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:š Draugo nušalino ne tik .L. Si

ta, VLIKo atstovo kelionė į Aust
ralija ir kiti- veiklos planai.

. - (Elta)

kolegų

prelegentai kalbėjo į auditoriją. 
Kėdės išrikiuotos prieš paveiks
lą. Padąryta kiek skirtingai nuo

Kremliaus valdovai pakeitė savo planus ir nutarė tartis apie atominių 
raketų sumažinimą pagal prez. Reagano pasiūlymą.
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BALTIEČIŲ SANTALKOS POSĖDIS
šių metų gegužės 15 d.-VLIKo Estijos gyventojų raštą (1981 

patalpose, Washingtone, vyko m. spalio 10 d.), dėl Pabaltijo 
Pasaulinės Baltiečių Santalkos valstybių įtraukimo į laisvą nuo 

. posėdis. Dalyvavo Pasaulinės’atominių ginklų zoną. Sutarta
Estų Tarybos atstovai, vadovau-Į liepos mėnesį atžymėti Lietuvos, 
jami pirmininko L. Savi; Pašau-J Latvijos ir Estijos de jure pripa- 
linės Laisvų Latvių Federacijos žinimą, kurį JAV joms suteikė 
delegacija, vadovaujama dr. 0.11922 m. liepos 28 d.
Pavlovskio, ir Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto aL 
stovai su pirmininku dr. K. Bo
beliu. Baltiečių Santalkos pirmi
ninkavimas keičiasi rotacine 
tvarka ir Šiais metais vadovavi
mas* priklauso VLIKui. Posė
džiui pirmininkavo dr^ K. Bobe
lis. Taip pat iš lietuvių dalyva
vo dr. K. Jurgėla, dr.-D. Krivic-

Buvo plačiai aptarta ir pra
neš i a apie paskirų tautybių veik
iems atsįekirįus Taįp^f buvo ap- 

. ; tarti bendri veiklos plan ta i ir nu
statytos gairės ryšium su šį. ru
denį numatyta Madrido konfe
rencijos trečiąja faze, taip pat 
Pabaltijo valstybių laisvės bylos 
atstovavimas kituose tarptauti
niuose forumuose. -Sutarta per-.

. žiūrėti ir paremfi. Vakari]? 
tybių pozityvius pasiūlymus, pa
darytus Madrido konferencijoje 
-žmogaus Teisių gynimui sustip
rinti. Taip pat sutarta paremti 
okupuotų Lietuvos, Latvijos ir'

Penk-LONDONAS, Anglija
taidieūį britai buvo iškėlę į San 
Carlos uosto sritį 2,500 kareivių, 
15 tankų,>50 šarvuotų automo
bilių Ir didoką kiekį amunicijos, 
pranešė britų gynybos minislęris 
Johri Nott.' - ‘

'.Argentiniečiai laukė įsiverži
mo, bet jie nežinojo, kur britai 

. bandys iškelti svarbiausias savo 
jėgas. Jie pasirinko šiaurės Ry
tų Falkland saloje esantį San 
Carlos uostą ir kalnuotą, apy
linke. Prieš kelias dienas britai 
buvo pasiuntę žvalgus į San Car- 
Icfe uosto sritį, kad informuotų 
apie Argentinos karo jėgų skai
čių salos šiaurėje. Buvo britų 
žvalgų ir kitose vietose, bet pa
togiausia kariams iškelti buvo 
San Carlos uosto sritis. Britų 

” laivai pasitiko atėjusius žval- 
- gus, suėmė ten buvusius Argen

tinos kariuomenės sargus ir pra
dėjo kelti karius į San Carlds 
uosto sritį. •

žvalgai suėmė Argen
tinos karius

Bendrai buvo neigiamai pasi 
sakyta prieš kai kurių pabaltie- 
čių organizuojamą naują Baltų 
Laisvės Lygą. Buvo pastebėta, 
kad Jungtinis Baltiečių Komite- 

į tas (JBANC) ir pasauliniu mas
tu veikianti Baltiečių Santalka 
pilnai atstovauja visus pabaltie- 
čius politinėje veikloje, turi 
daugelio metų patyrimą ir yra 
žinomos JAV . ir -kitų pasaulio 
valstybių vyriausybėms. t 

PLB pirmininkas p. V. Ka
mantus buvo VLIKo„pirm)ninko 
pakviestas paskirti savo atstovą 
į lietuvių delegaciją Santalkoje, 
tačiau jis į kvietimą neatsiliepė.

land^ ? ir .'priėjo ■ nuoširdžioje DR. Z. DANILEVIČIAUS MIRTIES ME- 
darbingoje dvasioje.
'įiK- i- - • - - ■ v

gėgtlžSs"15> menę įvyko 1982: m. "gegužės 22 d. ovali Velionies'žmdha pasakė: 
VilKb' valdybos'"poseifis; kuria-' vak. Liet. Tautiniuose namuode 
me buvo aptarta 1982 m. sąma- buvo surengtas minėjimas — 

akademija. Reg. Lietuvių B nės 
Centro V-bos pirmininkas dr. V. 
Dargis pradėjo minėjimą ir jam 
vadovauti pakvietė tautiniais rū
bais pasipuošusią studentę R. 
Tričvtę. Kan. V. Zakarauskas su
kalbėjo maldą. Pirmininkė pa
kvietė dr. V. Plioplį skaityti pa
skaita apie dr. Z. Danilevičių. 
Prelegentas apsiribojo tik medi
cinos reikalu kalbėti kiek- liečia

ĮBEEgL . 3,

KAIP BRITAI IŠKĖLĖ 2,500 
KAREIVIŲ. 15 LENGVŲ TANKŲ 

BBITAI BANDĖ UŽIMTl PENKIS FALKLAND SAlį .UOSTUS, 
. - BET KARIUS IŠKĖLĖ SAN CĄRLOS SRITIE[ '_■■■ .

eius» nes niekas jiems nepranešė,' vejjonį
kad-San Carios -uosto^rityje, Po turin5ngos paskaitos stuk 
gali .jbūti išlipęs .'britų žvalgų R TričyĮė paskaitė-epizodėlį įš 
būns. • - - , j y Kudirkos ir jo pasekėjo

Žvalgai pranešė arti; plauku-. dr 7 Danilevičiaus.
siems • transporto laivams^/ kur į
mąjį ginkluotą vyrų daliuj, šie,! Inž. D. Adomaitis skaitė apie 
žvalgų lydimi, užėmė dar^vieną velionį kaip visuolnenininką, 
uosto sritį, tinkamą kariams ir pradininką kovoje su opozicija, 
karo medžiagai iškelti. ^Iškėlus kuri pasinešusi į klystkelius ir 
daugiau karių ir kard medž:a- dublikuoja mūsų aukščiausias 
gos, tuojau; buvo užimti dar du institucijas — VLIKą ir ALTą, 
pakraščio uostau tinką kariams ir išjungė senas organizacijas 
ir karo medžiagai iškelti. I bei klubus.

Plojome prelegentams už ge-
ir karo medžiagai iškelti.

Dar prieš aušra -britai buvo 
iškėlę 2,500 kareivių, 15 lengvų rai parengtas, įdomias ir turi- 
tankų ir 50 šarvuočių, kurie, ningas paskaitas. Paskaitos bus 
žvalgų lydimi, leidosi į Rytus, paskelbtos spaudoje.
artyn prie Stanley karo centru. Į Muzikas M. Motekaitis pianinu 

paskambino tris kūrinius iš šo
no kūrybos. Dėkojome plojimu.

Pasibaigus oficialiai progra
mai, velionies žmona dr. Dsnile- 
včienė savo šeimos ir giminių 
vardu nuoširdžiai dėkojo kanau
ninkui, komitetui, prelegentams, 
muzikui M. Motekaičiui ir gau
siai susirinkusiems už dalyvavi
mą akademijoje. Po to pakvietė 
kavutei. Prie kavutės buvo tor
tai ir kiti skanėsiai. Dalyvavo 
rinktinė publika, apie 200 asme
nų. Nuotraukas darė dailininkas

Pirmiausia britų žvalgai, susi
tarę su vietos gyventojais, su
ėmė visus Argentinos pasienio 
sargus. Juos suėmė bemiegan-

KALENDORftLIS '

Gegužės 25: Grigalius, .Urbo
nas, Valas, Mylusė, Aulankas.

’ Saulė teka 5:22, leidžiasi 8:13.
Oras debesuotas, gili lyti.

L. Brežnevas pranešė prez. 
Reaganui, kad Sov. Sąjunga 
sutinka tartis visais atomi

nių raketų kontrolės . 
klausimais.

jie privalo plaukti ir iškelti pir-

iiiiiiiHIUMWWI

Mieli ir brangūs šio iškilmin
go minėjimo - akademijos da
lyviai!

Esu labai sujaudinta ir dėkin-! 
ga, kad Jūs įvertinote ir pager- Į 
bėte mums taip mylimą ir i 
brangų asmenį: vyrą ir tėvą a.a. j 
dr. Zenoną, mirties metinių į p'aį.
proga. j šimutį, ALTe išdirbusį

Pirmiausia noriu šeimos var- j beveik 40 metų, tai tuo pačiu įir 
du padėkoti didž. geri), kan. V.
Zakarauskui, iškėlusiam mintį m utį, bet ir dr. Z. Danilevičių 
suruošti šią akademiją, ir už iš direktorių. Frontininkai taįp 
atkalbėtą maldą — invokaciją. pat panūdo ir iš BALFo nušalih- 

širdingai dėkoju R. Liet. B-nės ti dr. Z. Danilevičių visuo'linia- 
Cėstro valdybai ir-komitetui: dr. į me suvažiavime Brighton Parko 
Vyt. Dangiui, poniai Antaninai parapijos salėje.

pirmykštės tvarkos.

Daugumai daktarų 
buvo išsiuntinėti kvietimai. Efe- 

i ja, dalyvavo viena daktarė ir 
j terinarijos dr. L. Kriaučeliūnhs 
j su žmona. Visuotinis boikotą^!

Kai prof. kun. St. Yla 1958 tn. 
I Bostone ALTo metiniame suvii-

Repšienei, poniai Zuzanai Jus 
kevičiennei, p. dailininkui J. Tri- 
čiui, dr. Vladui Šimaičiui už 
įdėtą didelį darbą, sumosiant 
tokį gražų minėjimą.

Dėkoju dr. Valentinui Pliop- 
liui už paskaitą, nušviečiant ve
lionies profesinį darbą.

(Nukelta į šešt* puslapi

LAUKIA GRĮŽTANČIO D0BRYNIN0 
PLATESNĖMS INFORMACIJOMS

IŠTISUS METUS NESVARSTĖ SEKRETORIAUS HAIG 
PASIŪLYMO, O DABAR JAU ĮSAKĖ TARTIS

WASHINGTON, D.C. — So- kad paaiškintų prez. Reagano 
vietų valdžia praeitais metais neįtiksiąs. Jis išsiaiškino klausimą 
tik labai griežtai atmetė sekre
toriaus Al. Haig pasiūlymą su
mažinti atominių ginklų gamy
bą, bet ir nenorėjo kalbėti apie 
naują būda atominiams gink
lams mažinti, tuo tarpu praeitą 
savaite Brežnevas priėmė pasku
tinį prezidento Reagano pasiū
lymą ir sutiko’ jį svarstyti.

Praeitą sekmadienį sekr. A. 
Haig padarė ilgą praneš’nįą 
apie dabartinę padėtį per radi
ją, o vėliau atsakinėjo į laikre^-' 
tininkų klausimus. Brežnevo 
laiškas buvo rašytas prezidentui | 
Reaganui, bet jojo turinys buvo 
žinomas ir užsienio reikalu ko
miteto nariams/ Sekretorius pa
reiškė, kad Brežnevo vardu bu
vo padarytas pareiškimas, labai 
panašus į Sovietų krašt apsau
gos ministerio maršalo Ustinov y 
-pareiškimą. Sovietų atomo spe
cialistas pareiškė, kad Sovietų 
valdžia privalo turėti dabartinių 
atomo ginklų tiek, kiek ji turi 
šiandien Europoje. Rusai turi 
daugiau atominiu raketų. Jiems 
reikia ir palikti tokią pačią ate- 
minių raketų proporciją, kokią 
jiė turi dabar. ;

Bet savo laiške Brežnevas nie 
ko nesako apie rusams page’- 
dainjamą atominių ginklų pro
porciją. Apie tai jis visai nekal
ba. Jis priima paskutinį prez. 
Reagano pasiūly m ą pasi tari m ų 
pagrindan, nors jis nevisai su
tinka su visomis pasiūlymo da- 

. limis.
i Brežnevas jau įsakė Sovietų 
delegacijos pirmininkui susiži-! 
noti su JAV delegacijos pirmi
ninku ir pradėti rimtus pasita-j 
rimus. Sekretorius Haig pareis j 
kė, kad Sovietų ambasadorius 
Dobryninas šiomis dienomis 
grįš iš Sovietų Sąjungos ir pa
pasakos tas pasiūlymo dalis, ku
rios Brežnevui gali būti kitaip 
suprantamos.

Prez. Reaganui pasiūlius So
vietų Sąjungai ir JAV r-umažmti 
atminiu raketų skaičius, Dobry
ninas buvo iškviestas į Maskvą,

AVąahingtone ir informavo So
vietų valdovus. Grįžęs į Wash- 
ingtoną, Dobryninas papasakos 
d stales. Svarbu, kad priėmė 
prez. Reagano pasiūlymą ir, su
tiko tartis^ l>e sąlygų, kurias- 
Brežnevas statė praeitais metais.

Niekam ne paslaptis, kad 
Maskvą galėjo paveikti prezi
dento Reagano' nutarimas padi- 
d nti atominių ginklų kiekį. Pre
zidentas buvo pasiruošęs padi- 

. dinti moderniškesnių atominių 
ginklų kiekį, kurių pagaminimas 
bus žymiai brangesnis.

Brežnevą ir kitus Sovietų va
dus galėjo paveikti britų nuta- 

i rimas siųsti savo karo laivus ir 
į karius į pietų Atlantą, kad su
valdyti Argentinos generolus^ 
pasiryžusius grobti britų ištiso 
pusantro šimtmečio valdytas 
salas. Argentina tapo didžiausia 
javų pardavėja Sovietų Sąjun
gai. Jeigu rusai negalės pirkti ir 
saugiai išvežti Argentinos ru
gių bei kviečių, tai Sovietų Są
jungos ūkis pateks į diddius 
sunkumus.

i Be to, Afganistano, I.onk:;’asr 
> . Rytų Vokietijos ir kiti Sovietų 
i ■ karo jėgų okupuoti kraštai taip 

pat gali atsiliepti į SJvietų Są
jungos vidaus reikalus. Nuo ki
tų kraštų neatsiliko ir Pabaltijo 
kraštai, kurie yra gerai infor
muoti apie įvykius Lenkijoje? 
Manoma, kad šie sumetimai 
privertė Sovietų valdovus keisti 
savo pozicijas atominių rakštų 
kontrolės klausimu.

BRITŲ KARIAI ARTĖJA 
PRIE STANLEY SRITIES

BUENOS AIRES, Argentina.
— Britų vyriausybė atsisakė vėl 
pradėti pasitarimus su dabajr^- 
ne Argentinos vyriausybe. Pre
zidentas Galtieri pareiškė, kad ' 
argentiniečiai atmins Argentinos 
karių žygį į Malviną salas ilgus 
metus, bet jis nieko n:pasakė, 
ką dabartinė vyriausybė darys 
su įsiveržtis’ais britais, praneša 
užsienio korespondentai. Prane
šimai iš Malvinų salų sako, kad 
britų karo laivai artėja prie 
Stanley uosio. Praeitą penkta- ’ 
dienį britų karo laivai ir aviacija 
puolė argentiniečių karo centrus 
Stanley uosto srityje. Sekmadie
nį buvo didelė audra, kuri nelei
do britų karo laivams priartėti 
prie Stanley pakraščių.

Pirmadienį britų karo la vai 
ir vėl artėjo prie Stanley sri
ties. Manoma, kad britai galės ne 
tik apšaudyti,. bet ir iškelti at
vežtus 
srityje 
karių.

THATCHER ATMETĖ 
POPIEŽIAUS PASIŪLYMĄ

LONDONAS—Anglijos prem
jerė gavo iš popiežiaus Jono 
Pauliaus II telegramą, kuria po
piežius prašo britų premjerę

Gili padėka p. inž. Domui nutraukti karo veiksmus Fj’k- 
Adomaičiui, apibūdinusiam ve-1 land salose ir bandyti taikiu bu- 
lionies viso gyvenimo visuc'me- ‘ ’ 
nnę ir kultūrinę veiklą.

Taip pat širdingai dėkojame 
muzikui p. Manigirdui Motekai- 
čiui, taip gražiai špildžiusiam šio 
minėjimo meninę dalį.

Nuoširdi padėka p-lci Ramu
nei Tričytei, tai gražiai prave- 
dusiai minėjimą-akademiją.

Be to, giliausia mūsų padėka 
visiems ir visiems, kurie bet ko
kiu būdu prisidėjo prie akade
mijos suruošimo.

Dėkojame visiems dalyviams, Įėjo prieiti.
Argentinos prezidentas Galtie 

ri taip pat gavo popiežiaus tele 
gramą. Jis sutinka tudjau nu
traukti karo veiksmus, jeigu 
britų kariuomenės vadai taip pat 
juos nutrauks ir pradės pasita
rimus. Iš generolo Galtieri pa
reiškimo susidaro įspūdis, kad 
jis netiki argentiniečių laimėji
mu. Argentina jau neteko 20^ 
visos savo aviacijos.

du išspręsti konfliktą.
Premjerė M. Thatcher atsakė 

popiežiui, kad ji neįsakysiant’ 
nutraukti karo veiksmų, nes da
bartinė Argentine's vyriausybė 
pasitarimus išnaudoja piktiems 
tikslams. Argentiniečiai pagrobė 
britų apgyventas ir pusantro 
šimto metų valdytas Falkland 
salas ir nori' iš jų padaryti Ar
gentinos kolonijas. Britai švš as 
savaites tarėsi su argentiniečiais, 
bet prie jokio susitarimo nega-

kurie čia atvykote ir paaukojote 
savo brangų laikę.

Ačiū, ačiū visiems.

Noriu paminėti, kad Z. Juške
vičienės projektu parengta salės 
dekoracija.

Rytinėje salės pusėje ant sie
nos pakabintas Ir. Z. Danilevi
čiaus paveikslas. Ant trijų stovų 
skirtingų aukščių padėti gyvų

karius. San Carlos uosto 
britai iškėlė tiktai 2.500

Keliais pirmyn besileidžiantiems 
šarvuočiam* teko susidurti su 
argentiniečiais, važiuojančiais į 
vakarus. Teko susišaudyti ir su
imti kelis argentiniečius. Argen
tinos lėktuvai pasirodė tiktai <g£Bų vazonai. Stovai sujungti 
11 vai. ryto. Jie pirma sužinojo 
apie rytines iškėlimo vietas, bet 
ne apie karių iškėlimą San,Car
los uosto srityje.

— Sekmadienį britai numušė 
šešis argentiniečių lėktuvus, o 
argentiniečiai sužalojo du britų

medžiaga. Ant aukščiausio stovo 
pakabinta labai graži juosta. 
Pianinas prie durų, rytų pusėje, 
čii pat garsiakalbis ir nuo čia transporto laivus.

Prez. Reaganas būtų pasiū
lęs dar vieną planą atomi
nėms raketoms sumažinti, 
bet dabar svarsto, kaip bū
tų galima patikrinti atomi

nių bombų sunaikinimu.

— Sofija Loren' džiaugiasi, 
kai Napol-o pažįstami a‘eina 
dainucfti prie Cascrtos kalėjimo 
lango. Pintomis d’enomis ji 
verkė. , . ‘

— Carlo Ponti savo ž'i onai 
Sofijai Iloren patarė nevažiuoti 
į Italiją. .. -v .•»
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t TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ 
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 

Naujatistų Ynoks'c žinių populiarus perteikimas 
TONAS mDOMAVIČIUS. M. D.

Mir viso pasaulio išmin-

■ Pavasaris Lietuvoje-.

kiai jausmais riegafuojantiej 
jaudinasi, kad vietos dvasiškiai 
pataria jiems nesilankyti Nasi- 
dojė. O taip norėtų jiems tena.

bVnjBlMfOJO AVIŽIAUS PABAIGOS 
n^TTVTT

ĮTAMPOS IR PERTAMPOS REIKALAI
r

Mama: “Vaikeli, bėk palengva žąsis iš
varyti iš avižų”.

(Sveika motinos kalba)
Vienas dievobaimingasis, pa 

tingi įmonės, net beraščiais bū-Įmokslininko vienuolio palartss 
dittil, i^ajėgė labai sveikai gy- • pamatęs šlykštu filmą Exdrcist 
vėntl, išmintingai kalbėti ii" ima nervintis, manydamas, kari 
žmoniškai elgtis. Lotynai šaky- jj velnias apsėdo. O kunigas per 
davo "FESTINA LENTE’- — į tempia savus nervus, kad vysku 
skubink palengva. Rodos, čia /pas neleidžia jausmais pasilpu- 
prieštaravimas, bet taip tik iš •; siajam exortus atskaityti. Mūsiš
paviršiaus atrddo. Tikrovė yra 
visai kitokia. Tai nuteikimą^ 
žmogaus templis, bet ne persi
tempti. Lietuvė molina irgi tei 
singai tą patį sakydavo, savoš nuvykti ir pamatyti, kaip papras
vaikui patardama neapsileist ^as rožinis, jų manymu, virte 
skubėti, bet tik palengva. Įsi i mksiniais karoliukais. Net pro 
tempimas kiekvienam yra būti 1 esionalai dėl tokių normaliam 
rfas, tai sveikata. Visai kas kitaj žmogui niekų nerimsta, sau šir 
su persitempimu — pertampa’” bes * ataką per nervų įtampa 
yra liguistas stovis. Medieiniš l; artina. Yra net tokių moterėlių, 
kai kalbant, normalus reiškiny^ curios jaudinasi, kaip bus su jų 

persi-1 lantų karūnėlėm: jas auksines 
(dis : ižrašė ‘po mirties giminei, o kaų

I ji prisikels paskutiniam teismu 
Į be karūnėlių?
i

Taip ta nervų Įtampa — per 
: :ampa kiekvienam žmogui reiš 

<ia visai skirtingą dalyką. Kiek

yra liguistas stovis. Medieiniš artina. Yra net tokių moterėlių. neina sveikaton, daug kainuoja, yra riėišvehgiama. Jos ir nęrei-kinių kartojimąsi, iššaukia che-Į

yra įtampa (stress), gi 
tempimas — pertampa 
tress) yra liga.

Kiekvieno įtampa 
vis kitokia yra

Dabar visi žmonės, kur lik su
eina, tuoj apie įtampą, pertam j vienas žmogus turi savitą nervi 
pa (persitempimą) nervų kalb< ■ .tampą. Jei ji perdaug pasireištampą. .Jei ji perdaug pasireiš 

<ia, ją PERTAMPĄ £ (DIS 
PRESS) vadinąme. . Kiėjf viena; 
kpie Įtampą (stress) kalba

ir tokioms kalboms galo nesi 
rnatcL šnekama apie nervu Įtam 
pą tarnarijarit valdžios' ar priva 
čioj-Įstaigoj bei dirbant fabrike . kiekvienas dėl pertampos (dis 
Dejuojama apie Įtampą, išėjus/ 
įėnajon. Kitas persitempęs ne 
miega, kai jo kaimynas sužinojo,I 
jog jis turi šimtą tūkstaneiv i

ress) dejuoja, bet tik nedauge 
is mūsiškių stengiasi sužinoti 

į <as iš tikrųjų ta įtampa ar b 
> jertampa yra. Dar mažiau žmo 
nių dermisi, ar yra koks skirtu 
mas tarp įtampos ir pertampos
Dabartiniam gyvenimui reikia 

dabartinio prisitaikymo 
nepalūžtant

Nuolat besikeieiąs gyvenimą 
reikalauja iš mūsų atsakančio 

Vėl kitam nervų Įtampa bei jų [ prisitaikymo besikeičiančioms

bapka, ■ Trecias vartosi lovoje 
neužmigdamas dėl to, kad jis 
dabar mažiau gali nusipirkti u> 
savą dolerį 
įtempia savus nervus: tai jie šei i. 
moję nesutinka; tai jie užterštą Į 
drą kvėpuoja ar krautuvėje savoj 
mėgstamu bulkuėiu negauna | 

- ----------------t—.- 
pertanrpa atsiranda, mirus arti- J apystovoms. Beveik kiekvien; 
mani žmogui.------------------------| šeima dabar turi namuose radi

Nervu įtampa kiekvienam as- * 1 ’ *
menini vis kitokios reikšmės tu l 
rj. Vienas jaudinasi, nervus ga ! 
dina, kad kaimynai neleidžia ’ 
jam turėti keturis didelius kaip j 
veršius šunis, juos mažame kie 
me laikyti ir visą aplinką — že 
me ir orą teršti. Kaimvnai dė 
štma išmatų dvokimo įtempk, naujokų nestojrmas karino 

.Savus nervus, nes be reikalo tun 
vargti ir savo vaikus varginti, mokesčių bei šlykštus vaikų iš 
šuniškai dvokiantį orą kvėpuo
dami. Taip pat aplinkinių įlahi 
pą nesrliaunar, kai vienas netvar
kingasis vedžioja savo šunį i 
teršia gatvelės bei gatvės grin 
dihį bei žmonių tvarkingai už 
laikomas pieveles, naikina paso
dintus medelius.

Kiti irgi savai}

Dbei televiziją. Taip ir sužino- 
n?. kad pasaulyje ir mūsų ap 
’nkoje. kasdien atsitinka ka- 

nors nervus Įtempiančio, čia Vi 
Jūriniai Rytai nerimsta, Afga 
ūštanas aršiai naikinamas, tei 
nglų su argentiniečiais nesuta

rimai, Lietuvos teriojimas, o da.

neuen. turtuolių nemokėjimas

įaudcjimas pasipelnymui. C 
Jek jaudinančių akimirkų per- 
•yv.naineę stebėdami astronautų 

"nuostabius atsiekimus! Ir taip 
e galo, ir taip be krašto.
Pagerėj‘ęs susisiekimas daugelį 

mūsų išvietina: mes jaučiamės 
benamiais. O. tai mūsų nervams

SOME CHICAGO CLUB TIRS <3H

tXPRtSSWy

Nuolatinis žmonių kraustymą- kia vengti. ./.- _ - • ą 
ris, ke.iavhnas Įtempia nėfvūs, 'Kiekvienas normaltfs*žmogau: 
ies reikia taikytis prie naujos veiksmas, 'ir jis bus saęhniati 
gyvenvietės, pne. kitokiu papro- žaidimas,../ar savos ž judrios ;pš 
5iu, prie kitokios kalboš bei gy- mylavimas^ : 
vėhamos patalpds: Taip ir aitai- 
:anda nervų įtampa, pertampa, 
dėl atsiradusio nepastovumo, dėl 
lėnuiflatytos įvykių kiūtos. •

Gydytojai -.moksl&i^nkai pati-, 
na, kad žmogaus kūno organai 
ir jų celės gyvuoja, prisilaiky
dami gamtos nustatytų dėsnių. 
Taip ir žmogaus elgsena turi 
remtis ant -gyvenimo' dėsnių ;be> 
iioksliškų reikalavimų. Kitaip 
elgiantis; žmogus itesijaus lai-, 

įmingu ir netaps ilgesniam, lai
mi sveiku. . ; . f
Gyvenimo dėsniai randasi virš 

visokių žmogaus išmislų
Tinkamo gyvenimo dėsniai ■ 

• rra nepriklausomi jokiai religi
ni, politikai ar filosofijai. Tih- 

kamo gyvenime rūpestis yra,su
teikti geriausią gyvenimą nau
jagimiui.- ji tikru žmogumi‘iš 
auginti, nežiūrint visų kitų ki
tokių apystovų. . " '

Įtampa yra bendras kūno at ; 
įnešimas į jam uždedamus;rei 
kalavimus. Motina, sužinojusi.- 
cad jos vienintelis sūnus žuvo 
care, pergyvena baisų širdies 
jkausiną. — ji, tiesiog, alpsta, 
šoką apturi. O kai po metų kitų 
j s sūnūs grįžta Į namus gyvas ir 
sveikas, nes tik per klaidą bu
vęs palaikytas žuvusiu, motina 

- pergyvena dideli džiaugsmą. Jos 
buvęs skausmas ir dabartinis 
džiaugsmas yra dvi priešgmy- 
jės^ bet jds į nervus gali vieno
ki stipriai veikti.

Bet koks p.rdidelis jaudini
masis nėra naudingas. Panašų iš 
vairių šaltinių susijaudininlą' 

gauna biznieriai: vienodai jo 
nervus tampo klientai jr bendra 

’ trbiai.
f p ;r 

<0, k/d 
vai ki> 
ai mių mirtį.

sukelia įta-]ftpą 
(stress). .Taip normali ĮtamjK 
nieko blogo žmogui nedaro. Vi- 
šaf' kas, kita yrą -Žthdgui- ken 

krįritą flėritilofli, iiaikinan
■ti Įtampa. tfelriviška
vadinama nė Įtampą,'bet per 
tatripa (angliškai — distress).<

šnekamoje kalboje, Vai sako 
.me','Lad jis. pergyvena įtampą.' 
ritės manoma, jcfg^s;p^gyvėrii 
perdide^ ' (tampį*. tikriau. / sa
kant — t pertampą.- Kiekvieną: 
žmogus normaliai turi įtampą 
ką. bddarydim  ̂Ari galvodamas 

. Tai. riornialus ttaiykąs. Tik per 
didelė įtampa — pertampą - 
kenkia žmogui/ ' . .. :

‘Panašiai niešękalbame ir api 
karščiuojaritį žthbgų: jię tur 
temperatūros,, sgikdirię. Taip be 
-kalbėdami maūiciirie/ kad jo kū 
no temperatūra fra - peraukšte 
nes visada kūnas turi tam tikrą 
rionririlu kiekį ši&hbs. Kaip vi- 
sar bė kūno gilios, tūip ir br 
holTifalids Įlaftipbs.-batų ne gy 

• venimas, o mirtis.' Kaip norma, 
šilima kūnui; taip ir hormal 
Įtampa žmogui: yra būtini, nor 
malus. gyvenaniAki dalykai 
Norrfiali Įtampa- yra gyvenime 
druskai, prieskonis. Įtampa gau 
naši b/t kokĮ dferbą atliekant. 
Tik nieko neverkdami, neturime 
nervinės įtampėte. Bet, kain toks 

. apmiręs gyvėjimas patinka?
Aišku, nė vienapi normaliam 
žmogui. •’/ >

Kiekvienas pakelia savitą 
įtampas dozę 7 - 
\ a ■

Kiekvienas žmogus 4uri savito 
įtamposrpakentimą aukštį Vie 
n#s gali miegoti-ant kieto čiuži
nio, o pašakos ;karialaitė nemie
gos ant kelių čiužinių, kai po ja;< 
buvo ^papilta žirnių. Kad įtampa 

per tampa, mes turime 
’apturėii.TRĖjdFĄ Įtampą:, rei 

;kiairią jos 
RŪŠĮ ,)r atsakantį jos tęsimos 

/LAIK^. Nervų-per tampa gau
nasi ilgai užsitęsus įtampai, ar 
pa jai esdnt vienodai bei žmogų 
.žlugdančiai, .A., ■, .• ■ :\- 

>. fa Priežastys, kodėl įtam
pi' raudis pasraatv pertempi 
Vieną, kad žinovui iš prigiAitids 
4auna tam tikrą energijos kiek j 

:.>rišitaikymui- gyvenime - Tai 
■ iniogsus ribotas, gyvastingumo 
energijos Riektą patėnkinimtii 
vidinio noro save jšreikšti. Ant- 
,ra» žiodga u s energijos- išlaidai 
laikomi gyvenimo dėsnių ;po- 
nodilkumo. Nesuskaitomi gyve- 
ruffm reiškiniai vyjfcja periodftii, 
mrį

tikri kūne reiškiniai;vyksta įv'fiJ- kūne maistas, vaxMhMk

Romo Kalantos Suliepsnojimo Dešimtmečiui
Dr. Kazys Ėringis

(Tęsinys)

Vakarų Europos, kaip ir Pabaltijo tautų neapykanta 
valstybinio suvereniteto ir laisvių naikintojams yra ne
permaldaujama ir mums giliai, sukrečiančiai supranta
ma. Mes džiaugiamės Vakarų ir kitų Europos tautų val
stybinio suvereniteto atkūrimo karo pabaigoje rezulta
tais ir parlamentinių laisvių vaisiais. Kartu mes norime 
ir siekiame, kad niekas neužmirštų Pabaltijo valstybių 

j ir tautų tragedijos, prasidėjusios 1940 metais ir, priešin- 
• ęai Europos likimui, tebesistęsiančios ir dabar. Tai So- 

Sąjungos ir hitlerinės Vokietijos - tų Antrojo 
rimas bei jų išsekimas. Taip da Pasaulinio karo žmogėdrų įtakos sferų pasidalinimo ir 
ykai vyksta normaliame gyve 
lime. Labai svarbu^ kad gyve i 
limo cikliški - periddiški reiŠki 

‘ aiai vyktų visu pilnumu, ries ki 
aip atsirastų neišvengiamas pa 
■lenkimas kūnui. Toks cikliškas 
eriodiškas gyvybinių reiškinių/ 

apsireiškimas pritaikomas ir 
kontroliuojamam žmogaus elge 

: <iui. šito . cikliškumo dėsnio ne 
lojant, apturimas žmogaus su 
žlugimas, nuvargimas ir išsisė 
mimas, privedąs prie proto i;' 
tūrio” sugriovimo. Daugiau apie

I ;ai kitą Išartą.
Išvada: Nebijokim vargo kie 

d, nes bė jo. galingi pūva. Tei
nilgai, .taip tvirtino Maironis | 
Pradėkime darbuotis ne vien tii Į 

, aū, bzt ir artimui. Tokia mūši Į* ■ - • * - i

zeTkla užtikrins mums ramų, bf j 
: pertampos gyvenimą. 0 toks gy 
/euimas yra- pirmutinė sąlyg; 
ip turėjimui geros kūno, proto ii 
asmenybės (nusiteikimų) svei 
tatos.O kuris iš mūsų tokio:

i sveikatos netrokštame? Todėl 
Tuo dabar keiskimės savais nu 
Į silėikimais Į tikrus žmones: vers- 
rime” save dirbti artimui. Tik 
,.er. jam suteiktą džiaugsmą ma 
žėja . perdidelė mūsų turim: 
tampa iki normos. Tokios nor 

mos kiekvienas trokštame. Tac 
gana kalbėti, o pats reikalas jat 
atsirado imtis tinkamos veiklos 
Kitam reikiamą pagalbą teikiant 
Visiems sėkmės šiame, kiekvie 
ram žmogui s v a r biausiain 

darbe.
Pasiskaityti: Marion E. Kalk 

man: New Dimensions in Men
tal Health — Psychiatric Nurs 
mg. McGraw-Hill Book Co.

Viena poniutė skundžiasi sava 
lraugei,kad jos vyras dažnai iš- 
ražruoja, o kuomet sugrįžta j 

namus, tai būna jai kaip rr sve
timas žmogus.

surinka;
— Ach, koks tai malonumas!

šoferis įtempia nervus 
lėktuvo pilots, nes ži- 
vienas neteisingas rato 
gaa a Į nešti' daugeliai 

Nei viliasi ir žai-
-ja^. nojįs nugalėti kitą koman- 
ą. Jaudinasi ir ; ertempia įier-j 
us vyias, žiur/damas į žmonos/ 

<uo vežk) hi .suuos kančias. 
Tokios *r dar kikklev n. gerovės 
yra visai skirtingom, d neryta^ 
jA-mp’nxj jos gali sukelti visai 
vienoda. *

r F » ” r

yfa no nvaktK 
£VV€1Vnth> daFs

Sunku šiaip žmogui persists 
y Ii, k ii <k:rtingi dalykai, kaip 

sallis, š*Iin>a, vaisiai. įKnmona^ 
kausmss, dž-iaugsmas sukelia 

vienodus biochemiškus reŽkl- 
nius kūne. Ilabar tiksliais mokMr 
liškais tyrimais susektą, kad tim

WfflW VOIJR HEART

nepasitenkinimo tuo pasidalinimu rezultatas. Tai piet
vakarių Lietuvos sovietų pirkimo iš Hitlerio už 31.5 mili- ; 
jonų markių, pavadinto laisvais rinkimais ir laisvu prisi
jungimu prie Sovietų Sąjungos, rezultatas, tai Pabaltijo 
tautu išniekinimo pasekmė, tai Europos, laisvių grindė j o§ 
ir gynėjos gėdos stulpas, ant kurio užkarta tiso apspiau- 
dymui Sovietų Sąjunga, ir apie kurią rikiuojasi trumpos 
atminties vakar dienos nelaimės broliai.

Daug nelaimių atsitiko pasaulyje ^po Antrojo Pasau- 
■ Jinio Karo, kurias bene Jgeriausiai atspindi 'pabėgėlių 

’ begalinis srautas, bet tai nėra tolygu amžinajam ištrėmi
mui iš tėvynės Į poliarines sritis,- nepadarius jokio nusi
kaltimo. Pavyzdžiui dėl socialinės ir politinės suirutės 
iš Etiopijos į Somali ją pabėgo 1.5 milijono ir į Sudaną — 
4 milijono žmonių. Palestiniečių pabėgėlių skaičius siekia 
L8 mil. Dėl Sovietų Sąjungos agresijos prieš Afganistaną 
ki 1981 m. pabaigos Į Pakistaną pasitraukė apie 2 mil. 
afganistaniečių, šimtai tūkstančių jų pabėgo Į Iraną.

Bet tie pabėgėliai, šalia agresijos, dalinai yra susiję 
ir su klajoklinio gyvenimo būdo pažeidimu, ir su nepri
tarimu politinei santvarkai jų tėvynėje, kuri pagal savo 
išmanymą, priešingai Pabaltijo tautoms, naudojasi suve
reniteto ir tarptautinės teisės vertybėmis. Tiesa, Palesti
nos pabėgėliai yra tarpvalstybinių konfliktų bedaliai, bet 
priešingai pabaltieciams, jie nėra besiveržiančio prie 

■strateginių pozicijų didžiavalstyninio agresyvaus galiū
no auka. Be to palestiniečiai yra nuodėmingi siekimu 
sunaikinti Izraelio valstybę ir tuo, kad tapo agresyviosios 
Sovietų Sąjungos įrankiu, Įrankiu valstybės, kuri, nega
lėdama užkariauti naftingo pasaulio regiono, siekia bet 

. kuria kaina padegti šio rajono kraštų naftą ir tuo smogti 
Vakarų valstybėms rimtą smūgį.

Tolygi Pabaltijo valstybių ir tautų tragedijos tąsa 
yra būtent Afganistano įvykiai, čia yra 1940 m. nusikal
timų braižas tos pačios agresyvios didžiosios kolonijinės 
valstybės — Sovietų Sąjungos. Tai tolygu 1939 m. Suo
mijos užpuolimui ir 1940 m. Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
okupacijai. Tai neišprovokuotas agresyvus karas prieš 
ilgai “myluotą” ir pūdytą iš Vidaus neprklausomą Afga
nistaną. Tai karas siekiant įgyvendinti panašią, kaip ir 
Pabaltijyje, melagingą tautų “apsisprendimo”, tariamojo 
užsienio pagalbos šauksmo politinę formulę. Kas tai per 
apsisprendimas, byloja du milijonai afganistaniečių pa
bėgėlių Pakistane ir keli šimtai tūkstančių — Irane. Pa
vergtų Pabaltijo tautų simpatijos visuotinai afganista
niečių pusėje. Pabaltiečiai kareiviai agresoriaus armijoje 
pilnai informuoti kur link siųsti mirties salves, o kon
taktai su Afganistano laisvės kovotojais teikia vilčių 
išgelbėti šio nusikalstamo karo aukas — Pabaltijo tautų * 
karo belaisvius.

(Bus daugiau)

t-

rionis įtampoms kūną veikiant
Įtampos gali būti įvairiarūšės* 
kiliu . ragu imas į jas gaa būti 
las \įencd?3. Įtampa

* * < * * * .

Ta^ pats s(i miegu ir lybes rei 
kalaus

Gyvenimo eiki lik urną, peno- 
a i k j "nucrtrfifco reik-i z , r _ , IP. Tuesday, May 25, 1
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VL. BAKCNAS I \

PASTABOS IŠ TOLO
(Tęsinys) | lietuviška dar ir kita prasme:

n» i ' t o- i -• • Sinkių Šeima tos dienos progaTobau Ę. Sinkys perėjo pne Taute Fun
snvo motnos ir sęser, imrt.es, „orėlJami - E. sin.'
pastebėdamas, kad sesuo mire v;
1980 m. liepos v 7 d-, iškankima 
vėžio ligos, o motina mirė tų 
pat metų lapkričio d., išvar
ginta įtampos, kurią sudarė duk
ters Fga ir galiausiai mirtis. E. 
Sinkys savo kalboje iškėlė mo
tinos vertę šeimoje, tautoje, vai 
stybėje — žmonijoje, iš viso. Jo 
žodžiuose atsispindėjo gili mei
lė savo motinai ir šeimai, kuri 
yfa daug vargo pakėlusi ištrė
mime, pirmojo karo metu Ru
sijos gilumoje, grįžtant į Lietu
vą ir .ją vėl apleidžiant — kel 
per Vokietiją pasiekė Dievo pa
laimintą kraštą — Ameriką, — 
taip kalbėjo E. Sinkys.

Savo kalboje E. Sinkys paryš
kino ilgą motinos, sesers ir- jo 
paties kelią per t vargą į laimin
gą gyvenimą Amerikoje. Sve-' 
čiai jo kalba išklausė dideliu dė
mesiu, juo labiau, kad E. Sin
kys pasirodė esąs geru kalbė
toju.^

Po" te, Lietuvių Protestantų 
Sąjungos .narys — buvęs teolo
gijos kandidatas Kauno univer
sitete — paskaitė posmelį iš Šy. 
Rašto, paskui jį apibūdindamas 
savais žodžiais— apie gyveni^ 
mą ir mirtį, apie žmonijos tęsti
numo procesą. Pabaigoje buvo 
sukalbėta “Tėve Mūsų, o dar 
po to —buv. operos solistė Alio- 
dija Didžiulė Trečiokienė pa
giedojo solo, kuo ,buvo užbaig
ta trumpa minėjimo programa, 
po kurios svečiai buvo pakvies
ti prie vaišių.
Turtingas bufetas ir baras sve

čius sulaikė dar kelioms valan- ____  _________
doms — iki pavakarių — besi-l tyli, turi. Juodu 
šnekučiuojant su svetingais ir 
vaišingais šeimininkais J. ir E. 
Sinkiais, o taip pat su pažįsta
mais. r ‘

Nesiimu čia išvardinti pa
minėti kas tie svečiai buvo ir 
kas nebuvo, nes paminint vieną 
ar kelis, bet nepastebėjus ar per 

_ neapsižiūrėjimą praleidus vieną, 
visada būna daugiau bėdos, ne
gu naudos. Užteks, manau, jei 
paminėsiu bendrai, kad tame 
skaitlingame svečių būryje bu
vo žmonių iš visų organizacijų: 
ALTo, BALFo, Tautos Fondo, 
VLIKo, Bendruomenės, SLA. 
Šaulių, Ramonėnų, L. Rašytojų 
Draugijos, S. M. Lietuvių Klu
bo, Protestantų S-gos, -ir daug 
kitų- ?

Pavadinau šią dieną lietuviš
ka gedulo diena ne vien tik dėl 
to, kad čia buvo sukviesta daug 
lietuvių pas lietuvius, bet kad 
ta diena (nors ir gedulo) buvo Augustinas gyvena New Yorke.

: dui, norėdami įamžinti E. Sin- 
į kio mamos ir sesers vardus.

E. ir J. Sinkiai paskyrė 500 dol. 
ir abu sūnūs — Albertas ir Au- ■ 
gustinas — po 250 dolerių. Tu
riu pastebėti, kad Šis tūkstantis

1 nėra pirmutinė Sinkių auka 
TAUTOS FONDUI: š.m. Vasa
rio Iti-osios minėjimo proga E.' 
ir J. Sinkiai buvo patys šiam-! 
blausi 
Tautos 
prie to 
ALTai.

aukotojai, kurie ' davė 
Fondui 1,000 dolerių, 
dar pridėjo 50 dolerių 1

kahinimuf'lnid^etlnkriThGj 
toje įsėdau į autobusą, kad ne;; 
ta autobusų Unija važiavau/; 
kokia, tikrenybėj, privalėjau * 
važiuoti, kad ne dešine, o kai-; 
re koja išžengiau iš autobuso, * 
ir, kad eidamas skersai gatvės^; 
su viena akim nežiūrėjau į kak' 
>ę, o su kita į dešinę. *

Užsbaigus visai “ekzekucP 
jai”, ir išėjus j gatvę, buvau 
beveik (tikras, kad ne suvaži
nėjęs mane žmogus yra kaltas, 

Tos 0 tik as, ir kad anajam turėsiu 
sumokėti ne tik už sugaišintą 
jo laiką, bet ir už pustrokio su
žalojimą. Visa laimė, kad viso 
apklausinėjimo laike dalyvavęs 
Žumbakio ir Association ofiso 
advokatas ponas Utz, visą tą. 
miražą man išsklaidė, pabrėžda
mas, kad tai yra tik advokatų 
romantika, ir kad į tai nerei
kia kreipti jokio dėmesio. Taip 
tai taip, pamaniau, kad nėra 
taip jau lengva nekreipti jokio 
dėmesio, kai reikia atsakyti net 
į 400 klausimų, kai kuriuos iš 
jų net po tris kart kas dešimt 
minučių kartojant.

Užsibaigus .reikalams su viso
kiomis advokatiškomis mandry- 
bėms, byla ėmė ir įkrito j le
targišką miegą. Perdaug dėl to 
nesistebėjau,, nes viską pilnai 
abiejų pusių advokatams “išsi- 
spaviedąjus”, ponas Žumbakis 
man aiškiai pasakė, kad tokio 
^stiliaus” bylęs teismuose tęsia
si kartais ilgiau* penkių metų.

Du metu buvo beveik visiš
kai ramu, išskiriant kelis trum
pus telefoninius pasikalbėjimus. 
Deja, susisiekti su adv. Žumba- 
ifu buvo sunkoka, nes bėgar 
maišiais mano bylos reikalais 
daugiau rūpinosi1 kitas jo ofiso 
advokatas - Tomas Petkus. Tu
riu pasakyti, kad ponas Petkus 
buvo tikras džentelmenas, ku
ris .visada mane neblogai nutik-* 
davo.

(Bus daugiau)

JUOZAS ŽEMAITIS

Kai kas iš Amerikos teisminės santvarkos 
i teisiškai mano reikalus ginti, 

nors mano gyvybė kabojo kaip 
ant siūlo. Jei būtų atsitikę 
taip, kad bylai besitęsiant teis
me, būčiau su šiuo pasauliu at
sisveikinęs, tai aišku, kad ma- 

! no advokatas, už bylos užvedi
mą ir už visą teisinį darbą, ne- į 
žiūrint kiek laiko butu sugai-l 
šęs, būtų negavus jokio atlygi- j 
nimo (mano nuomonė). Tos' 
bylos teisme užvedimas galėjo 
advokatui būti labai rizikingas, 
nes tikroji įvykio situacija, ne- 
apklausinėjus visų įvykį mačiu
sių liudininkų, negali būti pil- 

‘ nai aiški.
t Į mimus grįžau su remen- 

čiais. šlubinėjau ilgoką laiką ir 
vaikščiojau tik su kriukiu. Šiuo 
laiku jo pagalbos jau neprašinė
jau, bet kai oras pasidaro kiek 
drėgnesnis kaip normalus, kau- 

r | lai pradeda ^baderiuoti’’.
Mano bylą teisme, kiek aš 
its numanau, advokatas P.

I Žumbakis pradėjo 1979 metais, 
t tai yra, tuoj po mano nelai- 
; mės, manęs, kaip- ęukentėjusio, 
j kaltininko, kaip nusikaltimą 
įvykdžiusio ir iš abiejų, pusių 
liudininkų apklausinėjimo. Tais 
pačiais metais buvau iškviestas 
apklausinėjimui ir į priešingos 

aj pusės advokato ofisą. Mane į tą 
į ofisą atlydėjo mano advokato 
Į tuo laiku buvusi dešinioji ranka 
j — advokatas John Utz. Abu 
‘ — ir priešininko ir mano — ad

vokatai atrodė gana jaunai, o 
be to, buvo ir labai manda-^ 
gūs.

Jei kas būtų iš kalno pasa
kęs į kokią ten klausimų tira
dą pakliūsiu, tai kažin ar bū
čiau nesigriebęs “Bacho” skys
timėlio, nors jo jau ilgą laiką 
buvau neragavęs. Apklausinėji
mas tęsėsi net 6-ias valandas, 
pradedant nuo nelaimės įvykio 
dienos 7-tos ryto valandos iš lo- 

i vos išlipimo, ir užbaigiant ap-

J. ir E, Sinkiai

Taip pat tos gedulo dienos 
proga, E. ir J. Sinkiai paskyrė 
500 del. Lietuvių Rašytojų drau- J 
gijai, kuri juos sunaudos, gal 
būt, kokios nors draugijos pre
mijos skyrimui.

šių metų pradžioje E. Sinkys 
davė 1,000 dolerių lietuviškai 
spaudai 
taip pat vieną tūkstantį'dolerių 
BALFui. Taip, kad maždaug 
pusmečio laikotarpyje, E. ir J. 
Sinkiai stambiomis aukomis yra ( Likusios • dvi seserys — 
sudėję lietuviškam reikalui arti j Vakarų Vokietijje, kita — Salt 
5,090 (penkių tūkstančių) dole- Į Lake City.
rių sumą, prie kurios pridėjusj j? jr j, sinkių parama lietu- 
aukas tik šimtinėmis ir dešimti- Į viskam darbui nesibaigia pini

ginėmis aukomis. Esu jau kel s 
karius Naujienose rašęs ap'.e lie
tuviškų organizacijų gegužines - 
piknikus Sinkių palmių ir rožių

Naujienoms, prieš tai J

(Tęsinys) ,
V I

Truputį daugiau kaip prieš 
ketverius metus, keisdamas vie
ną autobusą kini, turėjau per
eiti skersai gatvės. Sužibus prieš 
akis žalioms šviesoms ir susto
jus man reikiamos skersai per-1 

Įeiti gatvės judėjimui, žengiau 
tiesai į kitoje gatvėje sustojusį 
autobusą, lieja, to autobuso ne
pasiekiau, nes pramuštgalvis 
vairuotojas (juodis), lėkdamas 
su pustrokiu per raudonas švie
sas, trchkė į mano dešinį šo
ną. nusviesdamas mane kokią 
dešimtį metrų, truputi į kairę, 
ant tos pačios gatvės.. Tas vis
kas taip staigiai įvyko, kad ir 
šiandien' to atsitikimo pilnai ne
pajėgiu atsiminti. Pradėjau šiek 
tiek atsigauti tik po keletos 
valandų, kai apsižvalgęs paste
bėjau, kad esu ligoninė1, šali
mai manęs buvo viena ponia, 
kuri man papasakojo, kaip ir 

’kas su Imanimi atsitiko.
Pirmiau šios moters nepaži 

nojau, taip kaip ir ji manęs. 
Toks jos pasielgimas yra pui- 

viena dejas Antanas Skirius, kuris į i kus pavyzdys, kokią širdį turė-

nėmis — įvairiems laikraščiams, I 
bažnyčio'ms, kultūrinėms bei lab- ’ 
daros rganizacijoms (tai galima 
pastebėli/sekant Įvairią spaudą, 
kur jų pavardė būna paminėta),- sode. Taip ir šįmet, vasarai ar
tai ta per pusmetį stambiomis tėjant, gegužės 30 d. ten bus 
sumomis duota auka dar padi-į BALFo ~----

E. ir J? Sinkių renginį atėjo ir į tų parodyt lietuvis lietuviui, 
su intencija pasveikinti Ernilį vienam iš jų nelaimei atsitikus. 
Sinkį jo gimtadienio proga, nors 
ta sukaktis jau ir praėjusi.
A. Skirius įteikė atitinkamą do
vaną. Kur buvo visi kiti, pralei
dę nepastebėtai E. Sinkib gim
tadienį ?

dės dviem ar trim tūkstančiais 
doleriu.

Savaime aišku, kad duoti to
kias aukas, reikia turėti iš ko 
duoti. E. ir J. Sinkiai, kaip ma- 

i — Emilius ir 
Julija gyvena savo rezidencijo
je (rūmuose, noris jie ir nemėgs
ta, kad tai vadinama rūmais, bet 
faktas yra, kad'tai rūmai) Santai 
Monikoje. Tie rūmai gali kai
nuoti dabar nuo trijų iki penkių 
milijonų dolerių (tai tik mano 
“wild guess”).

J. ir E. Sinkiai yra savininkai 
net. 250 butų Santa Monikoje. 
Netoli gyvena sūnus Albertas, 
buvęs Amerikos prekybos - lai
vyno kapitonas, taip pat puikio
je rezidencijoje Santa Monikoje, 
kuriam priklaus kiti 250 butų — 
70 čia Santa Monikoje ir 180 
Texas. Taigi, Sinkių šeimos nuo
savybėje yra iš viso net 500 bu
tų (apartments). Nežinau čia 
kitos tokios turtingos lietuvių 
šeimos, kuri, kaip E. ir J. Sin
kiai, taip dažnai ir taip duo's- 
niai remtų lietuviškus reikalus.

Sinkių kitas sūnus — aktorius

rožių gegužinė”, rug
pjūčio 22 d. — šaulių gegužinė, 
rugsėjo 19 d. — blriitiečių ge1 
gužinė. Tai, esu tikras, kad tik 
pradžia gegužinių. įJų' bus ten 
ir daugiau. • 

* ❖ *
Turiu padaryti vieną išimtį, 

nors sakiau, kad neminėsiu pa-, 
vardėmis svečių. Bet vieną rei
kia paminėti: tai . “Lietuvių Die
nu” žurnalo ir “Lietuviai Ame- i 
rikds Vakaruose” laikraščio- Ifei- ‘laimėjo,

Moteris: — Mūsų nauja kaimy
nė turi labai mandagų vyrą. Jis 
visida eidamas j darbą ją pa- 

nepa-bučiuoja. Kodėl tu taip 
darai? ’ •

Vyras: — Supažindink 
su ja. — aš'padarysiu.

manę-

■ j— Mano vaikinas pralošė vi
sus pinigus, lošdamas pokerį.

]: Tai ką tu -dabar daryti?’ ’’ ’

j Ji . išglobojo mane ligoninėj 1L 
gi vėlyvo vakaro ir paprašyta] 
iškvietė adv. P. Žumbakį, ku-. 

'ris tą pat dieną pas mane ir at- j 
vyko. Apie tai, kas su manimi; 
Įvyko, p. Žumbakis jau žinojo, Į 
bes mano globėja jam jau vis-1 
ką buvo išpasakojus- Dar šiek' 
tiek galėdamas dešinę ranką I 
valdyti, pasirašiau, kaip vištai 

’Su koja; advokatui įgaliojimą1 
’mano’Tteisėms, ginti.

Ligoninėje Įišgulėčau beveik 
dūr mėnesius. Rūpestingos prie
žiūros /{intensive care) kamba
ry išbuvau net keturiolika die
nų. Nę vienas gydytojas, ir kai 

; kurie lankę mane mano arti- 
■ mięjį manė, kad paralyžiaus ne-

-A As tštekėsil už tčr, kuris išvengsiu. Nežinau ką manė 
• adv» žumbakis, kai jis apsiėmė

Lupk liepuką, kol atkepęs.

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir i išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

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

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

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

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

Telef. 312 238-9787
» Memctaaai -pttEnuTlinM tfxakeat lėktuvų, traukiniu, laivu kelio, 

olų (crulaea), viešbučiu ir automobilių nuomavimo rezervadiaa: Parduoda- 
ue kelionių draudimus; Organizuojame keliones j Lietuvą ir kitus tižtua; 
Nudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj* ir teikiame Infer- 
■nacijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik '.eiria resevuon vietas 
1 anksto — prieš 45 - 80 dienų. , ,

ATEINA LIETUVA,

Krina |25. Kieti viršeliai. Paštai $2.

TeL 476-2206

l l 11 it iat i i r» i

IK

-s MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

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

MARIJA N0REIKIEN1

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

$501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2731
Inž. UŪDAS MIKŠYS, 

50 metų studijavęs, kaip

JAY DRUGS VAISTINE
€759 W. 71rt St, Chicago, m.

a ki ris r ingai igpiwcnn rbcxptai • fannix mat sib 
DUMYNAI • KOSMETIKOS EEKMENYS 

Atdara Hokiadienials nuo

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.

VU*' NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno- ’ir mokslą 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet neaenstą, Vince 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis If 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikiais. 365 pust knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimhi 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 32.

e Vienišo ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 32. <

• LLbTU VlšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaJauske 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* fr 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys fflustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodami 
vitovardžių pavadinimai Ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Laba! 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių Žemėlapis. Kaina |fl.

*• KĄ LAUMES L1M1, rašytojoj Petronėlės Orintaitės atab 
minimai Ir mintys apie asmenis ir vietas neprfk. Lietuvoje Ir plr- 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 33. .

'• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik m 
Jurgio Jašlnsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe* 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja <6.

V KATTRINtS NOVELES, SL toečenko kūryba,'J. Valaičla 
vertima*. 306 pri. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina

Knygoa gaunamo* Naujienose, I7W So. Habted St, Chicago,

I — Naujienoj Cfrcafo, JĮ, HL Tuesday, May 25, 1982
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nno 9 vaL ryto iki 5 vsL popiet Bettadienlaii — IkilS y*L

Pavergtų Tautų Savaitė 
ar Baltų Diena?

Nuo prezidento Eisenhowerio laikų, trečioji liepos 
mėnesio savaitė šio krašto Prezidentų kasmet yra skel
biama “Pavergtų Tautų Savaite”, kurioje vienaip ar ki
taip dalyvauja visų So v. Rusjos pavergtų tautų žmonės.

Čikagoje anksčiau Įvykdavo Įspūdingos Štate Street 
eisenos, kurias stebėdavo šimtai tūkstančių žiūrovų. Ne
žiūrint, kad lietuviukai būtinai tuo metu būdavo išvežami 
Į stovyklas, lietuvių grupė vis buvo Įspūdingiausia. Pas
taraisiais metais pavergtų tautų skaičius išaugo, be* 
vietoje eisenos demonstracijas nukreipus Į aikštę prie 
P:casso paminklo, dalyvių skaičius sumažėjo. Tik nuo 
pavergtųjų tautų atstovų ir jų žmonių šiame krašte pri
klauso, kaip jie tą malonę išnaudoja kovai su okupantu 
už tautos laisvę.. Tačiau, kasmetinis JAV Prezidentų pri
minimas apie pavergtas tautas yra skaudus dyglys So
vietų Rusijai, dabartinei vergų imperijai.

Dabar girdime ir skaitome apie pastangas išgauti
- panašų BALTŲ Dienos paskelbimą. Jos sukelia mari rim

tų abejonių ir klausimų: 1) ar Baltų Diena mums bus 
svaresnė už Pavergtų Tautų Savaitę? 2) Ar tos pastan
gos nėra sugalvotos susilpninti-nublukinti Pavergtų Tau-

- tų Savaitės reikšmę? Turbūt, ne vien man aišku, kad 
sujungtos jėgos gali daugiau nuveikti, negu išblaškytos.

Alan atrodo, kad reikėtų tik daugiau dėmesio ir pa
stangų vieningai pasinaudoti Pavergtų Tautų Savaitės 
privilegija.

VLIKas ir ALTa šiuo rekalu turėtų ne tik pasisa
kyti, bet ir Įspėti, jei toji iniciatyva pasirodytų esanti 
mums žalinga.

Tomas Tauragis

Eina sprendžiamieji mūšiai
Mes rengiamės seniausios ir galingiausios lietuviš

kos organizacijos seimui, minime didelio lietuvių politiko 
dr. Zenono Danilevičiaus metinę mirties sukaktį, stebime 
gabaus organizatoriaus Juliaus Kuzo suruoštą Illinois

Liet. Prekybos Rūmų banketą, tSdftllnušį mokytis horfh- 
tiems lietuviams $7,000, tuo tarpu Falkland salose eina 
sprendžiamas mūšis Pietų Amerikos iri viso Vakarų žri- 

1 ritynb likimui. _ įŽ'TihT “
Argentinos generolai, nepajėgę grąžint! flėT/ftOkriAti- 

nės santvarkos krašto gyventėfkiris, kaip jie buvo pri
žadėję, išvedė karius Į Falkland sAląs, it dabar nori išši- j 
derėti iš britų suvereninių teisių Falkland saloms. Pa
čioje Argentinoje jie sudarė Falkland salų invazijai tin
kamą nuotaiką, bet tdi nereiškią, kad jie butų turėję 
teisę Į ritinėtas salas ir jų gyvėritbjUs.

Generolas Galtieri praeitą ^v'ath| jšakė j šAlas pa
siųstiems kariams lieti kraują Falkland salriš, tūc, 
tarpu praeitą sekmadienį tas pats gėherolas priteiške, 
kad argentiniečiai tebekovbs ui sūv^reūttlės salų teisėj 
bet jis pats, krašto prezidentas/ f tS pašlrūošęs tūttiš šū 
britais kovoms baigti.

Britų premjerė Margaret That!^fier atsakė, k'ad dri-1 
bartiniu metu negali būti jokių apib prišitarirhūs I 
su argentiniečiais. Jie turėjo ištišūš feėtūs srivb į)reteri- i 
žijoms dėstyti, bet britai niekucfrilet riešūtiks dalyti. riū6-' 
laidų Įsiveržėliams Į Falkland sriTdš it šū jais tiesit'arš, 
kol jie Irūs nuginkluoti ir pasiųsti Į B^ūėrios Aires. Britų 
kariai kovbja už principus. Jau p^aėjč tktitU ir terit'b'rijhj > 
grobimo gadynė. Izraelis priverišfts fc'gjptūi VĮ-'
šaš karo metu užimtas žemes. Jas turėjo atiduoti ir Libi
jos diktatorius. Sovietų Sąjungos politikų tarpe stiprėja 
nuomonė, kad įsiveržimas Į Afganistarią neapsimokėjo. 
Kelius ir kryžkeles Sovietų tankai gali saugoti, bet jie 
nepajėgia giriti užimtų pozicijų aūkštešmuose kalnuose

Patys argentiniečiai tvirtino, kad britų kariai, tris 
savaites ar daugiau praleidę supamuose laivuose, nebe
tiks salų invazijai. Išvargę kariai džiaugsis, koją pastatę 
ant sausos žemės, ir ims mažiausiai 48 valandas poilsiui 
Tub tarpu iš laivų išlipę britai, nė vienos nakties nemie
goję, išsikėlę San Carles uosto srityje, sėdo Į šarvuotus 
automobilius ir pasileido keliais Į Rytus. Jie nuvažiavo 
2*0-30 mylių2 Šūvio neišleisdami. Penktadienio vakare vie
ni britų* daliniai jau buvo netoli Darwirio aerodromo ir 
jau ruošėsi galimąrn. žygiui į Stanley uostą ir kareivines. 
Argentiniečiai laukė "britų, iš Rytų,.kur penktadienio, .rytą 
ėjo šūsisriudymai, tūo tarpu britai pradėjo leistis.Į Stan
ley slėnį iš vakarų. 5

Sekmadieni buvo gana didelė audrą Falkland salų 
srityje. Britų laivai rado užuovėją San Carlos įlankoje 
ir uosto srityje. Salas pasiekė ir Argentinos lėktuvai, bet 
Stiprus Antarktikoš vėjas kliudė ir jiems. I)vi Argentinos 
lėktuvų grupės pajėgė pasiekti Falkland salas, bet jiems 
nepavyko pasiekti karo laivų. Argentiniečiams pavyko 
paleisti kelias raketas, bet jie buvo vykusiai apšaudyti ir : 
laiku traukėsi. Argentiniečiai lakūnai tūrėjo tiktai porą 
Sekundžių bomboms paleisti. k.

Britų gynybos sekretorius John Nott pirmadieni pa
sakė kalbą parlamentui. Jis pranešė apie sunkias kovas 
prieš Antarktikoš vėją ir šaltį, bet pastebėjo, kad daūar 
britai, gindami tarptautines teises, turi dideljį kariam iš-, 
kelti pakraštį San Carlos Įlankoje ir uoste. Iškėlti britai 
žygiuoja pirmyn. Iki pirmadienio ryto, jie dar nesutiko 
Argentinos karo jėgų, kurios būtų jiems p'ašiprieširiū- 
sios. Kitas britų dalinys,- patraukęs pietine kryptimi, ar
tėja prie Darwino aerodromo. -

Britai yra Įsitikinę, kad jie kovoja ne tiktai prfrjių 
Argentinos vyriausybę neteisėtai, pagrobusius karius, 
bet taip pat ir prieš Castro įtaką Pietų Aniėt&dje, kaip 
ir prieš Sovietų vyriaūsyb'ės pastangas pavergti Nika
ragvą ir kitas Vidurio Amerikos valstvbes.

A.a'. dr. Zenonas Danilevičius

DOMAS ADOMAITIS

m t nespapejbjb, kad su oku
pantu turime kojoti, bet ne 
bendradarbiauti. Nųsiteikiipas, 
išlaikęs jj tokiu, aiškiai atspin
di v'rl'ionles Žodžiuose Št. Peters- 
bųčgo h'etuyiahiS, kuriu?? čią 
pakartoju: “Džiugu map prabil
ti į Jūs, besirengiančius netrū
kus jniįėd Vasario šešioliktosios 
šventę, ž ema šiaurinėse vals- 
Ejose šąlta, snkgu&ta ir niūri. 

iTSčtaū Jūsų gražiosios Floridos 
gimta išliko šilta, graži, gėlėta. 
Smagu Jums pasivaikščioti bal
tutėliu pajūrio smėbu, pabrai
dyti sūriame jūrds vandenyje, 
pąsik.au-ytl bangų cš mo. Begis, 
turėiūmė: būti himingi ir vis
kuo patenkinti. Bet -=- ar nė daž
nai, kai vakaro ramybė jus liū
liuoja, kai šviesos kambariuose 
ūige ylos, kai akys poilsiui jau 
merkiasi, prieš žengdami į sap- 

i ną j?is pradedat regėti žalias pie- 
! vas ir miškus, mėlynus ežerus 
! ir sraunias upes, geltonus siū- 
; bud  j ančių javų laukus fr kaine- 
’ įkiš, taipe kurių išmėtytos so
dybos, kaimai, miesteliai tokie 
fiiieli, tokie patrauklūs... Tasai 

• pusiau sapne įskilęs, vaizdas at- 
rcuo tokk grifus, toks malohus, 
tŽ^cš savas, kad apima jūs jaūš- 
ina^, lygJ6ė fb. jūs '^venti nebe- 
gllite. Jūs matblę savo gražiąją 

Į .tėvynę Lietuvą, jos ilgitės, jos 
i trokštate sapnei Geroji Atnėinka 

T7" • *i • v i t rrt j/T TTZ"' — ž* T Še?būyį. JūsKas veikia pries ALią ir VLIKą — Veikia ' turite mpdėrniskuš Samus' jr 

prieš Lietuvos laisvės atstatymą
A.a.- dr. Zenonas Danilevičius — visuomenininkas gamtoj Betvisatai

is HaUaus.jr

perkrauti gėrybėmis,, gjyėnate

Domas Adomaitis 1982 m. 
gegužės 22 d. vakare Lietu
vių Tautiniuose namuose 
skaiW:5ią paskaita, apie * a.a. 
dr. Zenoną Danilevičių aka
demijom susirinkusiems dr. 
Danilevičiaus darbu susido
mėjusiems lietuviams.

N. Red.
\‘i5iėvąs nęfiifetbja kūręs Že- 
” — laIj) jpavaaino vienąTsavoįnę” — taip pavadino vieną savo 

paveikslą pro'f. Adomas Varnas. 
Ir iš tikrųjų, ne tik vanduo, vė- 
jds ir kitos gamtos jėgos, bętjr 
žfnogiis yra Dievo įrankis- keisti 
Žemės veidą. Užtat sakomi: 
kiekvienas žmogus šiame pasau
lyje turi savo misiją. Tą misiją 
užbaigęs žmogus, anot vieno pa
mokslininko, stoja Tvėrėjo' aki- 
vaizdon savyje “užrašęs”, kaip 
toje magnetinėje juostelėje, visą 
savo gyvenimą, šv. Petras prie 
Dangaus vartų turbūt niekuo
met nevedė jokių knygų, nes 
Dievas magnetofono principą 
bus “išradęs” anksčiau negu 
žmogus Žemėje. Kad žmogus 
kartu su Dievu ir dabar galėtų 
kurti pasaulį — Žemę, jis turi 
turėti ryšį su Tvėrėju. To ryšio 
neabejotina sąlyga — žmogus 
turi būti ne savanaudis egoistas.

T .' . _ , . J“*- gruz-iLu ir jausu-
Jam tun rūpėti .r tat, zmomų . sgkūrėjums
gyvenimas. ' ' j j pjžšįą'u ąkpnbi Jėt jĘlaįj: ^rišĮpiėk

Ėlsu prašytas mirties metinių J naJč^^dir^ą^Ųįėtūy^'.įjr'Žėiiį,^ 
proga pakalbėti apie a.a. dr. Že^ąjei jūStt;"mąitjisėpabūnda gaiiū- 
no’ną Daiiileviuiu kaip. vi$tiųĮn<^|,n<Iį į— IpP^inaij jei , |tiTbtiš jumš- 
nininką. šios pareigos ėmiaūsTj pttfiiia sėlių piliakamių. cKdįngą 
su baime: ar neolituaina^ sūgė- ■ praeitį ir Ročių. ."nuveiktus Jiar- 
beš pasakyti finkatflą žodį apie bus, tai jau. tąčfeŠirdis jums:”sa- 
ateitmuiką? Univėrsitetė . teko kd^kad nieko nėta jums bran- 
šūsidurti ii net draugauk ne su ]\„ ; • -
vienu ate’rtiniriu. Ir su Adolfu gyvfeąmip tikrovė■ jūsų žavų 
bamūšlu laRoratorijt^ė bųi pa- šaU’Pą gria^M ? Tlkroyt Lietuvai 
skaliose rasdavome vieriš.kitam kibia ir hėatlaidžiai žiauri’ Nuo 
vieną kitą žodį, nors jis-niekuo- ū^įs^ krislo _mųs t'^iria “gęję- 
mėt nesiskyrė su gėdūĮ,o; juostė- fiždžbįia” 
lė perrištu žaikieTi’tt. Čkūpači- Ų 
joms ir tautos naikiAiniul praši- ^jm^Iąjkomunis^ prakeil- 
dėjus, tie sroviniai skirttųnai gė-’ lų lęt^aĮ Nors techniškai gali-

, ____ _ > — j tiiaį už ’ąulKtų. kainą, Sumokėtą
— teko užsidėti ne ‘ okiipantui. apTaAkyti LieTūvoje 
mklą, beįt' ir apsi- j'gūĖines-Ar 3rai^ųs?. -FČt -^Eh'e- 

V&— vąrgaš fąm^/kaš ten.niiw- 
kęs, savo pavergtųjų Rfollų kan
čios ir ašarų nesugebėtu p’a- 
rnitytif” .D ‘ ; A ....

. (Bus daugiau)- ■ . . .

— Nelaisvėn paimti argeųti 
niečiąi kariai, angliškai nemoka, 
bet. Falkland . salų "gyventojai 
britams pasakoja apie ąrgenti * ♦ j L/-' te .. m. . i -- ' y j. »• - t ’

gesnio viž.žnfeij Lietuvą tėvynę! 
fmo tikrpvė jūsų- žavų

"želę-

bToIia'į kęričia pnespa^ą' ir vąr-
jorns ir
dėjus, tie sroviniai skirtiųnai "ge
rokai nubluko, nes visiėnls — 
bent širdyje - 
tik gedulo" že\ 
gaubti pilnu gedulo šjFdu. To
kiose’nuotaikose atė-j 6 visų pat
riotų sutariinaš kartu dirbti sa
vo tautai. Tėvynėje tada giniė 
VLlKas, o išeivijoje atgimė se
niau veikusi ALTa, nes taip pa
prastai būna, kad pavojžus, aki- 
vafzdoje bendros veiklos, reika
las darosi visiems labiau su
prantamas ir būtmaš.

Velionis Zenonas buvo vienas niečių kariuomenės vadų sau- 
iš tų, kurie tautos gedulo šydą valę.

JUOZAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠIRVOKAS
Nuotykių nuotykiai žemėje, 

pragare ir danguje
TOLIMI, BET NEPAMIRŠTAMI LAIKAI

(Tęsinys)
JUO TOLYN, JUO DAUGIAU ĮSIPAINIOJA

Surado tą dvarą ir apsistojo. Žvalgosi, tyki- 
nėja Petras. Besižvalgydamas sužinojo iš tarnų, 
kad to dvaro ponas — turtingiausias kunigaikš
tis. Būręs labai geras valdovas, bet dabaf esąs 
baisiai Įširdęs ant vagių. Už menkiatfšfą Vagystę, 
jei tik nutveriąs, tuojau pakariąš. 0 atsitikę taip. 
Jis tūrėjęs vienintelę dukrelę. Nieko pasaulyje 
taip nemylėjęš, kaip tą savo lepūrielę. Bijodamas, 
kad jos nepavogtų (gražias, tūrtlftg^š iflėl^aites 
nuolat Ūda vbgdlVę), liepęs apffnk dvlfą išmū
ryti aukštą mūrą. To mūro kraštus paauksavę, 
o viršų padarė aštrų su stačiais nudaužytais stik
lais. Jei kas partiėgiiitų lipti, būtinai persiptautų.

Ir štai kokia nelaimė. Kartą visoj šavo gra
žybėj vaikščiojusi kūni^iikStytė po pubšniuš 
kambarius, kur buvę daUgdiš tarinį, bet kuni
gaikštis su kunigaikštienė. Iri staiga dingusi, 
<:aip Taip dingusi, kad niekas ne
matęs ir nriž’nąs, nei kaip, ne kur. Visą dvarą 
užgiriu vieš liūd: '‘S dienos ir baimė. Vieni meldęsi, 
kiti būre, treti k'rtaš dėstę — ir nieko. Kad nors

sužinotų, kur ji ir kieno pavogta.
Kunigaikštis siuntęs pasiuntinius, kad su

ieškotų. Vieni pasiuntinių grįžę anksčiau, kiti 
vėliau, kai kurie net po penkerių Jp^rkelia- 
vę. Visi parnešę kunigaikščiū! liūčfefAš Žinias, kad 
nesuradę jo dukters.

Kiek žinoma, Petras būVo jfrAštSš V^gis Ar
ba, tikriau pasakius, joks. DaoaV, kada pri
klausė tų liūdnų istdrijų, dari menkesnis pašida- 
rit, nės neteko drąsos iri ^Isitikėjimo. SaVfiWi. U 
vogti turėjo, nes buvo pasižadėjęs ir tik tuo tiks
lu atvykęs čion.

Nuolat manydamas, kad paklius tai ir pa- 
kliuvd. Sargai nutempė jį pas kunigžLikstį. Dvi 
išeitis tebuvo: arba būti pakartam, arba leistis 
| kelionę ir surasti kunigaikščio dūktrifi. Jdi At
rastų, kunigaikštis pažadėjo ne viėn‘4 .M&lMrt 
ale vibus tris. Maža to: jisai sakė atiduosiąs pu
sę vidų savo žemių ir kitų turtų.

Petras nuėjo pris Vilką, kflHš lūkinėjo pamiš
kėje, ir vėl pradėjo bėdoti. Vilkas btivo rūstus ir 
priekaištingas: •, ’ , ,

— Antrą kartą 'nepaklausei manęs! juk aiš
kiai ^kiau: neimk pačio gražiausio, bet čiūpk 
prtrfsėsnį juodbėrį.

— Susimaišiau beskubėdamas.
— Jei susimaišei, tai žinokis dabar! Aš nieko 

daugiau nebegaliu tau padėti.
— Vilkeli mielas, gerasai bičiuli, — ėmė pra

šyti Petras ir beveik verkdamas maldauti: — tiek 
padėjai, padėk ir toliau. Gal paskutinis kartas,

po to baigsis mūsų vargai ir nelaimės. Argi aš 
čia iš savo geros valios būsiu įsiklampinęs? Kaž
kokia ūžrriači^, fflatį'i, Apsėdo, arba tikriausiai 
šitie nelaidėji kėršvdAriiii -juo tolyn, juo daugiau

M įramlAyk tu: man tokiam senam, 
kareivitfi jr — vogti ?! Per visą savo 

t^yenimą Wė mažiausio Ivetimo daiktellė ifešū 
Padėti kam, vargą pATėftg- 

vinti., arba dziAugš(hū p^dalyti — visai kas ki- 
W Iri Wit' lėskėtl, sūriašti — tai ne vogti!

Valandėlę nutilo, susimąstė Petras. Patylė
jęs linksmiau prašneko:

— Žiūrėk, vilkeli mielas: jeigu mums, čia kd- 
kid TŠirfte pasitaikytų ir surasti .pavyktų, fcbks aš 
turtingas tapčiau! Tave, kaip mieliausiu savo 
(‘fiAlSflg^^r^ausiam rūmų kambary laikVčTSū fr 

Nebereikėtų tau nei per žiemOS spei
gus stipti ,nei badmiriu slankioti. O kur flAr visi 
pavojai ir .baimė netekti savo gyvybės?

— tiAila TffArt tav^ęs, Žmogau, nes graudžią 
Siridį tūri, 'užtai fr ūūkenli dažnai. Bet ėakiAu, 
kad Aėgalni, t&I negaliu. Kiek galėjau — neatsi- 
sAkiaū. GrAžikusi bario riūrriai ir skaniausias mais
tas nėatstos man laisvo miško ir pasigautos žvė
rienos arba naminio peniukšlio, kada aš genu 81- 
t'ą tebetvinksiričios dar širdies kraują. Nusibos ir 
tau visa prabanga ir puošniausi rūmai, hfes ne 

! tbkiū e'ši gimęs. Viena, ką aš galėčiau dari tau 
padėti, tai patarti: prašyk kunikaištį, kad pa
dirbdintų stiprų, gerai įrengtą laivą. Dabar teks 
tau plaukti jūra.

Su tais žodžiasi dingo vilkas kaip nebuvęs. 
Vilpštelėjo uodega ir nuėjo, nušuoliavo per mišką.

Petro pageidavimu ir nurodymais pradėjo 
statyti naują laivą. Kunigaikščio dvaras buvo pa
čiame pajūryje. Tetraš, neturėdamas kas veikti,
dažnai nueidavo pasižiūrėti, kaip vykdomi, dar- 
bat Pasikalbėjęs su meistrais, ima iri nužings
niuoja pakrante. Atsisės ar ant akmens, ar ant 
išplauti štriobrio ir Sėdi ^isfctfgęš. Žvilgsnis toli, 
toli nuslysta stikliniu vančferts paWrsiumi.

Stebėtis juria jAm hėteūka. Nebe pirma kartą 
mato ir pergj-vena. Daug jūrų rr daug kartų yra 
matęs per savo karo žygius. Dabar dažniausiai 
tiktai seka paskui savo mintis, kaį kyla jos ir 

i/TA šitoji 
jura ir yna "RFists, nęsiftofflft rshotik * Apie ją 
galvoja ir nbolat snsirūpifięs. Svarbiausia, kad 
visai vienišas. pVaįriškiAi padėjo juoktis ir net 
niekinti "Petrą: ‘‘Suras, mat šis prasčiokas, senpya- 
laikis! Ne tokie galvočiai ieškojo ir nerado!” •;'

ToŠ jiatyčrds nuškamŠejo ligi kunigaikšlfb. 
Jis nedaug tepaisė jų. Pasirengimas kelionei «įci- 
biai buvo varomas ir toliau. Visa tai sudarė kuni
gaikščiui savotišką pramogą^ užsimiršimą. KV- 
tais net viltis nušvisdavo, ypačiai,kad Petras 4š 
pat pradžių pasirodė galvojąs, daug- nusimarfą*.

(Bus daugiau) ' . į.

jūriū Iri VI® kĮfelrtĄ, YSKHmRnĄ
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R. VILIAUS

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

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

■įjM^ . .
UK. PAUL V. DARGUS 

•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 
«r*M<*o«tar Community fcttBfa* 

Mo*:ctaa« direktorių,
>- MonMiai K*. Wos*cb*«i*r( IL. 

VALANDOS: 3—8 darbo dienomis t

ŽUVŲ ŪKIS
Išvysčius žemės ūkį, būtiniau

sią gyvybės potencialą, prieš 30 
metų pradėta rūpintis akvakul- 
tūros ūkiu, žuvų ūkis, manoma,. 
gali daug padėti badaujantiems' 
žmonėms ten, kur trūksta gy-1 
ventojams žemės ūkio. Ligi šiol, j 
kaip buvo numatyta, dar neda-1 
vė pageidaujamų rezultatų. Bet 
per praeitus penkerius metus 
žuvininkystės pramonė padarė 
didelę pažangą, kontroliuodama 
ūkio srityje ligas, padidino pro
dukciją. r

JAV metinė žuvų produkcija 
per 5 metus pašoko dvigubai — 
iki 300 milijonų svarų upėtakių 
ir catfish — dviem trečdaliais 
daugiau, vis priauginamų žuvų. 
Havajuose yra didžiausias aust
rių ūkis. Pernai, metų pabaigoje, 
gauta 250,000 austrių. Ateityje

I tikimasi gauti kelis kartus dau- 
DR. FRANK PT/ECKAS §iau- Washington valstijoj augi

namos, veisiamos lašišos (sal
mon) duoda gerus rezultatus. 
Didieji ežerai, jeigu bus saugo
mi nuo užteršimo, taip pat bus 
produktingi, bet jūra yra di
džiausias šaltinis, kuris gali 
maitinti gyventojus. M. š.

TEL. 233-3553 
Service 855-4506, Pase 06053

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS“ 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

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

4600 W. 103rd Street

Off. teL 423-8380
Valandos pagal susitarimą

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko a kinins 

if “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. EŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHiRURGUA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos; antrad. 1—6 popiet,

Ajuusrvje pageroias evangeiiKU 
Fr. Skėryskunigas

!

Kun. Fr. Skėrys

fe m

Skyręs gyvenimą smulkme
noms, tapsi smulkmena.

(Tęsinys)

Po pietų įvyko antras 
kilmingas posėdis ir čia ku
nigas Fr#, Skėrys skaitė paskai
tą tema: “Lietuva-kraštas-gy- 
ventoj ai-kalba’’, “Lietuva ne
priklausoma valstybė nuo 
1£>18 m. vasario 16 ligi 1940 m. 
birželio 15 d.” ir “Joninės-se- 
noji lietuvių tradicija”. Jis 20 

i valstybių atstovų supažindino 
su Lietuva ir Vasario 16 giriu 
nazija. Po tb dar įvyko trum
pesni pranešimai ir eilėraščių 
skaitymai bei diplomų į teki
niai.

Prezidentas dr. Hans Fie- 
litz šiais žodžiais pristatė ku
nigą Fr. Skėrį auditorijai; 
(laudacio — Laudation)

Kunigas Fr Skėrys pager
biamas už straipsnį “Joninės 
— senoji lietuvių tradicija”,

iš-

išspauzdintą “Die Kaule”
N r. 3/1980 m.
Kunigas Fr. Skėrys, kilęs iš 

Klaipėdos krašto, baigė Vals
tybinę mokytojų seminariją ii 
1941 m. repatrijavo į Vokie
tiją >, J.
t Nedaug iš Jfisų žinos, kad 
Vokietijoje, tiksliau pasakius 
LaiupertJieim — Hūttenfelde, 
yra lietuvių gimnazija ir tai 
vienintelė Vakarų pasaulyje, 
šita mokykla — naujųjų kal
bų gimnazija su reformuoto
mis baigiamomis klasėmis —. 
veikia pagal Baden-Wurttem- 
bergo mokslo programą gim
nazijoms ir Vėda mokinius 
nuo pirmos ligi devintos kla
sės. Dėstoma lietuvių ir vokie
čių kalbomis.

Šalia mokymo šitoje gim
nazijoje kunigas Fr. Skėrys, 
kaip šitas AWMM premijuo
tas straipsnis rodo, dar ir ra
šo. Tas Straipsnis išduoda 
jo mėgstaiiriatisias temas, bū
tent —papročiai ir krašto is
torija. j ii

Fr. Skėrys yra kunigas, pe
dagogas, rašytojas ir kartu tė
viškės bei jos papročių tyri
nėtojas. Visose keturiose sri
tyse yra nusipelnęs.

Tarptautinis viešosios nuo
monės . institutas “AWMM’’ 
nerado vertingesnio žmogaus, 
kuriam galėtų būti suteikta ši 
premija, /į'

(Pabaiga)

ka tderancijos ir demokratišku
mo iš šaulių Sąjungos vadovų, 
juos pavadindavo agitatoriais. 
Tektų priminti, kad šaulių Są
jungos pirmininkui tokie žodžiai 

♦ netikiu, nes toks išsireiškimai 
vi a uzgaui.ngas ir neatitinka de- 
Aiukraaiškiems principams.

Kiekvienai organizacijai rei
kia jaunimo, kad įneštų į ją 
naujo kraujo, 'lokio jaunimo 
ieixia ir šaunų organizacijai 
ilgesys, kurį per šį šaulių Są
jungos suvažiavimą parodė tos 
sąjungos vadovai, Kaip tik at- 
oauiu jauninu} stoti į šaulių or
ganizacijų. Be u>, taip pat nu
muša ūpą idealistams šauliams 
oci samems plėsti šaulišką veik
ią. Ui ir s.ame suvažiavime vie
na jaunuolė, paprašiusi balso, 
priėjo pine gaisiakalbio ir pa
reiškė: "Ką aS matau ir ką gir
džiu, kas vyksta šiame suvažia
vime, nei aš pati, nei savo drau
gių ne atvesiu į tokius suvažia
vimus. ..”

Sveikinu tą jaunuolę ūž drąsį 
ir pastabų šaulių vadovams, kad 
jie tokiais elgesiais atbaidė jau
nimų stoti į šaulių organizaciją.

Prieš Samių Sąjungos vadovų 
netaktišką veiklą gana griežtai 
pasisakė iš Kanados šaulių dali
nių pirmininkai: Augustinas My- 
lė, iš Monlrealio, kuriam po kal
bos salėje sukėlė audringas (Ova
cijas. Sveikinu šį drąsų ir veik
lų šaulį. Taip pat, net iš kelių 
atvejų, kalbėjo ir Vlado Pūtvio 
šaulių kuopos pirmininkas V. 
Bacėnas, iš Toronto; be to, tei
singą žodį pasakė ir Kanados

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St.
FD. LE.
(312) 226-1344

Chicago, IL 60608
24 Hour Service

D ELKIS

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

I
i

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA L AIDO J DIO ĮSTAIGA 

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

2d33 71st Street
i

..

.

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

TĖVAS IR SŪNUSŠaučiulis.

Pažiūrėsime, ar Šaulių Sąjun
gos vadovai kreips dėmesį į Ka
nados šaulių dalinių ątsfdvų pa
reiškimus vardan darnesnės 
veiklos.

Tačiau, šauliai-šaulės piktinosi 
dėl Stepo Jokubicko, iš Delhi, 
blogo elgesio — už prisidėjimą 
prie tų, kurie šį šaulių Suvažia
vimą padarė nesantaikos suva
žiavimu.

Kada vyko diskusijos dėl šau
lių Sąjungos centro valdybos 
pranešimų, kaip tik per tas dis
kusijas suvažiavimui pirminin
kavo' St. Jokubickas. Pastarasis, 
prieš pradėdamas pirmininkauti, 
pasakė ir kalbą, įspėdamas kal
bėtojus, kad dėl valdomųjų or
ganų pranešimų diskusijose bus 
leista kalbėti tik 5 minutes. Ap
sidžiaugėme pasakyta patriotine 
kalba ir tikėjomės, kad paveiks 
kalbėtojus kalbėti trumpiau ir 
santūriau. Ir čia teko nusivilti 
Stepo Jakubicko šališkumu.

(Bus daugiau)

f M f 1410 So. 50th Avė., Cicero 
4b * Telef. 476-2345

Rūpestis budina žmogių

■

WISE

gražų

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Vedėja — Aldone Dauku* 
Tolof.: 773-1543

Į šaulių Sąjungos atstovų su
važiavimą Chicagoje š.m. kovd 
26-27 dienomis vykau su pakilia 
nuotaika ir maniau, kad tame 
suvažiavime bus galima pajusti

šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoti* WOPA - 1490 AM 

transliuojamo* iš mūsą lėvdijo* 
Marquotto Park*.

f Ofise telefonai: 776-2880, < 
RradaacIjM talaL: 448-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija

5025 CENTRAL A VĖL
St Petersburg, Fla. 3371Q 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAl

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIA-MS PASTATYTI

*

t

P, J. RIDIKAS
bei. YArdi 7-1111

on

kim. Povilas Jašinskas,
Tel: OLympic MM4

i

3/4
U48 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfąyetU 1-3171

AMSDLANSO
PATARNAVIMAI

HJRIMI 
KOPLYČIAS 

/įsose miesto 
DALYSI

refafth kreipts į Florists •— 
gėfit| bei < 
Broadway,

ihdnHddal MtSee-Bflei salad plMes.
Alaska Kifif crib meat ia sfiowy white in color with bright 

ted Fcfly cooled, -nth tendons and cartilage
removed, the meat is ready to be enjoyed in a favorite recipe 
after defrosting. In-shell packs of whole Alaska King crab legs 
and split legs are also availatite.

Curried Ctab Melon Salads
package (6 to 8 oz.), 

frozee Alaska Kin< 
crab meat, thawed 

etip Sliced celery 
ta&e^poons chopped 

green Onion

With melons abradant now at local markets, an exatinf 
hincheon idea ia Carried Cr&b Melon Salad. Family or gaesU 
will enjoy the fiįhL yet satisfying ccm^binatkm of delictau* 
Alaska King crab arid jwiey sweet honeydew melon.

Stlcenlent AWka Kfenė dtab b sliced and tossed with crisp

1/3 cup mayonnaise
1/2 teaspoon curry powder
1/4 teaspoon sugar

1 * teaspoon lemon juice
' 1 honeydew melon

Salad greens
Drain and slice crab. Combine with celery and green onion. 

Blend may Vainly, ewrry powder, sugar and lemon jxrice; 
toss with Cub mixture. Chill. Cut mfclon into quarters length
wise; Remove seeds and rind. Place melon quarters on salad 
pistes lined with greens. Spoon crab salad onto melon. Make*5 
4 _ ?_

~ RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lieturią Radijo pfogra- 
mi Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
WLSTN, 1360 banga AM, veiki* aek- 
madierriais nuo 8 iki 8:30 vat ryte, 
perduodama vėUausm pasaulinių 
Hnių santrauką. Be to, komenta
rai, flRtt&a, dainos, ir Mrfdutės 
Pariski Šią prwr«B4 veA Stepo
nai ir VlkMthU Minkai. Biznio

bi krwwe, VL E
Rosfofi, 01127

Telefonas 268-0489. Ten pat gau 
narnos “Naujienos”, didelis pasi 
rinkimas lietuviškų knygų ir lie 

tuviškų ddvanu.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

Leidimai — Pilna apdrauįa 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdrausta* porkrauatymat 
Iš įva iri y atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
T*L 376-1832 arba 3763996

SOPHIE BARČUS

7159 Sb. MAPLEWOOD AVĖ. 
CHICAGO, IL 60629

ŠARAPNi.LKAS

KELI ĮSPŪDŽIAI Iš ŠAULIŲ 
SUVAŽIAVIMO

Crab Salad Served In Melon Boats

1KLJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

šaulišką nuošfrdiimą ir 
pavyzdį iŠ Šaulių Sąjungos, va
dovybės. Maniau, kad buvę vi
diniai nesutarimai tarp vado
vaujančių asmenų eis švelnėjan- 
čia kryptimi ir iš to suvažiavimo 
pasisėsime stiprybės darniai 
ateities šauliškai veiklai. Tačiau 
teko nusivilti. K. Milkovaitis, 
garbingus šaulių Sąjungos atkū
rėjus tremtyje — šaulius-šaules, 
jei iš jų kuris nusiskųsdavo sto-

L&idetuviij

Direktorių

STEPONAS C. LaCK IK SuNuS
(UCtAWJCJ)

2424 W'/iSl 69fA šTKlkKl 2*1214
11C23 SOUTHWEST HIGH WAX, raJo® Hilu, HI f 7 4-4411

Pranešame visiems, kad šių metų gegužės 
19 dieną pavergtoje Lietuvoje mirė

So- H Al.STEP STREET

BUTKUS - VASAITIS

Lietuvių Evangelikų Rfeformatų vyriausias dva
siškis, sulaukęs 93 metų amžiaus.

Palaidotas gegužės 24 dieną Biržuose.

' . Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą našlei, 
vaikams, bei visiems tikėjimo broliams ir sesėms.

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ REFORMATŲ |
I? \ • BAŽNYČIA AMERIKOJE i

I — Naujienoj Chicago> 8, HL Tuesday, May 25, 1982



Chicagos Lietuvių Pensininkų 
sąjungos susirinkimas

kad cktelas jau pradėjo antruo
sius* metus.

Restoranas suvėluotai p r LVi
lė keptus visraktis. Platino lo
terijos bilietus. Fantų sunešta

m. gegužės mėn 19 dieną . 
2:20 vai. pirm. St. Vanagūnas* 
pradėjo susirinkimą ir pasvei
kino gausiai susirinkusius daly-l 
vius. Pranešė, kad nebus skaito-J
mas protokolas, nes okte’.as, va ’ nemažai, 
do vau j amas Br Variakcjienės, I Paga’iau šeimininkės išdalino 

ogramą. j porcijas. Pag:rtini pietūs ir ne- 
Akompanuojant Br. Var-ako-. brangūs tik $3. Priedui: ka- 

jienei, pradėjo programą moti-: va su pyragėliais.
nos garbei. Tęsėsi ilgokai. Vado- Po* sor ų vaišių prasidėjo lote- 
vė deklamavo, vėliau oktetas dai- ’ rija. Vadovavo Br. Erčius, nepa- 
navo, protarpiais paskaitė įdo
mios kūrybos. Pradėjo puikia 
daina "Jasminai pražydo”. Tik
rai, montažas vertas didesnio 
dėmesio. n;s Į jį Įdėta daug dar
bo. Plojome už tokį Įdomų mon
tažą. Pirmininkas paminėjo, j

mainomas loterijos vadovas.
Po loterijos, pirmininkas St. 

Vanagūnas perskaitė valdybos 
sąstatą ir pasiskirstymą parei
gu! Js.

St. Vanagynas, L. Paketu r: c- 
nė, E. PaLJūnienė, J. Blažys,

B Variakojier.ė, St. Kaulėnienė,.
J; Skeivvi, K. Balčiūnas, St. Da-

Pirrnin nkas paminėjo, kad 
seniau padarydavome net 8 iš-, 
vykas. s’niet, jeigu nariai regi:! 
ruošis, tai mėg nsime išvažiuoti < 
i gemta.

Priimti trys nauji nariai, 
J ems atsistojus, pasitikome k.v 
lutėmis.

Beje, okteto dalyvės buvo ap
dovanotos raudonomis gėlėmis. 
C. G.nulis ir Dagys darė nuo
traukas.

Apie 5 vai. skirstėmės, pasi
džiaugę žavėtina programa, vai
šėmis, ir pareiškėme valdybai ir 
oktetui su vadove nuoširdžią 
padėką.

Dalyvavo virš 200 asmenų.
Okteto narės ir vadovė buvo

Ponų Karaičių “Gintaro” vasarvietė Union Pier, Mich.

Mamai, žemi — FardcvtaMl 
KKAL 1STAT1 PO* lALf

K—i ai. žmhA — Pardavimai 
KCAL (STATI FOR SALI

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, III. Tel. 847-7747

pasipuošiisios tautiniais rūbais.
K. Paulius

KAPŲ PUOŠIMO DIENA — “MEMORIAL DAY” 
Sekmadieni, gegužės 30 dieną, 1982 m.

LIETUVIU TAUTINĖSE KAPINĖSE
įvyks įspūdingos apeigos

Lygiai 11 valdandą ryto nuo’ kapinių vartų prasidės eisena aplink kapines iki paruoštos 
estrados. Eisenoje ir programoje dalyvaus Petro Zalubos vadovaujamas dūdų orkestras. 
® Amerikos legionierių Don Varnas postas Nr. 986 ir Mdterų Auxiliary Unit Nr. 986 

dalyvaus eisenoje ir pagerbs už laisve žuvusius karius.
• Kunigas dr. Eugenijus Gerulis sukalbės tai dienai pritaikytą invokaciją.
• Giesmių programos dali atliks solistai Algirdas Brazis ir Estelle Bogden, akompanuo- 
. jant Petro Zalubos dūdų orkestrui.
• Pagrindine kalbą pasakys daktaras Jonas Valaitis.
• Tuojau po gedulingos programos Įvyks įspūdingas ir istorinis LIETUVIŲ TAUTINIŲ 
KAPINIŲ STEIGĖJAMS PAMINKLO ATIDENGIMAS — .DEDIKACIJA, bei Liet. Tau
tinių Kapinių daugiau kaip prieš 70 metų Įsteigimo paminėjimas, šiose iškilmėse taip pat 
dalyvaus Lietuvos gen. konsule Juzė Daužvardienė ir daug kitų visuomenes veikėjų.
DĖMESIO, NETURINTIEMS AUTOMOBILIŲ! Lygiai 9 valandą ryto nuo Ridikas Fu
neral Home — 33rd Place ir Halsted St., išeis autobusas (Valley Transit School Bus) 
ir sustos sekančiose vietose: prie Darius - Girėnas Hali — 4416 S. Western Ave., ir prie 
Marquette Hall — 69th & Western Ave. Autobusas atgal Į Chicagą nuo kapinių vartų 
išeis 3-čią vai. popiet. Kaina Į abi puses S3.00. — Būkite laiku nurodytose vietose.

Visus lietuvius kviečiame dalyvauti ruošiamose apeigose.... .
Lietuvių Tautiniu Kapinių Vadovybė 

Prašome visus dalyvius pavaikščioti po šias gražias kapines, apžiūrėti puikius paminklus, 
prisiminti savo artimuosus. Norint pasirinkti vietą savam sklypui, Kapinių pareigūnai 

suteiks jums pageidaujamų informacijų.

LITHUANIAN NATIONAL CEMETERY
LIETUVIŲ TAUTINĖS KAPINĖS

8201 So. Kean Avenue Justice, Ill. 60458 (312) 458-0638

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršelių knyga

>-■ KOVOS DEL LIETUVOS

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St. •.
Chicago, IL 60608

studijoje.
Iš lietuvių dalyvaus šie nieki

niai ir mokinės: Arūnas Polikai- 
tis, Dalia Polikaity'ė, • Audrė 

| Budrytė, Ona Paža/nlukaitė, I 
Alida Vitaite ir Tadas Rūta.

Akompanuos Manigirdas Md-

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

— Gegužės 16 d. paminėtas So’- * tekaitis.
fijos Adomaitienės vardadienis, j š. m. birželio mėn. 6 d. (sek- 
Būrelis Adomaičių draugų prie madieni) 3 vai. popiet toje pa- 
vaišių stalo p. Sofijai sugiedojo, čioje salėje įvyks Mairigirdo Mo- 
Dgiausių metu ir palinkėjo ge-! tekaičio pianino rečitalis, 
riausios sveikatos. :

— Prof. dail. Adomo Varno 
paminklo statymo komitetas ir 
komisija gegužės 14 d. susirin
ko čiurl-ionio Galerijoje, Ine., ap
svarstyti skulptoriaus R. Možo- dienĮ Marquette Parko Lietuvių 
liausko paruSštą Varno’ pamink- j B-nės susirinkime frontininkai 
lo projektą.-Projektas komisijos “revoliucijos’* keliu užgrobė va- 
buvo priimtas, o komiteto — ! dovybę, tai .dalyvavęs dr. Z. Da- 
patvirtintas. Numatyta pamink- _ nileviėius labai nuoširdžiai prašė 
lą atidengti šį rudenį.

— ALDS-gos narių susirinki
mas įvyko gegužės 7 d. M. šilei-

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE . ' '. ’'

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 . .

DR. Z. DANILEVIČIAUS MIR
TIES METINIŲ MINĖJIMAS 
(Atkelta iš pirmo puslapio) 
Prisimenu, kai Verbų sekma-

inž. Nainį, ten vadovavusi, susi
laikyti nuo kėsinimosi nušalint’ 
J. Vaičiūno valdybą. Į tai inž. 
Nainys visiškai nereagavo ir,

J 2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
339,500. Savininkas duoda paskolą.
2 po 4-ris, medinis, įrengtas skiepas. 
72-ros ir CampbeU. $39,000.-

: 6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga
ražas. ' $17,600 pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie.
2 sklypai arti vandens. 
Hot Springs ViUage.

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
, PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tai. 927-3559

n*

kio studijoje. xBe kitu sajungo’s ' • i j.i J J . k ., . ' -. ; galima sakyti, per lega įvykdė
naiL’Oln rmt-A ilrmii . we i <->f v * . f -

t savo’ užmojus. Tą patį Gaila pa
darė/Cicero j e.

įc įc

Kai dr. Z. Danilevičius mirė, 
tai vienuoliai Drauge . paskelbė 
kad dr. Z. Danilevičius buvęs 

< tik biuletenio redaktorius, o ne 
( medicinos žurnalo. Lietuviai sa- 
I kvdavo, kad žmonės be moralės 
ir gėdos gali kitus niekinti ir nu

reikalų, buvo ilgiau apsistota 
prie parodų. /Buvo pasiūdyta- 
kreipti daugiau dėmesio į esteti
nes vertybes ir pasiruošimą pa- ■ 
rodoms. M. š.

IZABELĖS MOTEKAITIENĖS
STUDIJOS MOKINIŲ PA
VASARINIS KONCERTAS
Koncertas įvyks š.m. gegužės

mėn' 28 d. (penktadienį) .7 vai. vertinti 
30 min. vakare, Jaunimo Centro 
didžioje salėje.

“LIUCIJA”
Miko šileiklo 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 S5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave., Chicago. IL 60629.

DĖMESIO 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJA!
Tiktai $120 .pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas peminln-

• karas. Kreiptis:
A. LAURAITIS

U4S $0. ASHLAND AVI.
< < , TęL 523-8775 ; •'

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

ARVYDAS KIELA
- 6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

4? • jjc

Pasirašėme po peticija prof.

A. T V ERA S

Programą.Išpildys' lietuviai ir A. Jurgučid žmonai išlaisvinti 
nelietuviai mokiniai, kure savo susijungti su vyru Amerikoje, 
balsus tobulina virš minėtoje K. P.,

PASSBOOK 
SAVINGS... 
tte best way to savvegulariy! 
5;z^xC\

t^ua eteri
OUR SAYINGS
CERTIFICATES 

iarnupto ’8%

see us f er 

financing 
U AT OUS LOW RATS

Mutual FėdeMl 
Sayings and Loan

2222 WEST CERMAK ROAD

Ptew Wais 7-7747

SmiNG CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gug»en — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų fvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą -__ __ _________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Gussen — AUKŽTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik ____
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekĮ arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri- 
„ dedaat fl persiuntimo Išlaidoms.

>8.00

M.00
>3.00

>2.00

17W Se. HALSTED ST, CHICAGO, IL MMI

“Tuomet ateikite ir bylinėki- 
tės su manim, sako Viešpats: jei: 
jūsų nuodėmės būtų kaip skar-. 

j latas, bus padarytos baltos kaip 
j sniegas; jei jo's būtų raudonos 
1 kaip purpura, bus kaip balta: 
J vilna” (Jazajo 1:18).

Pasiklausykite šios mums vi-: 
: siems svarbios temos šiandien 

8:45 vai. vakare radijo banga 
1450 AM per “Lietuvos Aidus”.

Sekmadienį 9 vai. ryto per 
Sophie Barčus radiją išgirsite 
“Kristus mirė vietoje mūsų”.

Parašykite mums, pareika
laudami knygelės “Mirtie, kur 
tavo geluonis?” Prisiusime do
vanai. Lithuanian Ministries, 
P.O. Box 321, Oak Lawn, Ill. 
60454.

— Trumpalaikiai izotopai pa
deda gydytojams nustatyti pro
to ligos žymes smegenyse.

— Chicagos universitetas pa
gamino prietaisą, kuris parodo', 
ar žmogus turi protinę ligą ar 
fizinius trūkumus. Visa tai ma
tosi smegenyse.

f — Naujlenoa, Chicago, S, J

Pardavimas ir Taisymas 

2446 Wh* m Stracrf 
T»L REpubllc 7-1941

----------—
Siuntiniai į Lietuvą 

ir kitus kraštus
P. MEDAS, 4059 Archer Aywh?®, i 

Chloro, Ilk 60432. TtL Y A 7-59ff

M. ŠIMKUS
• - , Notary Public •

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood, Tek'254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

. šymai ir kitokie blankai*

I HOMEOWNERS POLICY
F. lapeli*. *•«* 
«®»!4 W. 95th H 
Iv«rf. Park, III 
40642, . 4244*54

______ —--------- — — 
AdvokxtM

GINTARAS P. CKPtNAS
Darbo vaUodor. nuo R riL ryt» 

Ikl 8 r»L vak. Šeštadieni IM 
9 vai ryto iki 12 vaL d. 

Ir pagal raitarima.
T«L 776-5162 irta 77MlM 

M49 Webt 63rd 8tr«4
CUdCS, IB-10<29
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