tik 47 k 
jog Naujoje Katalikų Enciklo- j taip ir dabar, 
pedijoje, o taip pat knygoje “Lk 
ves^ of the Saints” (abi išleistos 
1967 metais), Šv. Kazimieras 
yra priskirtas lenkams. Ta pati 
žinia esanti pakartota ir “Catho
lic Twin Circle” š.m. vasario 22 
d. laidoje.-

Šią proga tenka prisiminti j dalis: viena gyvenimui, kita d: 
prieš keliolika metų viename iš ( bui. Gyvenamoj 
didžiigų Chicagos dienraščių pd

Ar šv. Kazimieras yra lenkų?
selbtas reportažas Šv. Kazimie
ro vienuolyno sukakties proga 
Reporteriui paklausu^, kas bu
vęs tas šv. Kazimieras, seselė 
atsakiusi, jog tai esąs Lenkijos 
patronas.

Kaip pamename, šv. Kazimie
ro 500 mėtų gimimo sukakties 
proga 1959 metais Vatikanas

dalis užima 
buvusią vienuolyno bažnyčią, 
dabar paversta' į barakus.Radijo 
fabrikas ir laboratorija yra dar
bo dalyje.

Virš lagerio vartų esąs? štikli- 
katos ir neišsemiamos energijos nis bokštas veda į radijo fabri- 
darbuotrs, kaip iki šiol, lietuvy
bės naudai ir,gerovei! Prie šių 
visų štikaktuvininkų priskiriu 
ir save, kaip pilnateisį “viršam- 
žinirtkū” atstovą.

Ant ko ir pasirašau —
\ ' Jurgis Jasinskis 

Sd/ Boston, Mass.
1982. IV. 23.
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ARIAMAS PLĖS JOS

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS

(Tęsinys)
Sąjungos pirmininkas: “Vakar 

apie trečią valandą po pietą, jis 
vėl nuėjo j žemesnį teismą, ka
dangi ketvirtadienį jo reikala
vimas buvc atmestas; vakar Su
ėjo į žemesnj teismą, to paties 
reikalaudamas, Įsivaizduokite, 
koki l r ikalavimai jo.”

Garbės teismo pirm.: 
“Netiesa”.
Sąjungos pirmininkas:
“Kai tamsta gausi balsą, ga

lėsi kalbėti. Dabar aš kalbu. Įsi
vaizduokite, suvažiavę jau buvo 
žmonės ir i§ Los Angeles, ir iš

tt ‘) Floridos, ir iš Bostone, :r iš-ki- 
Ij|tur... Kas būtų įvykę (sakiitie 
f į! pabaiga neaiškiai pasakyta it rie-

iąyo rankūjeį būtų teėjęs to ne
sakyti, juk tai yra žodžiai, pa- 
.•Mfeyti garbingos Lietuvos šau
tą Sąjungoj pinniriinko, kalbė- 

jusio Sąjungoj vardu. “Žodis 
ne žvirblis, jį paleidęs nebesu- 
gausž”, sako patarlė. Opozicija 
te' gali neužmiršti; ir prie kiek
vienos pogos vis gali. Sąjungos- 
pimininkui priminti, kaip yra 
daroma su jb anksčiau rašytais 
laiškais. Čia yra tik mano maža 
pastabėlė.

JAV LB trisdešimtmetis
Prieš trisdešimt metų VLIKo įkurta JAV Lietuvių 

Bendruomenė atliko daugelį pagirtinų darbų. Tačiau il
gainiui, mūsų naujai “bajorijai” ir frontininkams užgo- 
žus jos vadovybę, JAV LB padarė ir tebedaro daug klai
dų, kurių didžiausios, bet toli gražu ne visos, būtų:

1. Nebojimas darbo padalos principo, dublikavimas 
VLIKo ir ALTos dirbamo darbo ir bandymas tuos lais
vinimo veiksnius sugriauti.

2. Stengimasis atimti iš laisvinimo- veiksniu, VLIKo 
ir ALTos, finansinį pagrindą (Vas. 16 d. aukos ir kt.).

3. Nepripažinimas jokios kitos nuomonės, t.y., opo
zicijos-, tuo sumindžidjant pagrindinius demokratijos 
principus. ’ :

4. Bendradarbiavimas.ir “tiltų statyba” su okupanto, 
įstaigomis ir jo statytiniais, pritarimas mūsų jaunimo 
komunistinei indoktrinacijai, jį siunčiant į pionierių sto
vyklas ir Kapsuko kursus Vilniuje. Atskyrimas jaunimo 
nuo tėvų.

5. Užgožimas LB vadovybės tik vieno sąjūdžio (fron
tininkų) žmonėmis.

6. Paveržimas visų lietuvių bendrai sudėto virš dvie
ju milijonų kapitalo ir jo naudojimas išimtinai tik LB 
tikslams.

“Dirvos” vm, savo pastabose 'Tš kitos pusės”, labai 
pamatuotai stebisi, jog JAV LB į savo 30-mečio minė
jimą Detroite nebuvo pakvietusi VLIKo ir ALTos at
stovu) :

“(...) VLIKo išleidimas yra ypatingai būdingas,
nes juk VLIKas buvo Bendruomenės tėvas. Žmogiš
kai žiūrint galėtum sakyti, kad duktė iš savo tris
dešimtmečio baliaus išskyrė tėvą. Matyt, kraičio ne
gavo. (...)”. (Dirva, 1982 m. balandžio 22 d.)
Šia proga prisimintina, jog paskutiniaisiais metais 

PLB nebesiteikia bent raštu pasveikinti metinius VLIKo 
ir ALTos suvažiavimus. Prisimintinas ir pokalbis ry
šium su sekančiais metais įvyksiančiomis Pasaulio Lietu
vių Dienomis, kuris buvo atspausdintas “Pasaulio Lietu
vio” 1981 m. gruodžio mėn. numeryje. J. Janušaičiui pa- VLIKą ir ALTą, Pagal susitarimą, JAV LB uždavinys 
klausus, AR PLB NUMATO DUOTI KOKIUS

UŽDAVINIUS VADINAMIEMS VEIKSNIAMS — VLI
KUI IR ALTAI, V. Kamantas atsakė, kad nenumatąs, 
nes TŲ INSTITUCIJŲ dabartinių vadovų nusiteikimas 
LB darbams esąs labai kritiškas ir negatyvus. Paklaus
tas, ką PLB numato kviesti Į PLD garbės svečiais, V.K. 
atsakė, jog jis nenorėtų, kad būtų pagerbti tie,- kurie 
kovoja prieš LB.

Labai būdinga, jog savo kalboje V. Kamantas keliais 
atvejais pabrėžė, kad lietuviai Lietuvoje yfa tik pasaulio 
lietuvių dalis. Atseit; jis esąs viso pasaulio lietuvių, įskai
tant ir okup. Lietuvą, pirmininkas... .

“Pasaulio Lietuvio” vedamajame (Br. Nainio?), 
skirtame JAV LB 30 metų sukakčiai paminėtu rašoma:

“(.. .) Nors. Lietuvių chartos kūrėjai į ją ir įra
šė, kad “Visi lietuviai yra lygūs tos pačios, tautos 
vaikai, tarp savęs broliai”, tačiau tuojau pat pasi
rodė, kad tarp tų- lygių yra ir šiek tiek daugiau 
“lygesnių”. Toks “lygesnis” pasirodė esąs ir pats 
VLIK’as. Tautos Įgaliojimų karūna pasidabinęs, dėl 
kurios tikrumo buvo daugybė abejojančių, jis visgi 
pasiliko sau teisę vadovauti. Tokią pačią teisę paši-

- ėmė ir Amerikos Lietuvių Taryba (ALT’a)t-' Taigi 
jau iš pradžios chartoje nusakyta lygybė pasidarė 
dviejų pakopų: Lietuvių Bendruomenė® nariai (pa
gal chartą — visi pasaulyje pasklidę lietuviai) buvo 
lygūs dirbti, ir dirbti tik tai, ką vadai leis arba nu
rodys, o VLIK’as ir.ALT’a bus lygūs vadovauti. (...)”

(Pasaulio Lietuvis, 19S2 m; Nr. 4-)
Stebėtinas minčių lėkštumas, demagogija ir faktų

Sąjungos pirmininkas:.
“Seka darbo prezidiumo suda

rymas. Suvažiavimo pirminin
kas buvo numatomas iš kalno, 
kadangi daug laiko praleidžiama 
besiginčijant, balsu skaičiavimui 
ir taip toliau. Prirftenu, kad ka
dangi č’a yra, taip sakant, dvi 
frakcijos šiandien, reikalinga, 
kad būtų vis škai bešališkas, ob
jektyvus žmogus, kuris vado
vautų šiam suvažiavimui. Tai 
suvažiavimo pirmininkų siūlau 
šaulį Viktorą Kažemėkaitį, pra
šau jį patvirtinfi. Jis yra iš Lie-- 

l tuvos kunigaikščio Kęstučio kuo
poj Racine.”

Salėje kito nepasitenkinimo ■ 
banga — ūžesys, ir keli aiškesni 
balsai; prašantys balso.

Sąjungos pirmifiinkas:
Kalba tiktai vienas^ kuris pfa-.

aiškiai g’rdima. — A Pi.). 
* 4 #

Sąjungos pirmininkas, viešai 
ir sunkiai apkaltindamas Garfeės 
Teismo pirmininką, savo kalti
nimui paremti nepatiekė jokios 
irocioiRe’anos medžiagos, jokio 
dokumento, kur Garbės Teismo 
pirmininkas prašo sustabdyti 
suvažiavimo eigą, ir jokia teis
mo sprendimo, kad prašymas 
atmestas, nei fotostatinės kopi
jos, nors, tdkias kopijas yra 
lengva iš teismo gauti. Iš to reK 
ketų daryti išvadą, kad’ tokių 
dokumentų iš viso amerikiečių 
teisme nėra, ir kad Sąjungos1 
pirmininkas per neapsižiūrėjimą* šd balso”.

Iš salės: . ..
uAš' prašau balso'. Turi būti’

lengvai patikėjo blogos valios 
žmonių sufabrikuotiems, mela
gingiems gandams. Mana supra- pastatyta kan‘dfd§tai is s'uvažia- 
.imių Sąjungos "pirmininkas'/ ne-; vinio atstovų, bet neiš centro 
■forėdamas .teismo sprendimo-valdybos”.

- . , 2 - - u»r- .4 i ■

Lyse, o tėvynės laisvinimo pastangose TALKININKAUTI 
VLIKui ir ALTai. Buvo aiškiai numatytos darbo pada
los sritys. Deja, ilgainiui JAV LB nuo tikrųjų savo už
daviniųnukrypo, švietimo ir kultūros Sritis apleido, pra
dėjo flirtuoti su okupanto statytiniais, pradėjo kliudyti 
laisvinimo veiksniams dirbti politinį darbį, susipyko su 
VLIKu ir ALTa, ir, pagaliau, pati- suskilo, šviestos at
minties J. Bačiūnas, nors ir aukštųjų1 mokslų nebaigęs 
žmogus, tačiau vadovaudamas PLB parodė didėlį-' taktą, 
toleranciją ir esminių reikalų supratimą.

Minėtas “P.L.” vedamasis tik parodo,-jog dabartiniai? 
LB vadai ne tik iš padarytų klaidų nepasimokė,• bet- net: 
nesupranta ar nenori prisipažinti tas esmines klaidas pa
darę. Eiliniam lietuviui tenka tik Stebėtis,- kokio. Siauro-- 
akiračio, be visuomeninio darbo patirties/ be takto, tole
rancijos ir be demokratinių pagrindų supratimo žmonės 
Šiuo metu vadovauja Liet. Bendruomenei.

Tame pačiame “P.L?’ numeryje yra Įdėta Kojelio
iškraipymas, savo kaltes primetant kitiems. Pasakytume, piešta karikatūra “Trijų muzikantų trijų veiksmų ope

retė”, kuri tik parodo, iki kokio žemo lygio yra . nupuolęs 
šis žurnaliukas, vykdąs PLB organo užduotį. Didesnės 
demagogijos ir faktų iškraipymo nerasi ir. pačiojė ar
šiausioje komunistinėje spaudoje.

jog LB kandžioja ranką, kuri supo jos lopšį.-
Vietoj prisipažinus'dėl padarytų ir tebedaromų 

klaidų ir stengiantis ateityje' pasitaisyti,- LB kaitina

NORS buvo išlaikyti lietuvybę, dirbti švietimo ir kultūros sri- E. Frediškis

Sąjungos pirmininkas:
“Palaukite, jis ne iš centro 

valdybos”.
Iš suvažiavimo atstovų buvo 

pastatyta kandidatais: 1) šaulys 
Kazys Jokūbaitis, 2) š. Albertas 
Misiūnas, 3)r š. Kdžyš’ Žiėdonis 
i? 4) S*gO$ pirmininko pasiūly 
tas £ Viktoras Kažėmėkaitis.

’. S-gos pirmininkas, nepatenkin
tas' š. K. žiedonio kandidatūra, 
pfiėš jį pasisako:

*Tūf?u pYirtiinti \ua)ą dalyką, 
kad“ Brolis Žiedaiiis nepripažįsta 
Saulių S-goš žodžio “tremtyje". 
Tam atrodo-, kad yra išeivijoje. 
Kadangi. Statute visur yra pa- 
žynrėta “tremtis", mes to ir lai- 
korriėš".

Į tai š. Kaižys žiėdonis atsako':
“Aš tik pašifilfaii, o pasiūlyti 

visuomet yrą' galima. Aš pasiū
liau, kad rėikallbga pakeisti”.

Ša jungos piimihifikas griežtu 
balštf pasako: “Baigta” ir toliau 
neleido kalbėti.

Ėalsams skaičiuoti, Sąjungos 
pirmininkas pakvietė Š. Macko- 
nį, š. Mylę ir š. Šalkauskienę. Iš 
pradžių buvo balsuojama rankų 
pakėlimų, čia kažkas susimaišė. 
Vėtiau už tuos pačius kandida
tus buvo balsuojama raudono
mis kortelėmis. Kai kas skundė
si, kad tų raudoną korteliu ne
gavo. Taip toji makalynė :man 

. ir liko neaišku Buvo pranešta, 
I kad suvažiavimo pirmininku yra 
.išrinktasis. Viktoras.Kažemėkai- 
tis .ir ricepirm. š. Stepas Jaku- 
bickas. ■

Iš suvažiavimo1 atstovų tarpe 
pasigirdo, balsą, Fėikal’trj ančių 
sudaryti mandatų kofeifeiją, kad 
patikrintų- afcfbvų tėisėhinią, 
kadangi už-durų laukė.st^'lSeii 
sauįiaitiri^ė nešeidžiami į šuva-^ 
žiavimfc suvažiavimo pir- 
Įftinfftkds disak-ė,^ jog . jam esą- 
pašakyts, kad t^ darbą atlieka 
regištrėcijoš- konSisų a.' Manda tų 
komisija nebuvo- sudaryta? čia 
suvažiavimo pirmininkas, parode 
šališkumą^ Nucr to momento, 
kada- jis perėmė' suvažiavimo' 

'■yadvybę, jis.pasidarė aukščiau
sia valdžia- ir niekas jamr nega
lėjo įsakyti ar pasakyti, ką vy-k- 
dyti- ir ko nevykdyti
; Dar prieš- išrenkant sųvažia- 
virno pirmininką,. Sąjungos Gar
bės Teismo prmininkas pareiškė 
protestą, kad pagal . Statuto 

.1.41.sfr., jis,-kaip Sąjungos cenb 
rinicr valdomojo organo pifnth 
ninkasj prie įėjimo’, prie regist
racijos stalo - komisijos negavo 
voko- su balsavimo, kortelėmis ii- 
jam neleidžiama balsuoti. Ųpro- 
:testą Sąjungos pirmininkas ne
kreipė jokio dėmesid.

Suvažiavimo pirmininkas pa
prašo buvusio Sąjungos- pirmi
ninko padaryti veiklos prane
šimą.

(Bus daugiau).

JUOZAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠIRVOKAS
Nuotykių nuotykiai žemėje, 

pragare ir danguje
TOLIMI, BET NEPAMIRŠTAMI LAIKAI

(Tęsinys)
Jurgis pašoko nuo stalo ir kad rėš šeiminin

kui su šaukštu Į kaktą, šaukštas kaip mat šipu
liais nuėjo, o kaktoje guzas kaip navikas iššoko. 
Jis sugriebė kitą šaukštą, nusitvėrė dubenį į ran
kas ir valgė, kiek tiktai norėjo. Pavalgęs apsi
rengė ir, niekam nieko nesakęs, išėjo savais 
keliais.

Veikiai apie tai patyrė kaimynai. Garsiai kal
bėjo ir, lyg savo kerštą patenkindami, pridėdavo: 
“Ot gerai jam I Bent kartą atsikirto dalgis i ak
menį !” Tos pajuokos ir pašaipos plito toliau, po 
visą apylinkę. Joks samdinys nebėjo daugiau pas 
Jurgėną iš tų vietų, kur nugirsdavo jo vardą. Toli 
jam teko pavažinėti ir paieškotu Kaimynai at
šalo, nusisuko. Pavargo, pagyveno žmogus ir su
siprato. Po to visai kitaip pradėjo elgtis su sam
diniais. Daugiau nebebuvo suktybių su spirgais. 
Triri dubens kraštai buvo lygūs U.visur vienodai

. Košė, tiesa, tiesesnė būdavo. Kas vik- 
res:':-. d:A. i?u s >irgų pagaudavo, bet čia jau 
.'’jxiairumo reika'as.

1’gaimui Jurėnas pasigedo ir žmonių drau

gystės. Noroms-nenoroms turėjo palaužti savo 
ragus, kad žmoniškesnis taptų. Tuo būdu page
rino savo santykius su kaimynais. Nuolaidesnis 
pasidarė ir dėl prašalaičių, kurie^ bėdos ar nelai
mės ištikti, užklysdavo pas jį. Štai kodėl širvokas, 
be Igesnių kalbų ir prašymo, rado čia dabar tam 
tikros užuojautos.

Pavalgęs nubraukė jisai mitinės rankove 
! gausų prakaitą nuo kaktos, apsišluostė -riebaluo
tas lūpas, smakrą. Paskum sudėjo galais tris- dė* 
šiniosios rankos pirštus, suminkė, surankiojo ant 
stalo visus duonos trupinius. Suvalgė šį paskutinį 

i gniužulėlį ir su palengvėjimu atsipūtė. ApsižvaL 
įgęs pradėjo kalbėti apie tai, kas jam daugiausia 
dabar rūpėjo. Kalbą užvedė iš tolo:

Aš matau, kad čia gerų žmonių esama. 
Sutikčiau visą laiką pasilikti...

— Kaip tai pasilikti? — nesupratęs paklau
sė Jurgėnas.

•— Galėčiau dirbti.
— Ką gi pasirinktum?'
— Už berną, žinoma!
— Kai už berną, ta-i kažin... — abejingai nu

mykė šeimininkas: — Prie namų, apie gyvulius 
reikėtų man žmogaus.

Širvokas pasijuto pažemintas. Jis pakėlė bal
są ir barškino savo medalius, rodydamas į juos.

— Tai ką, jūs manot, kad aš toks prastas ir 
esu? štai, už Armėniją, kai kariavom su persais! 
Čia — puolėm Adrianapolį ir vijom turkus! Čia 
Ostrolenko. o Čia Varšuva, kai malšinom sukilu

sius lenkus! Šis už puikų šaudymą, čia vėl už 
Igerą tarnybą. . .

— žmogau, kas gi tave niekina? — stengėsi 
Jurgėnas nuraminti susijaudinusį Petrą: — Tik 
kvailas nesupras, o man tu daug nešnekėk. Aš Ei
klu,■ kad tu buvai šaunus vyras ir narsus karei- 

j vis. Bet visa tai jau'būta ir — prabūta, žiūrėkim, 
lMo tu šiandien esi vertas ir ką gali dar. Dalgio 
nebepasuksi per visą dieną, žagrės nebepastūfilsi, 
mėšld iš gurbtj riebepamėši, nei šieno, nėi javų 

'vežimo feutė fiėbesūkfausi!
Širvokas aptilo ir tarytum nusiminė. Jurgė- 

rias dėstė toliau:
— Prie namų, apie gyvulius, kaip sakiau, tik

tum. Aš tavęs neskriausiu. Kiekvienas žmogus 
gyvenk ir tu. Gausi gerai pavdlgyti, 

ctuosiu drabužius, žiemą užleisiu tau krosnį va
sarą pasirinksi miegoti, kur tiktai tau patiftka. 
Na, jei gerai kratėsi, už kiekvienus metus pridė
siu dar po skatiką;

— Tik po skatiką? — ritisistebėjo širvokas.
— Taip! Daugiau teišeina — kaip sau hori, 

griežtai; paskutinių pasisakymu nuskambėjo 
JUrgėno žodžiai.

Uz vistfs metus tiktai skatikas... — mur
mėjo sau vienas atsižymėjęs caro Mikalojaus 
kare^visl

— O ką tu manai: skatikas irgi pinigas. Už 
dyką fiė skatiko nieks neduoda, o be jo ir rub
lio nesudarysi.

Paniūromis nusivilko Širvokas milinę, atsi

sagstė mundurą ir paklausė :
— Kur galėčiau prigulti ?
— Einam į svirną, aš-parodysiu, nusivedė 

šeimininkė.
TRYS SKATIKAI .... ■?

Nors Širvokas ir sutiko tarnauti, bet jo plau* 
čiai rago ii- rūgo, Patenfcintas niekad nebuvdr ta
čiau šito save rtepasiteulnnimtr niekad it niekam 
nerodė. Išmokęs jau buvo daug kėntėti, dažnai nu* 
tylėti, retai būti atviras ir rodyti tai, kas šnt 
širdies guli’. Krutėjo, dirbti; kaip išmanydamas. 
Niekad^ dykas fiėtysojd. Mylėjo gyvulius, taupė 
padarinę, visur žiūrėjo tvarkos, Jurgėriši buvo 
patenkinti, šeimininkė dažnai, kaip ir savo vai* 
kams, pakišdavo jam geresnį kąsnelį. Visa tai, 
Petro stipmfifttt, vištiėk t6 pšžėniinimo
ir net paniekinimo, kurio pffelėgė jį. Nwfat jau, 
tesi jis nuvertintas, beveik su piemeniu sulygin
tas ir pastumdėlio vietoj pastatytas,

Jurgėnų vaikai nuo pirmos dienos susižąvėjb 
šituo senu kareiviu. Jis tarytum užbūrė juoš. 
Čia ji? paslaptingas, tykiau užsimirštą it — 
plepus. įdėmus, juokingas. Kai pradės pilti isto
rijas apie įvairius karus, savo žygius, kįtų kraštų 
žibones, tik klausykis išsižiojęs. Nuolat sekiojb 
paskui j| šitie mažieji, kaip ir gyvulių padermės 
prieauglis — veršeliai, kumeliukai^ šunyčiai.

(Bus daugiau) ,
***** awryM .-*»’■-* *»^»»***>*
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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, rast

l*u M-4/XJ trw M-Z/Ze

CICERO

Charles Stasukaitjs

Dr. Jonas F. Mažeika
D-DJŠ. — DANTŲ-GYDYTOJAS 

4600 W. 103r<į Street

UK PAUL V. DARGUS 
GYDYTOJA* ir chirurgas

19* L ManMia RR, K.
/ A į aNIM »• į, į (KrtX> p

TEL 233-8553 
Service 855-4506, Page 06058 

DR. A ft GJLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą. "~

R VILIAUS

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted SL, Chicago, IL 60608

SUSIEKS K1AW

Off. tek 423-8380
Valandos pagal susitarimą

2618 W. 71st SL Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SE1BUTIS1
INKSTŲ, PŪSLES 11 

4 PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos; antrai. 1—4 popiet.

. Ofiso telefonas; 776-28*0, 
Rasdeadlec tslaL; 448-5543

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
SL Petersburg, Fla. 3371G 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

ALTo SUSIRINKIMAS
Cicero ALTo skyriaus valdy

bos ir tarybos narių susirinki
mas įvyko gegužės mėn. 3 d. Pir 
mininkavo dr. Br. Motušienė. 
Sekretorius perskaitė š. m. val
dybos ir tarybos narių sąstatą. 
Kasininkas Šiaučiūnas patiekė 
kasos apyskaitą, iš kurios matė
si, kad ALTo centrui šiemet pa
siųsta 1,200 dol-. Lietuvių kalba 
spaudos ir informacijos sekcija 
sudaryta iš Z. Juškevičienės, K. 
Tautkaus ir S. Paulausko. Ang
lų kalba J. Rotsko, S. Diržienės, 
inž. S- Dubausko, V.Motušio, K. 
Taugino ir S. Liepos.

Tragiškojo birželio minėjimas 
įvyks birželio 13 d. 12 vai. Šv. 
Antano parapijos salėje. Kalbės 
inž. A. Rudis. Meninėje progra
mos ‘ dalyje dalyvaus Pankienė, 
kuri giedos ir bažnyčioje per pa
maldas, Br. Variakojienė ir M. 
Motiekaitis.

MIRUSIŲJŲ PALAIKUS GALIMA 
SUDEGINTI

Didelė lietuvių dauguma yra tame pasaulyje’’, 
įpratusi mirusiųjų žmonių pa- Jeigu būdavo raudotojų, tai 
naikus laidoti tokius, kokiais jie l ir jos, - giesmininkams pertrau- 
miršta. ' ---j-j

Pačioje Lietuvoje nuo senų lai-, 
kų mirusį žmogų patys‘artimieji 
paruošdavo laidotuvėms. Pir
miausia, mirusįjį nuplaudavo, 
švariai aprengdavo, sušukuoda
vo, apvilkdavo' mėgiamiausiais 
nuirusiojo drabužiais, padėdavo 
ant plataus suolo, o tada pra
nešdavo artimiesiems ir kaimy
nams.

Atėjusieji pasimelsdavo, susės- 
parašytas ir VLIKo išleistas Kny i davo ąn[ suolų> Q giesmininkai 
gas .apie .komunistų genocidą Į susėsdavo aplinkui stalą. Giedo-

Nutarta nupirkti dvi anglų 
kalba prof, dr- Juozo Pajaujo 
parašytas ir VLIKo išleistas kny

Lietuvoje ir jas įteikti Cicero 
miesto ir Morton H.S. bibliote
koms.

Tautos Fondo įgaliotinė A. 
Repšienė pranešė, kad per me
tus Tautos Fondui surinko ir iš
siuntė 5,100 dol. Pavergtų Tau
tų atstovas Motušis pranešė,kad 
Pavergtų Tautų diena šiemet 
Čikagoje bus minima šeštadienį, 
liepos 17 d. miesto centre.
Susirinkime dalyvavęs svečias

I

Leidimai — Pilna apdreoda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charjt 
ir VISA, kortele*.

R. ŠERĖNAS. T«L 925-8063

ALTo gen. sekretorius inž. G. Br- Motušiene 
Lazauskas pranešė kas daroma prie vaišių. 
Dariaus - Girėno pašto ženklo

NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK 
TO BE OBSERVED JUNE 1-7, 1980 BECAUSE*.

r-

Apdraustas perkraustyrrw 
iš įvairiy atstumu 

ANTANAS VILIMAS 
Tel 37S4882 arba 27M9H

RADIJO iEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 930 vaL ryto. 
Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūšy studijom 
Marquette Parka.

Vedėja — Aldona Daulcu* 
ToM.: 778-1543

7159 Jo. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

f
RADIJO PRQGKAAAA

Seniausia Lietuviu Radijo progra
ma įNaujojoje Anglijoje, iš stoties 
WFLKN, 1360 banga AM, veikia sek- 
rnadieniais nuo 8 iki 8:30 vai. ryte, 
perduodama vėliausių pasaulinių 
r.ipių santrauką. Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasaką. Aią programą veda Stepo
nas ir Valentina Minkai. Biznio 
reikalais į Baltic Elorists — 
g<lixj bei davanų krautuvę, 502, E. 
Broadway, So. Mass. 02127.
Telefonas 268-0489. Ten pat gau
namos “Naujienos”, didelis pasi
rinkimas lietuviškų knygų irJĮio- 

tuviškų dovanų.

Manipulative
1 THERAPY PROVIDES 
PATIENTS WITH 
AN ADDED DIMEN
SION OF TREAT
MENT- *

PRACTICE 
HOLISTIC ME DICINĘ 
TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURY

90 PERCENT OF 
i ALL D. O.'S ENGAGE 
tN PRIMARY CARE 1 
MEDICAL PRACTICES 
WITH OVER 50 PER
CENT LOCATEDIN 
SMALL TOWNS 
AND RURAL AREAS-

l

pavergtą Lietuvy Ir ten palai
doti. Dr. Kazys Grįnius taip pat 
norėjo būti palaidotas Lietuvo- 

( je, bet jis neaonėjo būti laidoja- 
’ m a s rusų pavergtoje Lietuvoje.

Buvusio Lietuvos prezidento pa
laiką i nudeginti Qiicagoje ir 
padėti Lietuvių Tautinėse kapi
nėse. Kai Lietuva ir vėl bus lais
va 4ąi buvusio prpzulento' palai
kai bus, nuvežti į Lietuvą ir ten 
palaidoti.

Amerikoje yra sudeginti dau
gelio lietuvių palaikai. Jie bus 
nuvežti į Lietuvą ir ten palai
doti, kąi rusai bus priversti pasi
braukti iš Lietuvos.

Daugelis manė, kad katalikų 
bažnyčia yra priešinga mirusių
jų palaikų deginimui, bet taip 
nėra. Italijoje yra kapinių, ku
riose laidojami tiktai sudeginti 
palaikai urnose, nes karstams 
ten nėra vielos. Lietuvių Tauti
nėse kapinėse ir kazimieriųėse 
yia palaidota daug urnų su pe
lenais, .atvežtais iš kitų vietų.

Chicagoje laįdotu'Ėių direkto'- 
rius Cbarįes Stasukaitis sudegi
na mų-jusiųjų palaikus ir ati
duoda pea.epŲs, kad galėtų juos 
palaidoti Lapinėse, savo ūkyje 
ar kitose .vietpsp. Svarbiausia, 
kąd Stasukaitis gali tai atlikti už 
labai kuklią sumą. Šiaip laido
tuvės brangiai kainuoja, tuo 
tarpu Stasukaitis gali palaikus 
sudeginti už $450.

Laidotuvių direktorių Charles 
Stasukaitį galima pasiekti Chi- 
cagos telefo'nu 226-1344 arba 
nuvykti į jo laidotuyių įstaigą, 
esančią 1729 S. Halsted St., ir 
iš anksto susitarti apie mirusio
jo palaikų sudeginimą. Stasu- 
kaiėio garsinimas eina penkta
me Naujienų puslapyje, pus
lapio viršuj.

Jonas L. Pamataitis

Jave' atsisveikinimo giesmes. 
Seklyčioje esantieji prisidėdavo; 
prie giedorių ir palinkėdavo mi-1 
rusiajam laimingos sėkmės “ki

DOCTORS OF OSTEOPATHY 
D.O.'S, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG 

0 FOUNDATION STUDY
PROJECTS A 71% GROWTH 
FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING 

THE 198O'S

. kus giesmes, apraudodavo miru
sįjį ar mirusiąją. Sekančią dieną 
veždavo į bažnyčią, o vėliau į 
kapines. Jeigu kurio. į bažnyčią 
negalėdavo yežti, tai veždavo 
tiesiai į kapines ir palaidodavo 
greta artjįmiyų.

Amerikoje reikalai pasikeitė. 
Čia mirusiųjų namuose nepašar
vodavo. Šio šimtmečio pradžioje 
dar ir Čikagoje pašarvodavo 
mirusius savo namuose, .ten pa
sini elsdayoj kalbąs pasakydavo, 
o iš namų veždaVb'į kapines.

Amerikiečiai turėdavo savo 
laidotuvių dirąktorius”. Juos

■ pasekė ir lietuviai. Atsirado ir 
lietuvių “laidotuyių direktorių’’, 

; kurie įsirengė sales, šaldytuvus 
reikalu ir kvietė visus prie to ir mirusįjį pašarvodavo, šeima, 
prisidėti ir nenustoti rašyti laiš- j artimieji gali velionį lankyti, sa
kų. Lietuvos pasiuntinybęs na-' Įėję pasimelsti, atsisveikinti, o 
mo remontui aukų pasiųsti nie- j vėliau automobilių karavanais 
kad nebus pervėlu. ! lavonas nuvežamas į kapines.

Po susirinkimo, pirmininkė dr. Į Amerikoje lietuviai ir šian- 
visus pakvietė^ dien taip laidojami; panašiai 

j kaip ir Lietuvoje. Pasimeldžia- 
į ma, pagiedania, atsisveikinama, 
i o vėliau nuvažiuojama į kapines.

Bet ne visuomet galima nu
vežti į kapines. Jeigu laidojama 
lame pačiame mieste, tai kliūčių 
yra mažiau, bet, jeigu norima 
velionį toliau nuvežti, tai nuve- 

Į žimas labai brangus. Dar bran- 
Į giau, kai norima mirusįjį pąlai- 
j doti kitur. Velionio pervežimas 
j labai brangiai kainuoja.
I Lietuviai nedegindavo palai- 
! kų, bet .gyvenimas priverčia mi- 
i rusius sudeginti, kad galėtų per- 
į.vežti. Daugelis lietuvių nori būti 
j palaidoti Lietuvoje. Dabartiniu 
j metu karstus pervežti veik ne
įmanoma. Ta būtu pasakiškos 
sumos. Bet kai velionis iųdegi- 

• namas, palaikai sudedami į ur- 
' ną, tai galima juos nuvežti ir Į 
Į Lietuvą.

Poetas Juozas Tysliava buvo 
sudegintas ir palaikai nuvežti į

S. Paulauskas

VENKIME STOVĖTI AR
SĖDĖTI SUSIKUPRINUS >

I s
Tegul kiekiekvięnas žmogus v 

įpranta stovėti, vaikščioti ir sė-.j 
dėti tiesiai. ’

Tas mums išeis Į gerą. Mes | 
jausimės geriau ir į savo plau- į 
čius įtrauksime daugiau oro.

Panašiai reikia ir miegoti išsi- ’ I 
tiesus, o ne susitraukus, tartum,11 
drebėdami nuo šalčio-

Susitraukimas į kamuolį ne
leidžia įvarioms kūno dalims 
tinkamai pailsėti miegojimo 
laikotarpyje.

Aikštės automobiliams pastatyti

KNOW YOUR HEART

k'

ii

s

M43 So. CALIFORNIA AVĖ. TeL: LAfayeUt 1-3871t
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TURIMI

KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 

DALYSI.

NUO

W14 metu
Midland savings rfrtar- 

nąif>3 'auraznp u *LamĘ 
paskolų reikalus visos mū- 
su apyii^kįs. ^Dėkoyami 
Jums už nuims parodyta 
pą&itikeiimą. Mes norėtu- 
trS būti Jiims naudingi 
ateitvie.

Sąskaitą •pdrav«tO9 
ijd

2657 W. 6f STRtei'
Chioga. IL 6062' 

T*>rR25-7400
$0. MVtL

Brldęevf?w, 1U 4CMS5
T«L 598 9400

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Seivice

EUDEIKIS

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

GAIDAS - DA1MID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

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

■

■ II

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IK SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

— Penktadienį, vakare, Lietu
vio Sodyboje įprastu laiku įvyks 
Spaudos klubo narių susirinki
mas.

2533 W. 71st Street

I B f 1410 So. 50th Avė., Cicero
* * Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

r

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

Tel: 652-5245 
r- F- w *

IHIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ix GEORGE SORINI

AMeULANSC
PATARNAVIMAS

Liotsvių 

uūdotavių 

Direktorių

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICSJ

>H2,4 W1IST iSL’JtUuil KKpuphc 7-1213
11626 SOUTHWEST H1GHWAX, Falo* Hilu, flL 174-4418

IeL lArdi 7-1111

BUTKUS - VASATTIS
TeL: OLympic g-lMl

AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632 

phone 254-4470
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L.F. NARIŲ SUVAŽIAVJMAS
1982 m. gegužės mėn. 1 d. Jau

nimo centro patalpose įvyko 
Lietuvių Fondo narių 19 meti
nis visuotinis suvažiavimai

Suvažiavimą atidarė Tarybos 
pirmininkas Stasys Baras, pa
sveikinęs suvažiavusius narius 

• ir svečius, pranešė, kad L. Fon
das per 20 metų yra paskirstęs 
lituanistinėms mokykloms ir ki
tiems reikalams apie du milijo
nus dolerių.

Prezidiuman vesti suvažiavi
mą pakv esti: Marija Lenkaus
kienė, Jonas J. Račkauskas jr’ 
Jonas Valaitis. Sekretoriatam 
Mykolas Dranga ir Daina Ko- 
jelytė. z

Invokaciją - maldą sukalbėjo 
vysk. Vincentas 
L. Fondo nariai 

vtės atsistojimu.
Sveikinimai:

. konsule Juzė Daužvardienė, V. 
-Kamantas, —L. Bendruomenės,

J dr. J. Valaitis —Lietuvių gydy
tojų, M. Rugienė — BALFo, 

/kun. J. Prunskis — ALTo. Raš
tu: Lietuvos atstovas S. Bačkis, 
Tautos fondo — J. Giedraitis; iš 
Detroito---- V. Kutkus.

Praeitų metų suvažiavimo 
protokolą perskaitė Daina Koje- 

.’lytė. Priimtas be pataisų.

jas vardu pranešė, kad praei
tais metais už indėlius gauta < 
apie $200,000 pelno.

I L. Fondo Tarybą slaptu bal
savimu išrinkti: G. Balukas, D. 
Kcjelytė, V. Kutkus, A. Razma, 
J. Valaitis, J. Račkauskas. Kan
didatais: J. Prunskis, Z. Juške
vičienė ir M. Masilionienė. I 
Kontrolės komis ja: K. Dočkus, 
V. Kleiza ir A. Šantaras- Kandi-

' datais: B. Juodelis 
jūnas.

Per diskusijas ir 
Z. Juškevičienė sakė^ 
aukojo visi lietuviai,

ir J. Ti-

Brizgys. Mirę 
pagerbti minu-

Lietuvos gen.

Buvęs Tarybos pirm. dr. A. 
Razma tarp k tko pranešė, kad 
1981 metai buvo LF nepaprasti 
metai: gauta daugiau įplaukų 
aukomis, Fondo investuotas ka
pitalas davė didžiausias paja
mas ir lietuvybės darbams buvo 
paskirta didžiausia suma LF is
torijoj.

Valdybos pirmininkas dr. G. 
Balukas pranešė, apie valdybos 
veiklą ir pirkimą dail. Prano 
Domšaičio paveiksiu.

Pelno skirstymo komsijos 
vardu kalbėjo dr- J. Valaitis, 
pranešdamas, kad praeitais me
tais paskirstyta bendroje sumo- turi tvarkytis 
je 135,000 dol.

Dr. A.Razma pranešė apie Fe
der. Kredito, kooperatyvo vei 
kimą, kuriame jau turima per 
vieną milijoną įnašų.

Kontrolės komisijos pirminin
kas A. šantaras pranešė, kad pi
niginė atskaitomybė rasta pil
noje tvarkoje.

A. Bagdonas pranešė, kad L. 
Fondo narių vardynas baigia
mas galutinai paruošti ir lapkri
čio mėn. turi pasirodyti. Kai
nuosiąs 15 dol.

LF įstatų pakeitimo reikalu 
kalbėjo V. Naudžius.

P- Kilius Investavimo komisi-

klausimus 
kad LF 

bet į savo 
rankas paėmė ir tvarko bendruo
menininkai ir frontininkai. LF 

demokratiniais 
pagrindais. Be to, sakė, kad Ji- 
nansuo a netinkamus lituanisti
nėms mokykloms vadovėlius. 
A. Juodvalkį pastebėjo, kad 
LF pa's jokių vadovėlių nelei
džia. Skiria lėšas, tik pristačius 
leidėjams. J. Tijūnas piktokai 
pasisakė, dėl pirktų dail. Prano 
Domšaičio paveikių, kuriuose 
nėra jokių lietutviškų motyvų ir 
LF. neprivalo mėtyti pinigus ir 
užsiiminėti bizniu. B. Brazdžio
nis ragino LF. pirkti lietuviš
kiems reikalams radijo stotį. Į 
klausimą, kodėl nebuvo paskir
ta Jonui Kreivėnui lėšų išleisti 
/'Mirties Lageriuose ir tremty-

t
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2 sklypai arti vandens. 
Hot Springs Village.

NmmŲ 2m>4 — Pardavimui 
UAL EST ATI FOR SALI

. Mamai, Žam4 — Pardaviesci
REAL ĮSTATE FOR IAL*

2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
$39,500. Savininkas duoda paskolą.

6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga
ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie.

2 po 4-ris, medinis, įrengtas skiepas. 
72-ros ir Campbell. $39,000.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turtu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, sreiL 

v garantuotai ir. sąžiningai. ■ 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tol. 927-3559 • J

BUTŲ NUOMAVIMAS 
.• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIAT AS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY.
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 -

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L* \ * 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS < 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą.

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

MIELAS LIETUVI, MIELA LIETUVE!
Vėl artėja diena, kada Tavo sąžinė turės laikyti egzaminą. 

Tu vėl būsi raginamas (—a) balsuoti frontininkų užvaldytoje 
organizacijoje — Lietuvių Bendruomenėje.

RIMTAI APSVARSTYK IR APSISPRĘSK.

1) Ar nori, kad Tavo balsas stiprintų VLIKo ir ALTos grio
vėjų užmačias? ; ■ ’

■ 2) Ar manai, kad išeivijos veikloje nereikia pasidalinti 
darbo sritimis, o veikti “savarankiškai”, nežiūrint, ką kiti daro?

3) Ar pritari, kad visų patriotų lietuvių' bendros organiza
cijos būtų perimtos Į vienos grupės “valdžią” ir naudojamos 
tos grupės siekiams vykdyti ?

4) Ar manai, kad ALTos ir VLIKo finansinės paramos ma
žinimas yra mums naudingas?

5) Ar tiki, kad sąžiningas Tavo balsas gali atsverti šim
tus “balsų”, atsiųstų pagal laikraščių skaitytojų, organizacijų 
ir telefono knygų sąrašus? '

6) Ar pritari, kad jaunimas būtų mokomas iš okupantui 
palankių vadovėlių, lankytų Kapsuko kursus Vilniuje ir už
augtų pilnais okupanto pataikūnais?

7) Ar manai, kad Maskvos šūkis atskirti jaunimą nuo vy
resniųjų yra naudingas išeivijai ir visokeriopai remtinas?

8) Ai’ pritari, kad saujelė vienos grupės frontininkų turi 
teisę diktuoti visos išeivijos veiklai, o šimtai tūkstančių “liku
siųjų” turi klausyti jų komandos.?

9) Ar tiki, kacl šie rinkimai bus “demokratiškiausi iš pačių 
demokratiškiausių” ir sukurs labiausiai demokratinę išeivijos 
santvarka?

je” knygai, atsakė, dr. J. Valai- 
’ tis: lėšos buvo, išskirstytos, šis 
,■ reikalas dar kartą bus persvarą 
’ stytas. Buvo ir . mažiau reikš
mingų klausimų.

Suvažiavime dalyvavo 134 na-
• riai. Suvažiavimas baigtas Tau-7 
. tos Himnu.

- ■,

j Pasibaigus suvažiavimui, M.
' Remienė pakvietė visus pietų. 

Stasys Juškėnas

• S*L.A. 134-tos Motėm kuo

i

dalyvauti tautiniais rūbais.
Valdyba

— Romo Kalantos susidegini
mo minėjimas. Jau 10 metų, kai 
Lietuvos herojus Romas Kalanta 
žuvo liepsnose. Jo mirties de
šimtmečio minėjimą ruošia R. 
Liet B-nės Marquette Parko’ 
apylinkės valdyba, šeštadienį, 
gegužės 15 d., 12 vai. padėsime 
prie Romo Kalantos paminklp 
šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse 
gyvų gėlių vainiką. Sekmadienį, 
gegužės 16 d., 10 vai. ryto prie 
parapijos bažnyčios pakelsime 
vėliavas ir su vėliavomis daly
vausime iškilmingose Mišiose.

Skambinti tel. 436-7878

2951 West 63rd Street

73-oji gatvė ir Washtenaw 
KAMPINIS 3 miegamų mūrinis 
namas. Įrengtas rūsys su virtu

ve. Garažas.-$46,000. - • 
Skambinti 778-6828

• *. 7 ‘ i . , v ‘ | Po pamaldų, 11 vai 30 min., pa-pos susirinkimas įvyks sės tad te- X . , ....U .,.! lapijos saleje jvyks minėjimas.

JEIGU Į VISUS ŠIUOS KLAUSIMUS GALI ATSAKYTI 
TRUMPU IR AIŠKIU “TAIP”, TAI NESVYRUODAMAS DA
LYVAUK IR BALSUOK GEGUŽĖS MĖN. RINKIMUOSE.

nį, gegužės 8 d., 12 vai., Chica- 
‘ go Savings bendrovės patalpose,
6201 S. Western Ave., Chicagoje. 

; Visos narės kviečiamos daly- 
: vauti. Valdyba

• — MAIRONIO, Tautos žadin
tojo, 50 metų mirties minėjimas 

/rengiamas š. m. gegužės mėn.
16 d., sekmadienį, 3 vai. po pie
tų^ Jaunimo Čeritro didžiojoje 
salėje. Kalbės poetas Stasys 

. Santvaras (iš Bostono) ir kun. 

. dr. Pranas Gaida (iš Toronto, 

.Tėviškės Žiburių redaktorius).
Meninę dalį atliks solistai Roma 
Mastienė ir Algirdas Brazis, 

f akompanuojant muzikui Aloyzui
Jurgučiui. Į minėjimą įėjimas —Tie žmonės, kurie yra nuo- 
laisvas. Visi kviečiami daly-iiatt kuom nors užimti ir atlieka 
vauti. Po’minėjimo, J.C. kavinė-1 kokį nors darbą, būna protiniai

Paskaitą apie Romą Kalantą 
skaitys prof. dr. K Ėringis. Me
ninę dalį atliks solistai A. Gied
raitis bei V. Liorentas ir muzi
kas A. Jurgutis. Kviečiame visus j 
iškilmėse dalyvauti. Valdyba

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological-.

Tarot Card Readings
$10 

ELEONORA JAKŠTAS
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)

1

JAV R. Liet. Bendruomenė
T

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršelių knyga

KOVOS DEL LIETUVOS

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

KAINA — £17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čeki:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

KURIE ŽMONĖS YRA
SVEIKESNI "• •

j e dalyvių pabendravimas. Ren
gia LST Korp! Neo-Lithuania 
(Chicagos padalinys). . ’

— Motinos Dienos proga, R.
L.B-nės Marquette Parko apy-

f linkės valdyba gegužės mėn. 9 d.
j 10 vai. 30 min., laike iškilmingų 
pamaldų parapijos' bažnyčioje,

| motinų garbei padės gyvu gėlių 
vainiką. Nariai prašomi iškilmė
se dalyvauti. Ponios prašomos aęie t£i primindavo.

ir fiziniai sveikatai. Tokį pareis1 
kimą padarė Chicagos universi
teto medicinos mokyklos biule
tenis. ' ;■ •/. ;

Tinginiavimas ilgainiui išlepi
na mūsų organizmą ir pakrikdo 
mus dvasiniai.

Kad taip iš tikro yra, mes jau 
žinome daug anksčiau, iš savo 
tėvu įri senelių, kurie nuolat

<<C<4CO36K
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¥ v
X

$
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DĖMESIO

62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai^|T20 pusmežkri autofwbnie
Liability -apdraudimas pensiniu

. kams. Kreiptis: j
A; LAVRAlTrt r

4645 So. ASHLANO AVI.
‘ TėL 523-8775

<t'x*x>»xx«<x*xx*xx*x:<*xx*xx«o5
JAU BAIGIAMA SPAUSDINTI
J. KLAUSEIKI0 KNYGA

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA . L L

Knygą galima gauti pas K. Janutą, • 
arba rašant tokiu adresu;

Mr. K. Januta.
2818 Avenal St, Los Angeles, CAX 90039

“LIUCIJA”
Miko Šilefkio 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. S o. Campbell

Ave.. Chicago. IL .60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

2

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Ltikrcdžįai tr branfenybėe 
Padavimas ir Taisymai 

2Š44 West |9Ht StTMt; 
TaL Republic 7-1941

t™ ■ ................,■?

SiunUniai į Lietuvą 
ir ^tus fcasiiis

R MEDAS, 4059 Archer Avenw/

CMcaęc, lit 6063X Tek YA7-59W

JIS TO NEGALI PAKĘSTI

Direktorius bar« savo sekre-, 
tore::

— Tai, kad darbo metu rašote 
meilės laiškus, dar galiu jums } 
atleisti, tačiau kam duodate 
man juos pasirašyti? Aš to ne
galiu pakęsti... ‘

M. ŠIMKUS.;?-
> > 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

60642, . 4244654

F. Zepelis, Afewt
W. 95th ft

Con*;

2

FNERGYj
WISE

1 ' Advo^&tss 5 
GINTARAS P. ČEPtNAI

I Ir pagal tuMtarima.
T< 776-5162 arba 77M1M 

2S4f Wert Ord Street

Cortaid
to once a day, after the

•xceaslve use of water

——----—J
ALL YOU NEED 

FOR MINOR ITCHES 
t AND RASHES.

Bl 

t

..
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