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Pirmadienį britai iškėlė dar 3,000 karių rytinės Falkland salos šiaurėje, 
bet Stanley sritvje buvusų įvalgvba nieko apie tai nežinojo.
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• Badavusią Mariją Jurguhenę 
Sovietą valdžia rengiasi išleisti

JURGVTIENĖ METĖ DARBĄ VILNIUJE, NUVYKO Į MASKVĄ 
; IR PRISIJUNGĖ PRIE BADAUJANČIŲ RUSŲ

' MASKVA, Rusija. -4 žurna
listas Andrei Froloy, prabada- 
vę^ 22 dienas, gavo' pranešimą 
telefonu, kad užsienio reikalų 
ministerijos .skyrius, tvarkantis 
išvažiavimo iš Sovietų Sąjun
goms vizas, leis badaujančiai gru
pei išvažiuoti. v

Apie Mariją Jurgutienę yra. 
mažiausiai žinių paskelbtame i 
pranešime, bet pastebėta, kad ji 
atvyko į Maskvą, susirado Lo- 
zanskų būtą, prisijungė prie 
■badaujančių ir reikalauja, kad 
jai Jeistų. išvažiuoti pas savo yy-. 
rą/Aloyzą JųrgutįJ kfpzijrąs įur- 
gutis prąeitą savaitę buvo- nu
vykęs į \Vashingtoną, piketavo 
Sovietų - Sąjungas ambasadą 
Washingtohe ir reikalavo; kad

• jojo žmpną būtų išleista iš So
vietų Sąjungos. Jurgatienė ir 

. jų dukra Daina jau kelis kar
tus .buvo padavusi prašymą So-

nė vistiek negavo leidimo. Da
bar ji reikalauja leidimo išva
žiuoti.

Badavo 30 melų Tatjana Azu-; 
re, 32 melų Juri Bięlovežov ir 
36 metų Jozif Kiblicky, vedęs 
vokiečių ambasados tarnautoją, 
ir kiti.- Dabar jie tikisi gauti lei
dimus išyažiuoti iš Rusijo’s..

SOLIDARUMAS PATARĖ 
RUOŠTIS STREIKUI

VARŠUVA, Lenkija. — Soli
darumo unijos vadai pątarė 
Lenkijos darbininkams baigti 
smulkius protestus ir ruc'štis di
deliam, \-isuotiniam Solidaru- 
*mo streikui.

; Solidarumo vadai priėjo įsiti
kinimo, kad maži protesto strei
kai neprivers kariuomenės va
dų patenkintireikalavimų. 
Unijų vadai nori, kad būtų pa-

Yįetų .yaldžia neleidžia/ JdMos 
prašymas kelis metus jau buvoi 
atmestas, nepaaiškinant’ priėžas- 
ęių. Patyrusi, kad Lozanskių 
bute yra visa eilė Sovietų pilie
čių, ieškančių leidimo išvažiuoti, 
viską metė, nuvyko" į: Maskvą ir 
jinąijuiigė .prifr badavusių ir rei- 
kalaujaučių leidimo išvažiuoti.

■ : Prezideiit'as' Reaganas pirtna-

rūmo’ veikėjų' irvadų. '.Kariai

GAUSI MINIA LIETUVIŲ TAUTINĖSE
KAPINĖSE PAGERBĖ MIRUSIUS
ŽMONĖS GALĖJO APŽIŪRĖTI PAPUOŠTUS KAPUS, 
P^LĄŲĘTtl KĄLBŲ IR PASIŽIŪRĖTI^ PAMINKLĄ^

CHICAGO, Dl.— „Praeitą sek- lietuviams''!urf*r4pėt i ir paverg-

II

nepaleido iš kalėjimo net L. Va- madienį Lietuvių Tatuinėse Ka- tos Lietuvos reikalai. Amerikos 
lensds. Iki šio meto jam buvo pinėse įvyko įprastos Kapų P.uo-J legionui rūpi visų-pavergtų tau
uždėtas namų areštas, bet dabar Šimo Dienos iškilmės ir atideng- 
jis išvežtas iš kareivinių, - kur tas kapinių įkūrėjams pastaty- 
kariar visą laiką saugojo. Dabar tas paminklas.

tų reikalai. Visi džiaugėsi, kad 
Legidno viršininkas prabilo lie
tuvių ' kalba ir kalbėjo ameri-

Valensa išvežtasr| pasienį,,devy-* Reikia pripažinti, kad kapai kiečių didžiąsias mintis, kuries

BRITŲ KARIAI TIK 15 MYLIŲ 
NUO STANLEY KAREIVINIŲ

SOSTINĖS ŠIAURĖJE BRITAI IŠKĖLĖ 3,000 GERAI 
GINKLUOTŲ IR APMOKYTŲ KAREIVIŲ

LONDONAS, Anglija. — Bri
tų marinai, parašiutininkai ir 
specialiai apmokyti kariai sek
madienį buvo iškelti Stanley 
šiaurėje. Pirmadienį britams 
pavyko išmušti argentiniečius 
iš Kent viršukalnės, iš kur da
bar britų artilerija gali apšau
dyti Falkland salų sostinės ka
reivines.

mrželio'29 di.ėh'ą prasidės JAV 
ir Sovietui Sąjungos! pasitarimai 
ginklams mąžinfi. '.'Sovietų; Są
junga, matyt, nenorėdama iš
metinėjimų • ’pasitarimų - metu, 
nutarė' j badaujančius išleisti. 
Pats 'Brežnevas pasitašė baig
minį.' Helsinkio aktą, kuriame 
yra paragrafas, įpareigojąs leis
ti šeimoms susijungti.

Frolovas vedė amerikietę
- - ■ 1981 metais

žurnalistas Andrei Frolovas 
vedė čikagietę, Maskvos uni
versiteto studentę Lois Sidney 
Becker. Maskvoj jiedu gyveno 
kartu, bet kai reikėjo išvažiuoti, 
tai Sovietų valdžia jam neleido. 
Dabar Frolovas prabadavo 22 
dienas. Jis nustojo 30 svarų 
svorio.

Galės išvažiuoti ir 29 metų 
chemikė Tatjana Lozanska. Ji 
Maskvoje ištekėjo už Edvardo 
Lozanskio 1970 metais, bet jo
kių lįūdu negavo leidimo išva- 
žiūotf. Ji badavo' 22 dienas. Jei
gu pranešimas telefonu teisin
gas, tai ir ją išleis. Ldzanskienei 
valdžios pareigūnai pranešė, 
kad jai bus lengviau išvažiuoti, 
jeigu jiedu išsiskirs. Lozanskie-

nių mylių atsfūmpje nuo Spvie-. buvo gražiai papuošti. Kapinių 
tų sijėnosb Varšuvos ir jošįapy-, vadovybė įdėjo' daug g--’- 
linka i didesnės'dirbtuvės .negali nupiovė žolę, papuošė kapus, įskaitant ir lietuvius, laisvės, 
dirbti'įilnu pąjėgumū, - neš di-, prisodinno gėlių, sustatė Ame--. ' Paaiškėjo, kad šiais metais 
dokžre^Ąkąičiūą'įąpeciaii^ų’.tębe- tikos Legiono vėliavas ir šį kar- programa bus padalyta į dvi 
sėdi .kalė^ntęz

padarė Ameriką galinga ir sie- 
darbo, kia visiems pavergtiesiems,.

— ' Taivano žvalgybos adm. žiai pagrojo kelias 
Wang' Hsi ; ling praneša, kad giesmes, Amerikos 

himnus.

Diena buvo šilta 
ta. Ryte šiek tiek lynojo, bet 
mažai. Saulė debesis išblaškė ii 
visi be baimės galėjo apžiūrėt;

Amefįkos-plačiai verčia JAV lai
kytis , dabartinės politikos su 
Kinija.

— - Marion, III., miestelyje 
audra ir perkūnija buvo' tokia 1 
dideįė, kad padarė iki 100 mi-'

jau ir jiems darosi aišku, kad 
bus priversti atiduoti ginklus 
britams. »

Tuo tarpu Amerikos Valsty
bių organizacijos vadovybė 
kreipėsi į Jungtinių Tautų sek
retorių, kad Argentinos vvriau- 
sybė galėtų dar tartis su britų 
valdžia dėl Falkland salų.

Britų premjerė M. Thatcher 
pareiškė, kad dabar negali būti 
jokių kalbų su Argentinos ^vy
riausybe. Galime kalbėti tijetai 
apie tai, — tęsė premjerė,“ — 
kaip Stanley srityje esantis Ar
gentinos garnizonas gali pasi
duoti britams. Argentiniečiai 
seniai turėjo, iškelti baltą vėlia
vą ir pasiduoti, bet jie to nepa
darė. Jie nepajėgs pasipriešinti 
britams, bereikalingai žudo sa
vo karius, įsiveržusius į Falk
land salas.

Britai praneša, kad Argenti
nos vyriausybė bus priversta 
sumokėti karių padarytus nuos
tolius Falkland salose.- ■

Britai buvo iškėlę 5,(MM) ka
rių San Carlos srityje, šie kariai 
užėmė Darwin ir Goose Green 
tvirtoves. Iš San Carlos, 2,(MM) 
britų patraukė į Rytus kalnų 
keliais, o kiti 2,000 patraukė

{Darwino' kryptimi. Argentinie- 
1 čiai pradžioje atsišaudė, bet ne
trukus pasidavė nelaisvėn. Pa
aiškėjo, kad jie neturėjo ne tik 
maisto, bet jie buvo palikti ir 
be šovinių. Britai apsupo Dar- 
winą, paėmė nelaisvėn 900 ar- 
gentinniečių. Britai taip pat ap
supo Goose Green aerodromą 
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300 argentiniečių. Argentinos 
kariai labai nustebo, kai pa
matė, kad žymiai mažesnis ka 
rių skaičius paėmė nelaisvėr 
1,200 Argentinos karių.
/ Sekmadienį ir pirmadienį bri
tų karo laivai, priplaukę artyn 
prie • Stanley uosto ir miesto, 
gana vykusiai apšaudė Argenti
nos karo centrus. Kent kalno 
pašlaitėje auga didelės žolės. 
Argentinos kariai, nepajėgdam 
apginti taką ir viršukalnę, me 
tesi į slėnio žoles. Ten vyko 
gana smarkūs susirėmimai, bet 
argentinieičai nepajėgė pasi
priešinti britų šarvuočiams. Ko 
vos žolėse dar nepasibaigė.

Pirmadienį britų karo jėgos 
buvo pasiruošusios pulti Argen- 

jtinos karius, esančius Stanley 
srityje. Jie labai atkakliai gina 
turimas pozicijas, bet šiandien'kainavo $321.

CARTERIS PATARIA
. NEPRARASTI VILTIES

ANAHEIM, Calif. — Jimmj? 
Carteris, parodęs išrinktam pre
zidentui Ronald Rsaganui Bal
tuosius Rūmus, atvedė jį į ap-‘ 
skritąją salę Ir tarė: — Ar pan 
kviesi mane į šį kambarį, kai 
patvirtinsi SALT II sutartį? 
Prez. Reaganas rtsakė ,kad pa
kvies, jeigu ta sutartis' bus pa
tvirtinta.

Sekretorius A. Haig, išdėstęs' 
Gromykai visas susidariusias 
sąlygas ir naujus tarptautinius 
planus, pareiškė: “SALT II yra 
mirusi”.

Bet turint galvoje prez. Rea- 
gano pareiškimą prieš važiuo
jant į pasitarimą su rusais bir
želio 29 dieną, yra pagrindo 
manyti, kad Carteris gali būti 
pakviestas į Baltuosius Rūmus. 
“JAV laikysis SALT II. sutar
ties, jeigu rusai jos laikysis”, 
pareiškė prez. Reaganas. Atro
do, kad be tos sutarties negali-! 
mas kitas susitarimas, todėl! 
Carteris ir turi viltį.

Ten teip-pat^nelaisvėn pasidavė -į

SEN. BAKER PATARIA 
SAUGOTIS RUSIJOS

PEKINAS. Kinija. — Senato
rius Howard Baker, išsikalbėjęs 
su Kinijos vyriausybės atstovais, 
spaudai pareiškė, kad ne tik Ki
nijai, bet ir Amerikai Rusija 
sudaro didelį pavojų. Jis patarė 
nekreipti dėmesio j prez. Rea- 
gano duodamą paramą Taiva- 
nui. Kol abi valstybės žings
niuos kartu, tai jos apsigins, ir 
rusai nedrįs pulti Kinijos ir pa
liks ramybėje Ameriką.

Senatorius Goldwater nuskri
do į Taivaną, užtvirtindamas, < 
kad dabartinis prszident's neiš
duos Taivano.

tą sukvietė didesnį skaičių uni
formuotų šaulių. Orkestras gra- mės, o vėliau teks eiti prie pa- 

lietuviškaš- ininklo, kuris bus nudengiąs.
ir Lietuvos! Giesmininkai sugiedojo po 

giesmę, orkestras sugiedojo 
maršą, o vėliau buvo pakviestas 
dr. Jonas Valaitis pagrindinei 
kalbai pasakyti.

Dr. Valaitis pradėjo’ savo kal- 
savo artimųjų kapus ir daly-Į poetu Jurgelioniu. Pacitavo

dalis. Čia bus pravestos iškil-

ir debesuo-

maeie, Kaa paaare iki iuu mi- vauti jjkilmėse 
lijonų dolerių nudstolių. Guber- Į Maždaug apje n val ?

Antradienį aukso uncijajo eilėraštį ir papasakojo kaip 
jis gražiai pirmose kapinių iš- 

Daktaras,

Buvęs prezidentas .1. Carteris parašė knygą “Nepamesk im 
vilties“. Knyga pasirodys tiktai už šešių mėnesių, bet 

žmonės ja jau susidomėjo.

natwus apžiūrėjo išgriautą bos orkestrui grojant,' organiza^ kilmėse pakalbėjo.
-Į cijų atstovai ir pavieniai asme- turbūt, nežinojo, kad Jurgelio-
< j nys rinkosi prie estrados. jnis buvo ano meto Drunga. Jam

—Buvęs Egipto premjeras ( Kapu Puošimo Dienos iškil-! visuomet buvo labai reikalingi
Mustafa Chalįl ..labai apgailės- mes pradėjo kun Eugenijus' Pinigai. Kai p— 
tauja, kad pasitarimai dėl Pa- p -- -...........................'—-- ’-
lestinos autonomijos-dar kartąjį. papra§ė direktorių Motiejų i nebuvo galo. Įsteigė bendrovę Iraku. Pataria nekreipti jokio 
atideGojami. • j Balutį pravesti ^programą. Pas- j pasipinigauti ir -neteko 1 ------•-

sritį;
nys rinkosi prie estrados. nis buvo ano meto Drunga. Jam

PATARIA IRANUI 
TAIKYTIS SU IRAKU

BEIRUTAS, Libanas. — še-
_______ _____ _________ _ • Kai parašė brošiūrą j šios Persijos įlankos valstybės 

tauja, kad. pasitarimai dėl Pa- Gerulis. Pasakęs kelis sakinius,' apie kapines, tai mokėjimams j pataria Iranui baigti karą su
i w » -r . • _ -»

Senatorius H. Bak/er buvo 
Pekine, kalbėjo#?Kinijos 
vadais ir apžiūrėjo ‘.Kinijos 

sieną“. Jis įtikinėjo, kad 
JAV yri Kinijos draugas.

KALENDORIUS
Birželio 2: Marcelinas, Ąžuo

las, Nadmė, Gegužis, Sieką, Vie- 
versis, Ankatė.

Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:19.
i Oras vėsus, vėjuotai.

t*

tarasis pakvietė Algirdą Brazį (verstis advokatūra, 
ir Estelle Bogden sugiedoti j 
Amerikos himną. Vėliau buvo j 
paprašytas Amerikos Legiono • 
Don Varnas postas.

Paskirti Legiono nariai ir ’
Moterų vieneto parinktos vado , ma, kad Walter Mondale gali 
vės nunešė puikų vainiką ir pa- būti išstumtas iš prezidento, 
dėjd prie čia pat esančio Le-' kandidatūros Demokratų parti- 
giono paminklo, o kariai palei- 'jos sąrašu. Tvirtinama, kad dar- 
do tris salves. Vėliau legiono ban paleistos milijoninės su- 
atstovas pasakė trumpą kalbą, mos, Mondale nušalinimui.' 
Bet labiau visus nustebino Don
Varnas posto komandierins,‘suvažiavusiems žurnalistam pa
kai lietuviškai pasakė gražią ir {reiškė, jog jis yra įsitikinęs, 
prasmingą kalbą. Legiono va- kad Mondale yra geriausias 
dai, nors ir gerai anglų kalboj' kandidatas, kdkį Demokratų 
nemokėdami, visada kalbėdavo ’ partija gali turėti.
angliškai. Tačiau Don Varnas ’ Mondale yra protingas vyras, 
posto komandierius prabilo gra-{greitai orientuojasi ir gali kraŠ- 
žia ir sklandžia lietuvių kalba, 'tui vadovauti, laikraštininkams 
Jis taip pat priminė ir pavergtą1 toliau .aiškino buvęs prežiden- 
Lietuvą. Kai kurie legionieriai tas. Jis dar pridėjo; “1984 me- 
mano, kad jie rūpinasi vien tik- tais aš pritarsiu jo vedamai po- 
tai Amerikos reikalais. Koman-1 Ištikai ir aš raginsiu kitus už jį 
dierius pareiškė, kad visiems balsuoti”.

(Bus daugiau)

IEŠKO ŽMOGAUS 
MONDALE VIETON

ANAHEIM, Calif.— Tvirtina-

Buvęs prezidentas J. Carteris

teisės ’ dėmesio j -ankstyvesnį nusista
tymą tęsti toliau kovas prieš 
dabartinę Irako vyriausybę ir 
prezidentą Sadam, kol jis nebus 
pašalintas nuo valstybės vairo. 
Kaip žinia, taip elgtis ragino 
mula Chomeini, kai Iranas iš 
Irako atsiėmė Choramšaro uos
tą ir jo apylinkes.

Tvirtinama, kad Bahreino 
sostinėje įvairių valstybių naf
tos magnatai yra pasiruošę'su
dėti 
kad 
savo 
kytų

Šiai sumai pritaria ir Saudi 
Arabija, nes ji žino, kad karo 
tęsimas sudarys pavdjų visoms 
arabu valstybėms. «- ar

— Belisario Betancur išrink
tas naujuoju Kolumbijos pre
zidentu.

Iranui net $23 bilijonus, 
tiktai baigtų dabartinius 
keršto planus ir susi tai - 
su Iraku.

Carteris atsisakė pasakyti, 
ar jis remtų senatorių Kenne- ( 
dy, jeigu partija jį pasirinktų.



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

Naujausių moks’c žinių populiarus perteikimas 

JONAS /iDOMAVIČIUS, M. D.
O- ——- — -------- -L—

Sainfe Adresse (Imresionistinė tapyba)

besi jaudinau- į Panašiai turi elgtis ir dvasiš
kiai. Jie neturi gąsdinti lengva-

gydy tojai, dvasiškiai,

Pertampos išvengimas

Suradęs savo vidiniui nusitei-

mtis tik tokio darbo, kurį mėgs-

DIRBTL Darbas taip, kaip kvė-

Pasiskaityti: Smftti/TJ -mbee: 
You r Biology. Hafe^vtet, Brace 
and World, Ine

taip ,kad mums j darbą būtų 
ne tik valandų,' bet ir dienų per
manai!

.au ir artimui. Tik taip dvejopai
TIN-

si, kai jam niekas neduoda 
kiamo darbo. Toliau bus 
gražiau matyti pragaištingą 
lagių veiklą, tvirtinančią,

už liežuvio judinimą, dargi daž
nai netiesai skleisti. Visi kiti liks 
nejudrūs naudingam darbui, ir
gi savos i
pasėkoje. Aišku dabar kiekvie-

kai. Žinoma, ligonis būtų turėjęs 
ramesnį laiką, jis nebūtų jaudi
nęsis dėl nesamo' blogio.

Dvasiškiai irgi turi liautis 
jautruolius jautrinti

pagal mūsų nuotaikas ir išgales 
ir artimui (ne tik dirbančia
jam), nauda , ataeSantis, yra 
GERIAUSIAS AaAtas neiVŲ nu
raminimui. '

taigi, sunkiam ligoniui 
veiksmingiausiai talkinti, 
esminiai nuraminti.

JĮ — NCOįiefMM ' Uogo, f. 5). Wednesday, Jane 2, ^982

ĮTAMPOS IR PERTAMPOS 
REIKALAI (2)

Iš prigimties jautrieji, dėl menkniekio besi- 
jaudinantieji, turi ypač stipriai imti save 
nagan ir tinkamai nervus maitinti, tada jie 
neliks taip jautrūs ir taip savininką jų 
žalojantieji.

(Mediciniškas raginimas)

“Aš esu jautrus iš prigimties: kai, o ue biznieriškai, nemokšiš- 
kiek atsimenu, aš jaudinuos dėl 
menkniekio. Ką aš galiu pada
ryti, kad aš toks. .— dažnas 
ir dažna taip ar panašiai skun
džiasi ir kenčia.

Tikrumoje daug kas galima 
padėti minėtai 
tiems — dėl smulkmenos virs
iantiems smulkmenomis. Ypač tikiu pragarais ir po to rinkti 

mokyto- žaliukus išsigelbėjimui nuo pra- 
jai, tėvai, šeimos nariai, veikė- garo kančių. Jau praėjo pekliškų 
jai, giminaičiai, kaimynai ir visi knygų gadynė. Dabar normalus 
kit su jautriausiais susidurian- * žmogus žino, kad jėzuitas kun. 
tieji stenkimės jautriam žmogui, j Bruno Markaitis yra teisus, tvir- 

kuo tindamas, kad pragaran patekti 
juos yra tikrai sunku: reikia NORĖ

TI. Kadangi joKs normalus (as
menybe sveikas) žmogus nenori 
su pragaru reikalų turėti, tai jis 
yra nuo jo saugus. O lengvati
kis yra nusiteikimais (jaus
mais, asmenybe, kaip žmonės 
kalba — “NERVAIS"’) ligonis,

Negali sakvti: “Tu dėl nieku 
nesijaudink; nusiramink, ir vis
kas bus gerai”. Taip besielgda
mi, jau (moliui nepajėgsime sėk
mingai talkinti. Reikia daug sun
kesnio ir didesnio darbo: reikia 
jautruolio apysto’vas, jo reika
lus gerinti,' tada jis bus pajėgus 
dorotis su savimi, su savu per
dėtu jautrumu.

Gydytojai turi sėkmingiau 
jautruoliui talkinti

. Štai pavyzdys, kaip gydytojas 
gali išvengti sirgdinimo, ligonio 
didesnio susijaudinimo. Vieno 
ligonio gydytojas ligoninėje pa
daro skrandžio X-Ray nuotrau
ką ir pasako, kad jis turi dan
goje išvaržą, skrandyje žaizdą ir 
reikės operaciją daryti. Mat, galį 
vėžys būti. Duoti ligoniui nau
jausi vaistai nuo skrandžio 
žaizdos ir patarta gastroskopija 
(su šviesa apžiūrėti skrandį), j

Kol ligonis prisirengė tokiam 
tyrimui, jis jaudinosi, mažai 
miegojo ,dar mažiau valgė ir per 
porą savaičių numetė 10 svarų 
svorio.

Žinovui padarius minėtą skran
džio tyrimą, gastroskopija, nie
ko panašaus nerasta: nei išvar
žos, nei žaizdos... Ligoninėje 
skrandžio nuotraukos buvo pa
darytos labai nevykusiai, iš jų i 
negalima hieko spręsti. Pirma-] 
sis gydytojas ligoniui turėjo pa-j 
sakyti, kad iš nepavykusių nuo-į Laikas ir biznieriams tvarky- 
Iraukų negalima nieko įtarti: tis. Tas nuolatinis jų “išpardavi- 
rcikia arba nuotraukas kartoti, mas" jau tikrai jautresniųjų ner- 
arba daryti gastroskopija. Tada • vus baigia graužti. Prekybiniu- 
būtų pasielgta tikrai mediciniš-’ kai dabar penkiolikos dolerių

kiu veikti. Taip ir yra faktas, 
kad pragarui kandidatu nėra 
daug šiais laikais.

Todėl visi pragariniai dvasiš
kiai. užsičiaupkite nuo šios se- 
Kundės ir iki paskutinio savo 
atodūsio likite užsičiaupusiai 
pragariniuose dalykuose. O, jei 
neturite ko nors naudingo žmo
gui pasakyti, eikite nuo sakyk
los į fabriką sau duonos užsi
dirbti — tada tikrai patys nuo 
pragaro išsigelbėsite ir kitus 
lengvatikius liausitės gąsdinę. 
Ypač vienas pragarinis kultistas 
turėtų šiuo patarimu pasinaudo
ti ir liautis lengvatikius gąsdi
nęs, nervinęs pragarais.

O jei tie pragariniai liežuviai 
nesiliaus, tai mes visi pastipu
siais jausmais taip sustyrėkime, 

Į idant pajėgtume jų burnas už
čiaupti,’jiems žaliukus tekėjimą 
į jų kišenes sulaikant, šitaip 
mes turime pasielgti, nes leng
vatikis yra ligonis, o pragarinis 
dvasiškis yra. tokio ligonio sirg- 
dintojas, jo nervų įjautrintojas.

Biznieriai irgi turi tvarky- 
masyje neapsileisti

" UEtUVIĮJ KAMIKADZES
. DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS PABAIGOS

<Įaudė Monet

baltiniams paskelbia $30 kainą. 
Po to nuleidžia 10 dol. ir skelbia 
tų baltinių išpardavimą už 20 
dolerių. Lengvatikiai perka, iz
raelitui turtus krauna, it tai už 
savo kruvino prakaito lašus 
aria taip turtina. Žydai futbolo 
nespardo, jie knygas užgulę, la
boratoriją užsėdę rengiasi “go
jus” valdyti ir jų prakaito la
šais saVą žolę želdinti.

šioje srityje mums reikia dar 
labai daug pasiteinpti, nuolati
niais išpardavimais netikėti. Tik 
tada mes pajėgsime savo padėtį

rei- 
dar 
nie
kad

darbas yra bausmė. Gana mums 
toliau užterštais smegenimis 
gyventi: mes turime tapti tik
rais žmonėmis- ir per tinkamą 
darbą gerinti savo ir artimo 
sveikatą.

Darbas gerina sveikatą

Pensininkai, meskite iš gal
vos liguistą nusiteikimą, būk, 
jūs jau savo padarėte ir jau da-

pagerinti ir tuo pačiu nervais < ^ai galite kėdėje sėdėti bei joje 
nusiraminti.

Tėvai irgi turi neapsileisti

Tėvai, ypač motinos, irgi turi 
pasistengti liautis savo vaikus, 
ypač mergaites, lėlėmis laikyti, 
joms jokio naudingo užsiėmimo 
neduodant, už dukteris viską 
padarant Toks tėvu elgesys yra 
vaiko gadinimas, sirgdinimas, jų 
nervų į niekus paleidimas. Tas 
pats su motinomis, pačioms sto
vint autobuse, leidžiant vaikui 
sėdėti. Toks vaikas užaugęs bus 
nelaimingas, nervingas, nes jam 
gyvenimas bus labai.sunkus. Jis 
nenorės dirbti ir lauks, kad visi 
kiti jam tarnautų, jam vietą už
leisti. O juk visi žinom, kad gy
venimas yra kova už būvį Jis^ 
yra nedakepėliams kančia, nėr-, 
vų pražūtis. O nervus tvarkyti 
yra būtinas reikalas, • nes nervų 
Įtampa kenkia kūnui.

Įtampa sukelia kūno 
negeroves

Ne raumenų nuovargis, bet 
-lervų pertempimas — pertampa 
.Sukelia žmogui nervinas ligas: 
skrandyje žaizdas, migrarinius 
galvos skausmus, pakelta krau
jospūdi ir. net skausmus spran
de. Nervinė-jausminė įtampa — 
pertampa yra daugelio mūsų ne
gerovių kaltininkė. Raumenų O 4- 4.

darbas žmogų gydo, o ne sirg- 
dina. Todėl tegul užsičiaupia ir 
visi pasagėlių pasakotojai, būk 
Dievas Pirmuosius Tėvus nu
baudęs darbu. Tai didžiausia ža- 
'a, lengavlikiams daroma neat- 
saknigų dvasiškių. Juk, matom, 
kas iš Amerikos jaunimo dard-

retų atsisakyti. Pensininkui rei
kia judėti, krutėti, darbuotis ne 
tik paralyžių gavus, bet dar ge
rokai prieš tai reikia stengtis 
atsakančiu darbu paralyžiaus iš
vengti. ų

Žinoma, jausmais (asmenybe, 
nusiteikimais) pastipusysis yra
ir liks kurčias virs pasakytai I tauta.

Romo tėvas, Sovietų Armijos II Pasaulinio Karo ve
teranas, kovojęs už laimingesnę Lietuvą ir Alijantų bend-

Romo Kalantos Suliepsnojimo Dešimtmečiui 
Dr. Kazys Eringis

(Tęsinys)

Priešingai negu buvo paskelbta Romą Kalantą lai
doti Kleboniškio kapinėse gegužės 18 d. 4 vai. po pietų, 
Romas, pagal valdžios nurodymą, palaidojamas slaptai 
2-3 valandomis anksčiau Romainių kapinėse. Tai įskau
dino Kaimo jaunimą, įžeidė ir pažemino kauniečius, vi-

mediciniškai ir gyvenimiškais į
faktais patvirtintai tiesai: dva
siškiai, kaip besisklaidė, taip ir - - _ .
toliau skaildysis bei vien tik lie- rą pergalę prieš hitlenzmą, praradęs sūnų, areštuojamas, 
žuviu sportuos, jokio naudingo Komunistų partijos juodašimčiai ir KGB agentai duoda 
fizinio darbo jie nesigriebs tol,! direktyvas sudaryti .įprastinę Psichiatrų komisiją pa
kol mes juos maitinsime vienį skelbti ,kad Romas yra beproiis,' kadangi rimtai abejojosuptis. Ne, tūkstantį kartų ne, 

jei jūs dar esate žmonėmis 
kaip reikiant, griebkitės už tin
kamų jūsų sveikatai darbų. Jūs 
turite išeiti pensijon į naują 
darbą. Taip, ir nė per plauką 
kitaip! Darbas — mūsų gyve
nimo' druska. Darbas gydo ner
vines negales. Be darbo nė vie
nas psichiatri ėse ligoninėse 
nepasitaisytų..Taip ir mes, be 
darbo visi susirgtame. Gaila 
žiūrėti į tuos nelaiminguosius 
pensininkus, kurie sėdi, plapa, 
iš tuščio į kiaurą .pilsto — ir 
tariasi gerai pensininko dienas 
leidžia. . >

Raumenų darbas žmogų gy
do, o ne sirgdiha.' Įtemptus ner
vus geriausiai .raminti raumenų j 
užsiėmimu. Paprastas aslos šia- Į 
vimas susijaudinus talkina mo-j 
teriškei nusirairiinime po susi- 
jaudinimo. Galvą nuo' Įtampos aormaliam g^enimui. Vienam 
skaudant, mėgink judinti gal- }^iestas, kitam ūkis yra nervu 
vos raumenis (stenkis judinti; aminimo vietovės> 
ausis, tada judės galvos raume
nys) ir tuojau palengvės galvos
skausmas, atsiradęs dėl įtam-j-rimui atsakančią aplinką, turi 
pos. ] .

Už tai savu noru, ne privers- į gerbi ir kuris yra naudingas 
tinai, keiskime užsiėmimus na
mų apyvokoje. - Kai pavargsti ninkamai besielgdamas: 
beskaitydamas, uždavinius be- KAMĄ APLINKĄ ir ATSA-

darbą, j KANTĮ DARBĄ sau susirasda- 
mas .galėsi išvengti nuolatinio 
v:s iš naujo prisitaikymo’ gyve
nime. Tas nuolatinis prisitaiky
mas ir yra viena dažniausių ir 
didžiausių priežasčių persitem- 
pimui-pertampai gauti.

Išvada: Gyvenimo reikaląvi-

Sovietų rojaus gausybės rago “gėrybėmis”. Sudarytoji ko
misija, deja, tik iš velionio eilėraščių, piešinių, dieno-

asmenybės sumenkimo raščio ir laiškų, neturėdami medicininio ištyrimo duome
nų, “nustatė”, kad Romas Kalanta buvęs psichiškai ne- 

nam dar galvoti pajėgiančiam, sveikas. Patekęs į KGB nagus partinis Romo tėvas, patyrė 
tad su tokiais mums nė vienam šlykščiausią direktyvinę aukščiausios partinės vadovybės 
nepakeliui. _Mes išeikime dirbti Į prigytą eiliniam nariui sutikti su neutralizuojančia 

žuvusio sūnaus politinį- nusiteikimą komisijos išvada ir 
tuo visai šeimai nutilti, šantažu užčiaupti burnas. Tai pla
čiai žinomas maskolijoje komunistų išbandytas susidoro
jimo su kitaip manančiais metodas. Šių eilučių autorius

Geriausias būdas pertampos- f tokios rūšies prievartą medicinos įstaigose yra patyręs 
persitempimo išvengimui yra j ne£ 'tragiškose situacijose. Taigi, ne tik partija, bet
pasirinkimas sau atsakančios 
aplinkos, kuri atitiks kiekvieno 
vidinį nusiteikimą. Tai gali būti 
vienam atsakanti žmona, kitam 

* i tinkamas bosas darbe arba rei-
■ kianti draugai. Nebėkime visi 
Floridon ar Kalifornijon. Kitam 
Chicagoje yra geriausia vieta

spręsdamas, keiskime -
mkimės už rankų darbų: eiki

me sodan ar daržan bei darže
liu žolių paravėti, žeme paka- 
sinėti ar kambaryje imkime 
indus plauti, sau raunieninį 
darbą, vis kitokį, susiraskime. 
Jų yra daugybė. Tik visų pirma 
įsigykime teigiamą nusiteikimą ūias yra, kad žmogus TURI 
darbui. Už tai reikia savo aslne-
lybę pakreipti j žmonišką ke- Davimas — jis būtinas žmogui,
lią. reikia savus.nusiteikimus iš jei jis nenori tapti gyvu lavo- 
fanlazijos į realų pasaulį sugrą- O tokių musų tarpe pilni 

i žinti. Įtempdami raumenis mes pakraščiai. Iš čia verda-kyla vi- 
atpalaidudjame smegeninę įlam sos nesantaikos mūsų tarpe. Iš 
pa. Taip žmogus ilsisi, atpalai- čia sienas kito skriaudimas, kri- 
duoja kitoje vietoje susikaupi- minalas, ištvirkimas ir visos ki- 
sią nervinę Įtampą. ’

Dsbar bus visiems aišku, ko
dėl kiekvienas lietuvis turi mies
te turėti daržą-<larželį, kur jis 
»aietų raminą saro nervus. Mū
sų vaistinė t:gūl 6us nervus ra- 
rr.mautis darras^^- sodas, darže
lis, o ne nervinių vaistų spin
telė, ar vaistinė. Juk, mūsų lie
tuves didžiose nelaimėse ir la-lji® man. Užsikimškime ausis 
bai sunkiame gyvenime ramin-) Q e t e i singiems 
davo gražus darždis, pilnas rū
tų, mėtų ir lelijų, kaip dainoje 
apdainuota. NemėgdžkJcim sve
timųjų smuklėse besėdinčių jų 
ir savo nervus degtine, neva, 
raminančiųjų.
L Mt?*.. lietuvfai.rŪiri»>Įė savitą 
ir labpi tikrą nefvų rįtnintoją: 
tai PGM Et ŠIA MŠ ATSAKANTIS 
NAUDINGAS OžSIfiMIMAŠ.IŪ- 
td geriausio nervams raminti, 
vaisto priiminėti nė vienas mū
siškis, ypač pensininkas, netu-

los blogybės, dabar taip stipriai 
mus kankinančios.

Kaip raumenys nyksta be dar
bo, taip ir smegenys eina prie 
netvarkos, jei mes jų nenaudo
jame tokiam darbui, kuris 
mums atrodo vertingas. Už tai 
meskime ii gaivos niekus, būk 
darbas yra- niekia, prakeikimas,

,------------ tvirtinimams,
buk, gyvenime yra daugiau 
reikšmingesnių dalykų kaip 
darbas.

Už tai mes visi nuo dabar pa
keiskime savus nusiteikimus 
darbo atžvilgiu. Mes ne tik ne- 
lunme darbe vengti, bet sten
kimės j[ susirasti. Turime susi
rasti tokį užsiėmimą, kuris 
mums bus tarsi žaidimas. Sa
kysim, čia rašančiajam ligoninė
je darbas yra.kaip kasdieninis 
PIKNIKAS. Yra ki tose vietose

ir KGB kartais kišasi į medicininių įstaigų administra
torių išvadas ir turi priemones tokių išvadų prielaidoms 
parengti vienokiu ar kitokiu būdu, pastatydami prieš 
įvykusį faktą pasišventusį profesijai eilinį gydytoją.

Tokiu būdu policijos ir KGB žinibų valdžios ir medi
cinos įstaigų vardu siautėjimas, Romui Kalantai žuvus, 
neturėjo takto, gėdos ir ribų. Tai lietuvių tautos išnieki
nimas skausmo valandą, nesilaikant jokių etikos normų. 
Todėl netenka stebėtis tuo, kas įvyko Kaune per pirmą 
savaitę, po metų, po dešimties metų, neš tai savitai skau
dus Amžinasis Tautos Aukuras. Tie įvykiai, kaip minė
jome, išsamiai aprašyti Vyt. Alanto knygoje (1976). Ne
bent galima papildyti dviem dalykais: visų pirma, ne vien 
guminėmis lazdomis, bet ir guma aptrauktu storu elekt
ros kabeliu tramdytojai mušė žmones ir trupino rakti
kaulius. MBD smogikai kabelį-kapojo gabalais čia pat, 
Ožeškienės gatvėje! Ir antra, nors prasidėjo Sovietų 
Armijos dalinių judėjimas, bet negirdėta Lietuvoje, kad 
Sovietai, kaip nurodo Vyt. Alantas pagal prancūzų spau
dos pranešimą, buvo atsiuntę į Kauną avio desantą iš 
Kaukazo. Bet tai panašu, į tiesą, nes žmonės Lietuvoje 
stebėjosi iš kur Kauno autostradoje Palemonas-Kleboniš
kis ruože staiga atsirado iki dantų ginkluota šarvuotų 
motortransportinių kolona. Ji “išdygo” iš nakties arti 
Karmėlavos aviobazės!

Švęsdami Romo Kalantos aukos dešimtmetį, mes ne
galime neatžymėti skausmo, kuris gaubė lietuvių tautą 
tėvynėje ir pasaulyje, kai Lietuvoje suliepsnojo kiti Gy
vieji Deglai, yienas iš labiausiai sietinu su Romo auka 
yra Sovietų Armijos kareivio Antano Kalinausko suside
ginimas 1976 m. rugpiūcio 10 d. Latvijoje, vadų ir karei
vių akivaizdoje. Antanas, pagal pogrindžio ir išeivių 
spaudą (Aušra, 1978, 12; Elta, 1979; Laisvoji Lietuva, 
1982, 7) apeliavo okupantams: žiūrėkite, kaip dega lie
tuvis patriotas! Už Lietuvą, už Laisvę, už Dievą! Aš 
jums netarnausiu! Mirė baisiose kančiose sekančią dieną.

(Bus daugiau)

dirbančiųjų ir taip beaijaučian-. dingus darbią visi. Nėkada ne- 
čiųjų. Tokie niekados, neturi' pamirškime tiesfls, ked darbas 
nervinės pertempus darbe. Jie ją 
gauna, sugrįžę į nenormalių 
žmonių aplinką, kurioje nedar
bas laikon|a» .phiairh&.

Tik ta^p besielgdami, mes pa
jėgsime savų nervų įtampą — 
pertampą paversti mums ne
kenksmingu dalyku. Tad į nau-



PAGERBTI KUMSKIS, ZAPOLIAI
į

Susirinkimas praėjo geroje 
Į nnuotaikoje.

Čikagos miesto vaizdasA. Cooper Skupas

šaulių kuopos pirmi- 
Vinnęas. Tamošiūnas, 
Jūrų šaulių kp. pirm. 
Valiukėnas ir Lietuvių

DETROITO NAUJIENOS
‘ LIET. TAUTINĖS SĄJUNGOS SKYRIAUS 

METINIS SUSIRINKIMAS '

t

:t yra 
Senti menialus, nesu valdantis 
ašarų.

Kumskis dėkejo organizaci
joms ir įtakingesniems atsto
vams; jis neužmi.So i. Naujie
nų. Jis pastovėjo, kad be spau
dos jis butų nepasiekęs tokiom 
aukštos pozicijos, jei lietuvis 
kcjj spauda jam nebūtų padė 
jusi. Ypatingai dėkingas jis bu
vo Naujienoms, visuomet, ko I 
montavusi Jms gyvą lietu v iš 
gyvenimą. i

Salė, išklausiusi Kumskio žo
dį, jam labai šiltai plojo. A si- 
stojo ir plojimais jam pareiškė, 
savo padėką už at.iktn na-id n- 
gą darbą Amęrikai, Chicagai ir 
lietuviams.

-- -Vakaro -vedėjas issikA’ier-ė -ir 
Frank Zapolį, kuriam įteikė pa- | 
žymėjimą už d’delį darbą 1 ear j 
viskame gyvenime. Jis daly vau-;

- ja beveik kiekviename didemia- 
‘ me renginyje. Ateina ne vienas, 
1 bet kartu su savo žmca Elco- 
■ norą ir su visu'būriu jaunų šo- 
* kėjų. Po'nia Zapolienė taip pat 

buvo iškviesta prie mikrofono ir 
supažindinta su svečiais. Zapo 
liams svečiai šiltai paplojo.

Reporteris

KUZO SURUOŠTAME VAKARE BUVO * ““>■ *
o " t i t' A Vb ! n 111^ r\ 1 I /

> Julius Kuzas, Illinois Lietuvių Prekybos Rūmų 
pirmiiunkas, sveikina Al Kumskį, Š ų metų 

iškilusį veikėją.

Metinis susirinkimas įvyko 
gegužės mėn. 23 d. šv. .Antano 
parapijos mokyklos klasėje. Su
sirinkimą pradėjo skyriaus pir
mininkas Jonas Švoba ir padarė 
praeitų metų veiklos pranešimą. 
Buvo perskaitytas praeitų metų 
medinio susirinkimo protokolas, 
kasininko ir Revizijos komisi
jos pranešimai. Kasos ‘ stovis 
siekia per 10.009 dolerių. Ypa
tingų nutarimų nebuvo.

Išrinkta nauja valdyba 1982 
metams: Vincas Tamošiūnas, 
Romas Macionis, Albertas Mi
siūnas, Eduardas Milkauskas ir 
Algirdas Vaitiekaitis. Valdyba 
pareigomis dar nepasiskirstė.Juliaus Kuzo vadovaujama yra ne tiktai aiškus ir griežtas 

Illinois Lietuvių Prekybos Bū- sandras G. Kūmskis, turint gal
inu vadovybė priėjo; įsitikinimo, voje amžių ir išeikvotą energiją, 
kad Aleksandras Kumskis turi 
būti iškiliausias šių metų vyras. 
Jie įvertino jo atliktus darbus, 
jo įdėtą energiją į politinį Ghi- 
cagos gyvenimą ir paskelbė po
litiką Kumskį šių metų iškiliau
siu žmogumi.

■ Visa eilė svečių labai šiitai 
atsiliepė apie Aleksandrą Kums
kį,. ilgus metus gyvenusį Rose- 
lande, ten buvusioje 'senojoje 
lietuvių kolonijoje, ir dirbusį 
Chicagos Demokratų partijoje 
Jis- pažino merą Kelly, pažino 
paskui jį sekusį pavyzdingą ad 
ministrątorių, bet glaudžiausiai 
jam teko-dili)ti su meru Richard 
J. Daley.

t • * . • k ■

' Visa eilė kalbėtojų prisiminė
Kumskfo darbą Deniokratų par
tijoje. Jis žinojo, kaip veikė vi
sa šio didmiesčio admjnistracij?. 
ir lietuviams reikalingi liudiji
mai, pažymėjimai, dokumentai, 
darbas ir kitokie 'demokratinio 
krašto reikalai.

Dar įtakingesnis Al Kumskio 
darbas buvo Chicagos Parku 
skyriaus adhftuisfrac§ojeL S Jis 
įtraukė žmones į Chicagos 
Ęarkųk skyriausi darbą/ Jpadėjo 
jaunimui sportuoti ir pats dai 
giliau įsitraukė į politiką.

‘ Visuose šiuose darbuose jo 
s'antykiai su Amerikos politikais 
sustiprėjo. Jam teko geriau pa
žinti ne tik merą R. Daley, bet 
ir žmones, kuirie kartu su meru 
Daley administravo Chicagą. Il
gus metus jis dirbo su šerifu 
Richard F. Elrod.

Gražiai apie Al Kumskį pa' 
kalbėjo' gen. konsule Juzė JJąųž- 
Vąrdienė, senator i 
viekas, Illinois^seimo atstovas., 
Bianco ir kiti svečiai.’ ■ • ■

’Bet įdomiausia buvo pasiklau
syti paties iškilaus šių -metų 
vyro Al Kumskio!.

• Reikia pripažinti, kad Alek-

labai gerai atrodo. Jis neseniai 
grįžo iš Floriddš, kur turėjo 
progos nudegti saulėje, pasi
maudyti ir atsigauti. Jis neteka 
kelių svarų svorio, bet nudegęs 
veidas, baltas kalnierius ir gra
žiai gulįs švarkas padarė jį tik
rai pavyzdingu vyru.

Visi pažinome Al Kumskį 
kaip energingą, K sprendimus 
greitai darantį vyrą, bet mes ne
pažinome sentimentaliosios jo į 
pusės. Bepasakodamas apie sa-{kios politikierių kalbos skambė- 
ve, jis priminė savo šeimą, ypač 
dukteris, užėmusias su kitais 
šeimos nariais visą banketo 
stala.

Visa tai buvo labai gražu ir 
,gierai. Bet, kai Kumskis pradėjo 
kalbėti apie gražią savo žmoną, 
tai Kumskis jau ne Kumskiu ta
po.. Jis neteko balso, nepajėgė 
tvarkingai sakinio pasakyti. Vis
kas ėjo laužytais sakiniais, o 
baigė, ašaromis. Kumskis, kuris 
galėjo didžiausiame mitinge 
garsiausią kalbą pasakyti ir įsa
kyti klausytojams,' kas reikia 
daryti, šį kartą jis,, nesivaldy
damas, užspringo ir pravirko.

AKIŲ DŪMIMAS

Visi puikiai prisimename, ko-

jo per praeitus prezidentinius 
rinkinius, ir ką jie mitinguose, 
per televizijos ekranus ir per ra
dijus prižadėjo. Svarbiausi buvo 
trys prižadai: ■

1) Valdiškų mokesčių suma
žinimas,
Infliacijos sustabdymas, ir 
Biudžeto subalansavimas.

Deja, mokesčių sumažinimo 
pažadai išbluko, nešįbiurokratL 
jai pritrūkus pinigų, ^OK^ciai 
visose valstijose ' — fuo ■ labiau 
miestuose— didinami. '• < ■

O kaip su infliacija? -Ir čia* 
tas pats. Jei kada nors paskel-

brangsta.
Su biudžetu dar blogiau. Pri

žadas 1984 metais biudžetą su
balansuoti, prasidėjo su numaty
tu 1983 metams 101.99 bilijono 
dolerių deficitu. Žinoma, biu
džetą ant popieriaus galima su
balansuoti, kai nuc'stolis iškelia
mas Į debitą.

2)
3)

J. ž.

k • • t
- « ri' j
Ė * -

įj I Revizijos komisiją išrinkta: 
SMOK, f’ jonas fcvoba, Stasys Šiinoliūnas

parodo skirtumą.
Ši psichologinės ir socialinės 

nelygybės pavaizdavimo prie
monė pastebima ir pas laukinius 
žmones bei 'senuose istorijos, 
amžiuose.

Medžiotojas, nušovęs ypatin
gai pavojingą žvėrį, papuošda
vo save- retu kailiu iš žvėries, 
dantų apykaklę pakabindavo 
ant kaklo ir pan.

Laikui bėgant, socialų ir me
džiaginį išskirtinumą ypatingai 
pamėgo rodyti moterys. Bran
giais kailiniais, deimantais ir

DRABUŽIAIS . PARODOMAS
IŠKILUMAS. IR PADĖTIS

Socialinis iškilumas, išimtiną 
padėtis, beveik" visada žmonių 

. yra rodbina drabužiuose, apsi- ; kitokiomis puošmenomis, paro- 
rengime,'puošmenoje. ( do jos savo pirmenybę.
Moterys renkasi rečiausius • , ——  

jbiama, kad viena ar kita prekė kailius, didelės '^ėrtės b’range-
i v. , . v- G- ■ , * / s į * \

Sovietų Sąjunga siūlo įvai-
Iš jo neaiškiai ištartų žodžių J šiek tiek atpigo, tai po kelių die- nybes, prabangingas medžiagas, rias 7 lengvatas Kinijai, siekiant 

Vyrai savo išore kitais būdais pagerinti santykius.visvien supratome, kad jo žmo
na sunkiai serga ir josios nėra 
prie stalo. Ji visą gyvenimą su 
juo eidavo į visus lietuvių ban
ketus, o šį kartą ji nepajėgė at
eiti. Jis atėjo tiktai su dukteri
mis. Žmona taip sunkiai serga 
reumatizmu, kad iš viso paeiti 
negali. Ją reikia' vežio'ti ve
žimėliu. :

.Reikėjo užtrukti kelias minu-- 
tęs, kad Kum skis vėl atgauti^ 

susivaldytų ir 
kalbą, jfe padėkojo 

visiems lietuviams, ■ kurie . jam 
padėjo prasimušti politikoje, 
tapti Chicagos Parkų administ?' 
ratoriumi ir šerifo Elrod spau
dos atstovu. '

Visi pamatėm, kad Kumskis

nu ji net dvigubai tieĮį.- pa

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
autorius, 

paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 
Chicagos lietuvių istoriją 

(1869 — 1959 metai).
664 psl., vardynas.

Minkšti viršeliai. Kaina $15.
- ■ Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

virš 30 n\etų. Buvo pašarvotas 
C. R. Steponausktf laidojimo’ 
koplyčioje. Atsisveikinimas siį 
velioniu įvyko gegužės 18 d. 
Rožinį sukalbėjo kun. Alfonsas 
Babonas. Kadangi P. želvys bu
vo St. Butkaus šaulių kuopos 
šaulys, prie karsto buvo pasta
tyta kuopos vėliava, kuri, užda
rant karstą, buvo' perduota žuhh 
nai Marijai; perduotas ir jo už
tarnautas šaulio medalis..

Atsisveikinimo žodį tarė St.
Butkaus 
ninkas 
Švyturio 
Bronius
Namų draugijos vardu — Juo
zas Kįnėius. Visuonuniniukė 
Stefanija Kdunelienė atsisveikii 
no anglų kalba.

Sekančią diena po gedulingų 
šv. Mišių toje pačioje koplyčio
je, kurias atlaikė Šv. Antano pa
rapijos klebonas kun/ Alfonsas. 
Babonas ir kun. KazimierasjSi- 
mallis, velionis buvo' nulydėtas 
į Holy Sepulchre kapines amži
nam poilsiui.

Kaip jau minėjau, velionis 
Petras priklausė St. Butkaus 
šauliams, daug metų buvo val
dybos sekretoriumi. Be to, jis

* * *
ŠVYTURIO JŪRŲ ŠAULIŲ 

STOVYKLOS SEZONO 
ATIDARYMAS

Atidarymas — gegužinė įvy
ko gegužės 23 d. Nors oras pa
sitaikė nekoks, nes dangus buvo 
debesuotas ir šaltokas, bet atsi
lankė gražus būrys-šaulių ir pri
jaučiančių. Moterys šaulės, su 
vadove Angele Bukšniene, sve-' priklausė Lietuvių Namų drau- 
čius vaišino skaniais cepelinais, 
koldūnais, kugeliu, šaltibarš- 
čiais bei kavute ir pyragais. Bu
vo ir kitų paįvairinimų. Laimė
jimų stalui, su daugybe dovanų, 
vado'vavo Petras Bukšnys. Buvo

gijai, BALFo 76-ajam skyriui ir 
kitdms organizacijoms, būda
mas ir duosnus aukotojas lietu
viškiems reikalams. Buvo tylus 
ir draugiškas. }- «

a___ ___ ____________ _______ Liko giliai nuliūdusi žmona
ir laimingų, kurie namo grįžo Hr artimi draugai.
patenkinti. ,

Atsirado ir stambių aukoto
jų stovyklos pagerinimui, jų 
pavardes paskelbsime sekantį 
karta. Iv - . -

šiuo metu vyksta salės pacįi-1 čioje jaunystėje, sulaukusi vos 
dinimas ir moderniškos virtuvės 25 metų, ilgesnį laiką sirgo ne- 
įrengimas. Sienos jau išmūry
tos; tuoj bus dengiamas stogas 
ir atliekami kiti įrengimą dar
bai. Vaddvauja pirm. Bronius 
Valiukėnas ir Mykolas Abarius. 
Statybos darbus stengiamasi 
užbaigti iki jubiliejinės 15 metų 
Švyturio Jūrų šaulių sukakties 
liepos mėn. 4 dienos.

Stovyklos atidarymas praėjo 
geroje nuotaikoje/ '

MIRĖsPiŽlLVYS-

Pętras Žilvys mirė 1982! metų 
gegužį 16 d., sulaukęs 62 me
tų amžiaus. Amerikoje išgyveno

Petrai, ilsėkis ramybėje. 
♦ * * .

. MIRĖ K. MIČIŪNAITĖ
Studentė Kristina Mičiūnaitė 

mirė 1982 m. gegužės 16 d. pa-

pagydoma liga. Tai skaudus įvy
kis tėvams ir,broliui.

Palaidota su bažnytinėmis 
apeigomis gegužės 19 d.‘ Holy 
Sepulchre kapinėse.

Liko nuliūdę tėvai, giminės 
ir draugai. ‘ . '/

Kristina, ilsėkis ramybėje.
.; . Antanas Sukauskas* -,. . ’i " .

• 'f

IE VOtM. EJlnkurf 9

vertimo. >08 Knygoje yra '40 Rmojtagų novelių. Krina n,

Į -i?'
MARUANOREIKIENt

| . r. . j SIUNTINIAI Į LIETUVA
- MAISTAS IS EUROPOS SANDĖLIŲ 

*' t « •

2608 West 69th SL, Chicago, DL 60629 TeL 925-2787.S' v

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUehE gift parcels service 

gSOl W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ Tri. 925-2711

JAY DRUGS VAISTINE
E759 W. 71rt St, Chicago, HL

■ rmsriNGAi anuxan excxptai • fan 
DUMYNAI • KOSMETIKOS BGKME

Atdara Šiokiadieniais m«j

K 50 metu studijavęs, kaip

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

ir patarė mums toliau studijuoti. - t x

1789 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

• LTTERATCRA,- lietuvių Iftėratftros,' meno ir mafalo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet neremtą, Vines 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko*, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis 11 
M. K. Čiurlionio, M. šūeikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varne 
kūrybos poveikiais. 365 pust knyga kainuoja tik 13.

s DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie drimf 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais du omenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pušį., kainuoja 12.

• 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 skirsnriiaia Ta 206 puslapių knyga

• LLeTUVimKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausk® 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūdul, remiantis Pakalnės tr 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Jdomūa kiekvienam 
lietuviui Leidinys fliufitruotaa nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovsriffių pavadinimai ir Jų vertiniai J vokiečių L kalbą. Laba! 
nančflngoje 335 pusi knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 18,

> KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaftėf ati
minimai ir mlntya apie asmenis ir rietas nėprik. Lietuvoje ir plr- 
maišiais Bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui, 
bet kainuoja tik S3. '

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras- 
taa ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik m 
Jurgio Jaštaako knygoje apie Juliaus Janonių gyvenimą Ir poe- 
riją. Dabar būtų j| galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teisei 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja ffl.
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Birželis netinka Lietuvių Dienai
Tie patys žmonės, kurie visą laiką ardo lietuvių vie-

- nybę ir kabinėjasi prie Amerikos Lietuvių Tarybos, da
bar bando įtikinti JAV Kongresą Lietuvių Dienai pra
vesti. Iki šio meto jiems nepavyko pravesti nė vienos 
rimtesnės rezoliucijos, tai dabar, priėję prie prezidento 
R. Reagano, bando įtikinti kelis Kongreso narius apie 
rekialą visame krašte paskelbti Lietuvių Dieną:

Amerikos Lietuvių Taryba, sujungusi visas Ameri
kos lietuvių jėgas, atliko daug svarbių dalykų, būtent: pa
dėjo pravesti įstatymą įsileisti į JAV be nustatytos kvo
tos nuo rusų pabėgusius liėtuvius; apsaugojo juos nuo 
Europoje siaubusios Sovietų karo pblicijos, gaudžiusios 
pabėgusius lietuvius;ir sįuntusįos juos į Sibirą; sudariusi 
sąlygas atplaukti į Ameriką'JAV kariuomenės transpor
to laivais; sudariusi sąlygas Amerikoj rasti darbo ir čia 

. įsikurti; palengvinusi atvykusioms gauti JAV pilietybę; 
gavusi čia atvykusioms dar daugelį kitų lengvatų.

ALTas įtikino Kongreso vadus kiekvienais metais 
paminėti Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo dieną, 
įtikino Kongresą ištirti Lietuvos pavergimą ir išleisti 
svarbesnius Lietuvos pavergimo dokumentus. Buvo ap
klausinėti svarbesnieji liudininkai ir išleistos dvi storos 
Kongreso knygos. Atsakingi pareigūnai Valstybės depar
tamente, užsienio diplomatai ir politikai dar ir šiandien 

' naudojasi šiais dokumentais.
Aišku, būtų gražu turėti Amerikos Kongreso pa-

- skelbtą Lietuvių Dieną, bet mums atrodo, kad galime per-
- daug sviestuodami sendvičių, visai jį sugadinti. Be to, 

birželis Lietuvių Dienai netinka. Birželio mėnesį yra dvi 
datos, kurios linksmai Lietuvių Dienai netinka.

Netinka todėl, kad 1940 metų birželio 15 dieną So
vietų valdžia įteikė nepriklausomai Lietuvos valstybei 
ultimatumą. Maskvon nuvykęs užs. reikalų ministeris 
Urbšys stengėsi to ultimatumo sąlygas pakeisti, bet nie
ko iš to neišėjo. .

Lietuviai nežinojo, kad Hitlerio vadovaujama Vokie
tija jau 1939 metais buvo susitarusi su Sovietų Sąjunga 
pasidalyti Pabaltijį ir atkirsti dalį Lenkijos. Sovietų Są- 

: junga pareikalavo, saugumo sumetimais, įleisti į Lietuvą 
savo kariuomenės dalinius. Ministeris Urbšys atmetė šį

Sovietų reikalavimą. Vietoj daliiiit| ėvafbeeniuoėe Ltetu* 
vos centruose, Urbšys pasiūlė rusams paskirti sayb kari
ninkus į kiekvieną lietuvių kariuomenės dalinį, kad Vie
toj galėtų įsitikinti lietuvių draugingumu, kad lietuviai 
nesudaro rusams jokio pavojau.

Bet Stalinas pasikvietė Urbšį, ir kitus Lietuvos dele
gacijos narius, atmetė Urbšio pasflHymą ir pareikalavo 
įleisti Sovietų karo jėgų dalinius. Stalinas pareiškė, kad 
jis nenorįs siųsti Sovietų karihinkų į Lietuvos batalionus, 
bet jis norįs strateginėse Lietuvos vietose laikyti 50,000 
Sovietų kareivių. Po ilgų derybų, matydamas nepaten
kintus lietuvius, jis parodė savo “gerą širdį”, vietoj 50,000 
Sovietų karių, jis sutiko įvesti į Lietuvą 20,000 Sovietų 
karių. --

Jis būtų galėjęs pasiųsti į Lietuvą 1,000 Sovietų ka
rių, jie būtų atlikę tą patį, ką atliko 20,000. Trys Sovietų 
kariai išvyko pasižiūrėti, kaip gyvena lietuviai ūkinin
kai. Jie pasodino Sovietų karininkus už stalo, pagamino 
jiems pietus ir dar davė po stikliuką išgerti. Lietuviams 
ūkininkams nereikėjo iš anksto pasiruošti. Jie pasodino 
karius už stalo ir tuoj pradėjo nesti gėrybes.

Sovietų kariai tiek nustebo lietuvių ūkininkų gyve
nimu, kad jie iš Vietos judintis nenorėjo. Pavakarė du 
rusai nutarė grįžti į kareivines, o vienas nutarė pasilikti 
pas lietuvį ūkininką. Jis įsitikino, kad Lietuvoje geriau 
gyventi, tai grįžti į Rusiją arba į rusiškąjį kolchozą jis 
nenorėjo.

Sovietų karys Smorgoncevas manė, kad Lietuva ne 
Rusija, jo gyventi į Rusiją lietuviai neišveš. Bet jis apsi
riko. Sovietų valdžia paskelbė, kad jų karys buvo lietuvių 
pagrobtas, todėl ir paskelbė ultimatumą. Lietuvos kariuo
menės vadai nutarė nekovoti, kaip kovojo suomiai, ir jie 
ultimatumą priėmė. Kas Lietuvoje buvo, tai visi žinome. 
Nėra noro apie ultimatumo pasekmes rašyti, nes kiekvie
nas tremtinys geriau žino, negu bet kuris žmogus galė
tų aprašyti. ■ •

Sekančiais; metais, tai yra-1941 metų birželio 23 dieiią 
vokiečiai pradėjo karą prieš/Sovietų karo jėgas. Rusai, 
vesdami savo garnizonus į’Lietuvą, buvo pasižadėję ją 
ginti, bet kai pasirodė', pirmieji vokiečių lėktuvai, tai ru
sai leidosi ne ginti Lietuvos, bet bėgti iŠ jos. .

Lietuvoje buvusieji čekistai, nebuvo paruošti kovoti 
prieš vokiečius. Jie vedė kovą prieš lietuvius. O kai vo
kiečiai Kaune paleido pirmą bombą ant Žalio tilto, jie 
gaudė komunistus ir vežė į Minską-. Kas neprisitaikė su 
niaskviniais, tai tuos pakeliuje šaudė. Norėjo išvėžti į 
Rusijos gilumą ir kalėjimuose laikomus lietuvius, bet jie 
nespėjo jų išvežti. Vienus šaudė pačiuose kalėjimuose, 
kitus išvedė į miškelius, o trečius išžudė prie črvenės. 
Kaune nepatenkinti lietuviai pirmiausia iš kalėjimo iš
leido uždarytus kalinius, bet kitur jie ir to nepadarė. 
Jie kulkomis lydėjo įkyrėjusius rusus.

Rusams išsprukus iš Lietuvos, o vokiečiams jos dar 
nepaėmus, Chicagoj po karo gyvenęs L; Prapuolenis pa
skelbė nepriklausomą Lietuvą ir laukė, kol vokiečiai atėjo. 
Tą pačią dieną vokiečiai atėmė iš lietuvių radijo stotį ir 
uždraudė naudoti radiją. Kitą dieną pasakė premjerui 
Brazaičiui, kad jis negali naudoti savo karo jėgų ir kad 

i privalo varyti žydus į Vilniaus ir Kauno getus. Brazaitis 
nepaliko įtikinančio dokumento, kad jis būtų žydus į 
getus varęs.

Jeigu vienas kitas Kongreso atstovas norės kalbėti 
apie Lietuvių Dieną, tai lietuviams dėl to teks aiškintis. 
Lietuvių dauguma apie žydų šaudymą nieko nežinojo. 
Daugelis lituvių žydus golbėjo nuo nacių žudynių. Viėnhs 
kitas šį tą, ko gero, žino, bet jis nenori kitiems pasakoti-.

DR. V PLIOPLYS < ; <

DR. Z. DANILEVIČIŲ PRISIMENANT
. • J - :/ •' (Tęsinys) J', , '

Priesaikoj pirmoj vfetoj pa
brėžiama meilė sergančiam žmo
gui, kuriuo gydytojas privalo rū-; 
pintis, ‘kaip ša va. tėvais, o ligonio 
šėirija — kaip sėVb broliais. ' :

Bet tai ir buvo dr. Z. Danile
vičiaus bruožas. Jam niekada 
nebuvo pervėlu ar nepatogu pa
tarnauti. Aptarnavo ligonius nė 

' tik patogiu dienos Laiku, bet ir 
naktimis, per šventes, atsisaky- 
damas savo' asmeniško patogu
mo, miego ir Sveikatos. Jo per- 
ankstyva mirtis tai paliudija.

Bet kaip dažnai, kas labai it 
labai apgailėtina, yra kitaip. Juk 
ne paslaptis, kad dažnai doleris 
nulemia, ar daktaras yra pavar
gęs ar ne, ar turi laiko priimt: 
ligonį ar ne.

Daktarui Z. Danilevičiui šito
kia materialistinė galvosena bu-

patarnavo lygiai pasiturinčiam 
įr neturtingam. y ' ,

Toliau priesaika pabrėžia.Jod.
patyrimu galima dalintis 

tik šu tais, kurie yra susirišę 
šia priesaika, taip sakini, tik su 
gydytojais, kurie laikosi priesai
kos. Tai perspėjimas nesušfdėt? 
šii šarlatanais, žmonią iškainfo- 
tojais ir apgavikais. . '

Matyt; ir prieš 240b melų šar- 
latanizmas buvo didėlė bėda. 
O kaip šiandien ? -Dėja, nė-kiek 
negeriau. Pardavinėjamas vari
nės apyrankės; ąr tiesibg Varinės 
vielos gabalai, tarraniai, aflritiii 
gydyti. O kiek visokių dietų gar
sinimu, stuburo ištiesinimų, te
palų uždegimui maSati, grožio, 
kremų, nesuskaitoma' daugybė' 
piliulių skausmui marinti fr kiek 
visokių klinikų, kurios pažada 
riebalus-nuimti nuo vienos kūno

vo visai svetimas dalykas, jis dalies ir uždėti ant kltds, kur

VLIKas šitą reikalą buvo pasižadėjęs ištirti it paskelbtų 
bet iki šio meto-nieko aiškaus ir įtikinančio pareiškilno 
nepadarė. -

Stengdamiesi gauti Lietuvių Dieną birželio mėnesį, 
kiekvieną lietuvį priversime aiškintis apie datykus, kurių 
jis nežino. Vokiečiai padarė daugiau žalos žydams, bet 
šiandien niekas visų vokiečių hekaltina. Kalti ir nubausti 
tikri nusikaltėliai. Lietuviai galėtų iŠ vokiečių pasi-

ėatfeldaujaiha,
' Dr. Z. binilevičiųš visada lai
kini bioknte mKrtnanės, populia
rino ihtikrią, buvb net media- 
tiOB žurnalo redaktorium. Nie
kad neiinaudbjo savo pasipel
nymui hntfmų prietaringumo, 
tamsumo ar nežinojimo. Jis vi- 
stems patarė sąžiningai, pagal 
paskutinį mokslo žodį, ir saugo- 
jnsi kam nors pakenkti.

Priesaika sako, kad negalima 
n:>kam duoti mirtingų vaistų, 
nors ir prašytų. Hipokratas čia 
turėjo galvūj narkotikus. Ma
tyt, tuo laiku ši problema irgi 
buvo aktuali. Dr. Z. Danilevi
čius prie šios nelaimės ne tik 
neprisidėjo, bet prieš tai kovojo, 
kaip sąžiningam gydytojui pri
dera daryti.

Priesaika dar prideda, kad 
negalima niekam duoti įrankių 
padarytį abortui. O kaip šian
dien yra?

Abortai legalizuoti pirmą kar
tą žmonijos istorijoj, ir taip va
dinamos “Moterų klinikos” žu
do vaikus: apie 1,500,000 per 
metus.. Nuo 1973. metų pra
džios, kada buvo legalizuoti 
abortai, nužudyta apie 12 mili
jonų vaikų, , tai maždaug ketu
ris kartus, daugiau kiek Liėtū- 
voj buvb gyventojų. ■ . • ..

įr tai daro gydytojai už, ge
liąs dešimtis dolerių. Juokin
giausia,'kad jie save laiko dide
liais specialistais, o. tikrumoje 
jie yra tik' pasamdyti žmog
žudžiai. < . : < .%.

Dr. Z. Danilevičius visada :bu- 
Vd ;tiž gj’vy-bę, už gyvėnnną, už 

didybė už žmogaus 
tertę; niekad nėjo į kompromi
sus su šėVo sąžinė ir visada steb-

SėlikižgimtįsUm įr-'-dar n'egi- 
musiarii. Taip, fe laikėsi: gydy
tojo priesaikos. Viską > dare ligo'-’ 
nių geyoVėi..ir bei. kokią-apgau
le" ėr išnaudojirrias jam buvo 
n^inomi... • / '. .. ' 7 . -\y 

z Niekad .. n'epažeinmū ligonio, 
viešai apskelbdamas • jo paslap
tis, silpnybes . a®: negirtinus 
įpročius.. Dr. Z. - Danilevičius 
niekad nepakenkė gydytojo pfu- - 
fes-iniam orumui ir geram, var-

: <hii . .■ ’i'-'T
Į klausimą: kaip? atsakė vi

so savo gyvenimo sąžiningu dai'- 
bu fr garbingu elgesiu. .

I klausimą: ' kodėl, atsakė 
' viską motyvuodamas iiieile 

žmogui. ' i -: I'
Taip-, jis gydytojo priesaikos 

tikrai nesulaužė.
Galime būti tikri, kad jis išei

damas į Didįjį Anapus, išsinešė 
tikrai gražius ir Vertingus atsi
minimus. . • /

Mes jo visada pasigešiinė, kaip 
ir dabar pasigendame.?

Ačiū už dėmesį. •
(febai ga)

ANTANAS VENCLOVA

Kur pažvelgsi — spaudoje draugų kūryba. 
Štai Jenas širmus išspausdino apsakymą “Švil
pikas iš kaimo” (beje, Cvirka, ji tuojau juokais 
pavadino “Durnium iš kaimo”), o čia jis jau re
cenzuoja “Pirmąsias mišias”, štai Raila rašo apie 
poezijos antologiją “Pirmas dešimtmetis”, ku
rioje ir man nepasigaili pipirų, kad aš šioje anto
logijoje, kur visokie romantizmo epigonai, suti
kau dalyvauti, čia, žiūrėk, pasirodė naujas Ska- 
beikes eilėraščių ciklas, o čia — Radžvilo straips
nis. Po šimts, kaip gera būtų turėti savo žurnalą, 
kuriame galėtum nepaisyti jokių dėdžių, jų sko
nių ir reikalavimų! Jauniesiems reikia rasti ben
drą kalbą, reikia jungtis j viehą kupetą. Raila 
dar vasarą man rašė iš savo gimtojo Plaučiškių 
kaimo ties Rozalimu, — esą jis kuriąs naujus 
eilėraščius, kurių “stilius ir forma kiek artėja 
prie “mašinistiško” stiliaus”. . . ateinantiems 
metams, — tęsė jis, — būtų gerai išleisti jaunųjų 
pažangiųjų mūsų beletristų raštų rinkinį (ar 
Šiaipjau ką “antologijos” stiliuje) . . ..joj turėtu 
dalyvauti: Boruta, Cvirka, čiurlys, Kiela, Raila, 
Šimkų

“TREČIĄ FRONTĄ” ĮSTEIGUS
Tebegyvenau viename kambaryje su Raila, 

bet kažkodėl vis labiau norėjai! persikelti Į at
skirą kambarį. Nepasakysiu, kad sU kaimynu ne
būtų buvę galima sugyventi. Mudu sutartinai dir
bome žurnalui, jis kruopščiai rašė eilėraščius it 
straipsnius. Tik man nelabai jau patiko perdėtas 
jo polinkis į bohemą. Ne kartą Raila leisdavbs 
į istorijas su mūsų buto šeithinihku Blazū. Atro
dė, mūsų politinės ir estetines pažiūros galutinai 
išryškėjo: Blazas buvo mums visai svetimas žmo
gus, bet tai nekliudė Railai su juo Hhkshiintia. 
Vieną naktį, iš kažkur grįžęs, Blazas ilgai bak1 
dojosi aplink mūsų duris, paskui įsiveržė į kam
barį ir ėmė mus kelti — būtinai norėjo nutempti 
į rusų gimnazijos balių. .Keltis griežtai atsisa
kiau, o Raila apsirengė ir išėjo. Grįžo iš ryto keik
damasis.

— Kad jį velniai! — pasakojo jau atsigulęs. 
— Kad būčiau žinojęs, nebūčiau su tokiu lipti susi

man tik rūpi, kad girtas Blazas prie mūsų ne
prikibtu. Balius eina į galą, veduosi savo damą 
prie rūbinėm if ką sau Įmanai — žiūriu ir savo 
akim netikiu-. Vestibiulio vidury, matyt, įsivaiz- 
dūodarhas esąs kitoje vietoje, tupi Blazas. Kai tik 
pastebėjai!, tuoj moviau pro šalį. Bet kur tu nuo 
jo pabėgsi? Supranti, atsistoja, laisva ranka ka
binasi man ant kaklo ir siekia bučiuoti: “Palauk, 
Bronys eisitti kartu, juk tirams i vienus namus ...” 
Mahd gražuolės, aišku, jau nebėr — pasičiupusi 
iš rūbinės paltuką, nėrė pro duris . . .

*— Na ir kaip baigėsi?
— Taip ir baigėsi. Nustūmiau Blazą nuo 

savęs, griebiau paltą ir pats išdūmiau. SU tokiu 
prasi dėk — tai tik gėdą apturėsi! ■

’rvs, Venclova. Gal galima būtų dar 
f i.včiu pakviesti . . . Kritikos įvadą 

Radžvilas . .
r'mulkiau.”

— O kas ten atsitiko?
— Palauk, tuoj, — Raila lovoje užsidegė ciga

retę.— Nueinam j Ateininkų salę, Į rusų gimna
zijos balių. Blazas, girtas kaip beiza, nusvyravo 
j bufetą, atsisėdo prie kažkokio senuko gimnazi
jos mokytojo, padėjo galvą jam ant kelių ir 
miega. 0 senukas švelnus ir mandagus — laukia.• • o O

. . Šimkui apie šj | kol šis nubus. Aš susiradau gražuolę ir išėjau 
'šokti. Rusaitė įdomi, šokam mudu, kalbamės, ir

JAUNYSTES LINKSMYBES IR 
PERVERSMO ISTORIJA

Vis bočiau matydavai) Railą Būdamas už 
Ūma visus geriau Aprūpintas (jo tėvai, kaip minė- 
jau, stambūs ūkininkai), jis gyveno, nėfinoda- 
maa, kas yra kasdieniniai vargai del duonos kąs
nio. Duonos it prie duonos jis turėjo. Matyt, gero
kai išlepintas iš mažens, dabar irgi nesivaržė. 
Jei tik pasitaidydąVo * progą neatsisakydavo iš
gerti. Dar begyvenant pas Blazą, Raila rašė plo
name popieriuje bene 1926 metų fašistinio per
versmo istoriją ir rengėsi ją siųsti kažkuriam 
lietuviškam antifašistiškam laikraščiui į užsienį. 
Tai buvo slaptas reikalas, ir aš nesistengiau suži-

nėti, nei ką, nei kam jis rašo. Parašęs Raila kruop
ščiai suskaičiavo eilutes ir kalbėjo būtihai turįs 
gauti tiek ir tiek honoraro. Man jo darbas prieš 
fašistinį režimą atrodė idėjinis, ir buvo keista, 
kad jis ir iš to nori pašipėinyti.

Raila didžiuodavosi meilės nuotykiais Ir dė
josi herojum, prieš kttfį dar ftė viena niotefis hėat- 
silaikiusi. Kai kurie Railos žygiai skambėjo pla
čiai, ir Korsakas, vos išėjęs iš Šiaulių kalėjimo, 
iš Pašvitinio mah rėžė: “Mūstj kolektyvas neturi 
tapti pjanicų šaika. Tub atžvilgiu ypač didelio 
klapato bus su Bronium, apie kurio girtas po- 
choždėnijas jau net provincijoj kursuoja visokios 

— piktinosi .ver8V0S • • • poniškumo liga) visokia
.manija važinėti po kurortus”. Dėl kūrortų Kostes 
Į gal kiek <iperiehkr j RatfĘTVttb if BfiždAuskas 
i Vasarų buvo nuvažiavę neilgam laikui j Pa 
j langą, kuria taip pat mėgė Nėris. Bskyrus Railą, 
gj^vendŠVo labai kūkliąl, įlindę į kokią pigią feš- 

|nelę. Grįžęs iš Palangoj Raita taip pat girdavos
neregėtomis meilės pergalėmis, šokiais lt girta
vimu pajūrio reštorane. . ;

(this daugiau) .
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Funeral Home and Cremation Service

Charles Stasukaitis

; S (312) 226-1344
GYDYTOJAS It CHIRURGAS
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TEL. 233-8553 
Service 855-4506, Pase 06058

Bridgeport© Lietuviy Namu Savi-j
n ink y susirinkimas įvyks šeštadienį, snudiniu, savo propaganda oku- 

Pantas jau buvo daugelį suklai-

R. VILIAUS

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, J^ai atsiusite pinigus 

tokiu adresu.

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service
SUSIRINKIMU

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ; AKIŲ LIGOS" 

3907 West 103rd Strset

Valandos pagal susitarimą ~

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

4600 W. 103rd Street

Valandos p^gal susitarimu

dinęs. Jam palanki išeivijos gy
venimo' srovė pradėta vadinti 
“gyvąja lietuvybe”, nors jauni
mas tos srovės buvo stumte stu
miamas iš kovos už tautos lais
vę, vežamas į stovyklas, kad ne- 

, būtų “įveltas” į tos kovos de- 
šių metų gegužės 28 d. Nau- j monstracijas, atitraukiamas nuo 

jienose baigėsi gražus D. Ado- j lietuviškų parapijų, kad netek- 
maičid straipsnis apie dr. Zeno-' 
ną Danilevičių, bet beveik pa
čioje pabaigoje, paskutiniame 
paragrafe iškrito pora eilučių, 
kurios keičia prasmę. Atsipra
šome skaitytojus ir spausdina
me visą sužalotą sakinį:

Pasinaudodamas išeivijos ap-

dalyvauti ir užsimokėti duokles, nes 
per vasarą nebus susirinkimų. Po 
susirinkimo — vaišės.

Valdyba

TAISOME KLAIDĄ
Praleisti keli žodžiai

tų lietuviškai melstis.
N. Red.

— Mirus Brežnevui, Gromy- 
ka išlėks iš politbiuro ir užsie
nio reikalų ministerijos. Jis slap
ta informuodavo Brežnevą.

MEMORIAL DAY” ŠV. KAZIMIERO 
LIETUVIŲ KAPINĖSE

1962 m. gegužės 31 d šv. Ka
zimiero Lietuvių kapinėse buvo 
pagerbimas mirusių, kovose žu
vusių karių.

Organizuotai dalyvavo mūsų 
garbinga organizacija — unifor
muoti šauliai, karo veteranai ir 
a£ie 2,000 asmenų.

10.30 vaL šv. Mišias palapinėje 
atnašavo kun. Vyšniauskas ir pa
sakė gražų pamokslą mirusių pa
gerbimo proga. Labai daug ėjo 
prie Šv- Komunijos. Giedojo cho
ras. Buvo įvesti garsiakalbiai, 
prinešta kėdžių, vienok visiems 
neužteko.
Būdinga, kad karo veteranai su. 

papackomis ix špagomis užėmė 
pirmą vietą ir visi 22 ėjo prie 
šv. Komunijos.

Po šv. Mišių, visi rinkomės 
prie steigėjų paminklo. J. Janu- 
šaitis pakvietė A. Regį pasakyti 
pagrindinę kalbą- Inž. Barakaus- 
kas su viena ponia padėjo prie 
steigėjų paminklo gyvų gelių 
vainiką. Gėles pašventino kun. 
Stankevičius. Pabaigai sugiedo
ta “Marija, Marija” ir Tautos 
himnas. f

Garbės sargyboje buvo apie 
70 tmifdrmuotų? šaulių. Vado
vavo Vytauto Didžiojo rinkti
nės vadas VI. Išgahaitis ir Mo
terų skyriaus vadovė ponia M 
Dabkienė. DL

Po iškilmių, šauliai organi
zuotai vyko prie atidengimo pa
minklo lakūno - instruktoriaus, 
prieš metus avarijoje žuvusio 
šaulio K. Petrausko. Paminklą 
šventino Xun. Kireilis. Pasi
melsta prie ’R. Kalantos pamink
lo ir buvusios šaulės vadės St 
Cesevičienės. Apeigoms pasi
baigus, šauhai buvo pakviesti 
į šaulių namus kavutei.

Iškilmėse dalyvavo: šaulių

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chargt 
ir VISA kortele*.

R. ŠERĖNAS. T»L 925-8063

Dr. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63cd STREET

Valanda*: intrsd. 1—4 pogieL 
ketvirtai 5—7 vsL vak.

- Ofiso telefonas: 776-2880, '
- rh Rnideaciies toloL: 448-5543 t

Prostatos, inkstų ir šlapumą 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33719 

TeL (8132 .321-4206

OPTOMETRISTAS

KALBA L3ETUVIŠKAI
2618 W. 71 st St Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pn'taikn a kinins 

ir “contact lenses”.

T.

K.

•v/

— Andropovas valdė Čeką nuo 
i 1967 metų. Jis turėjo generolo | 

majoro laipsnį. įį

JUSTAS VEIKUTIS
Gyy. .2458 W. 45th Place, Chicagoję

Mirė 1982 metų.gegužės 31 d., 8:55? vai. ryto, sulaukęs 
68 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Linkmenų miestelyje.

Amerikoje išgyveno 33 metus.
PaEko nuliūdę: žmona Jadvyga, pagal tėvus Balaišytė, 

brohs Hubertas Veikutis ir kiti giminės, draugai bei pažįs
tami. Lietuvoje liko dvi seserys — Agota Lukoševičienė, jos 
vyras Kazys su šeima, ir Teofilė Paškauskienė su šeima.

Priklausė Tauragės Draugiškam klubui.
Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 43-18 So. 

California Ave.
Ketvirtadienį, birželio 3 d., 9 vai. ryto, bus lydimas iš 

koplyčios į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po 
gedulingų pamaldų bus laidojamas Liet. Taukinėse kapinėse.

Visi a.a. Justo Veikučio giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: žmona, brolis, seserys.

Laidotuvių direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

Apdraustas ptfkraustymaą 
ji Įvairi y atstūmę* 

ANTANAS VILIMAS 
TaL 376-1WB arba 37«9%

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Pranešama giminėms ir draugams, kad gegužės 28 d 
>o sunkios ligos mirė

Šeštadieniais ir sekmalieniaif 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš musę studijos 
Marquotte Parke.

JOANA PAUTIENYTĖ

Vedi|t — Aldona Daulcua 
Ttl.fu 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVt 
CHICAGO, IL 60629

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lieturią Radijo progra
ma Naujojoje Anglljaja, iš stoties 
WLYN, 1360 banga AM, veiki* oek- 
mafienial* nuo 8 iki 8:30 vai. ryte, 
perduodama vėUauiii pasauliui: 
Knkj santrauką. Be to, komenta
rai, nurrik*. ir Maądatės
Pasaką. procraoą veda Stepo
nas ir Valentina MinkaL Klonio 
reikaiai* kroipte i Baltic FioriaU — 
gėliR bei dovsu krautuvą. Už, E. 
Broadway, Sa. Mam. M127.
Telefonas 268-0489. Ten pat gau
namos “Naujienos”, didelis pasi
rinkimą* lietuviškų knygų ir lie

tuviškų dovanų.

Gimusi Lietuvoje, Lankeliškiuose.
Amerikoje išgyveno 33 metus.
Lietuvoje ir vėliau Vokietijoje buvo vaikų darželio ve

dėja. Parašė keletą knygelių vaikams. Priklausė BALFui h 
Registruotai Lietuvių Bendruomenei. ,

Lietuvoje liko sesuo agrdnomė Marija Banionienė. Chi- 
cagoje liko pusseserė dr. Petrutė Starkienė su vyru dr. Jur
giu, ir pusseserė Jūratė Jasiūnienė su vyru Edmundu. „ 1

Kūnas pašarvotas Lėck-Lacka\vicz koplyčioje, 2121 W. 
69th St. (Lithuanian Plaza Ctį.

Trečiadienį, birželio 2 d., 9 vai. ryto bus lydima iš 
koplyčios į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, d po 
gedulingų pamaldų bus nulydėta į krematoriumą.

Visi a.a Joano* Pauticnytės giminės,, draugai ir pažįsK • i •
ritami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti, 
r-F 
r Nuliūdę lieka: Pusseserės su šeimomis.

I-a <lotuviy direktoriai — Stejionas C. Lack ir Sūnūs. 
T’l. 737-1213.

r ■

rinktinės, Klaipėdos Jūrų šau
liai, Generolo Daukanto ir Mo
terų padalinys. Iš viso buvd še
šios vėliavos.

šv. Kazimiero kapinėse tie
siog masė žmonių. Mirusiųjų 
kapai papuošti vėliavėlėmis, 
gėlėmis, net žvakutėmis. Nors 
ir gąsdino lietumi, bet buvo 
apsiniaukę ir šiltas oras. Po iš
kilmių, truputį pakrapnojo.

Pasirodo, šaulių salėje buvd 
Rinktinės ir Petrauskų sureng
tos šaunios vaišės: pietūs su gė
rimais, pyragaičiais ir kavute. 
Dalyvavo apie 170 asmenų. Vai
šėse buvo kun. Kireilis ir kun. 
Daugintis.

Jaudinausi, kai prieš metus 
laidojome lakūną K. Petrauską 
ir mačiau graudžias ašaras lie
jančius tėvelius, laidojant vie
nintelį išmokslintą sūnų. Jau
dinosi ir tėvelis šiandien, kai 
dėkojau už vaišes.

. K. Paulius
Įy -

— Patys rusai tvirtina, kad 
Andropovas nebuvęs žiaurus. 
Žiauriausias buvęs Feliksas Dzer 
žinskis, gimęs Vilniuje. Jis pir
mas įsakė čekistams šaudyti 
partijos priešus be jokio teismo.

:_____________ < s.
— Vitalius Fedorčiukas, vai- J 

dydamas Ukrainos čekistus, tu- | 
r ėjo pulkininko generolo laips- £ 
nį. Dabar laipsnis jam bus 
keltas.

PATS SKAITYK IR DAR K 
TUS PARAGINK SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS*

15 metu mirties sukaktisG

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSI.

AMSULANSO
PATARNAVIMAS

GAIDAS - DAlMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJDIO ĮSTAIGA 

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

TeL: 652-5245

Aikštės automobiliams pastatyti

%

STEPONAS C. LACK LR SUNŪS

UM So. HALSTED STREET TeL YArd* J-Mll

Laid utnvių
Direktorių

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
aikštes automobiliams pastatyti

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

pa-

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriau

(LAOUWId)

Z42a WEdT btfiA STKEjCI KEFubtm 7*1211
11U23 SOUTHWEST H1UHWA1, Palos Hilu, III- Į74-441I

I

I 
i

CHARLES KRIŠČIŪNAS
Gyvenęs Beverly Shores, Ind., anksčiau gyveno Chicagoįe,

< Town of Leke apylinkėje.

Mirė 1967 metų birželio mėnesio 2 dieną, sulaukus 
71 metų amžiaus. ■< ■

Gimęs Lietuvoje, Panevėžio apsk., Krekenavos valse.
Paliko nuliūdę: žmona Jcfcėpliine (Yuška), dvi duk

terys: Christine Austin, ESeonor Lukas, žentas Leonard, 
septyni anūkai ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Sekmadienį, birželio 6 d., 10 vai. ryto bus laikomos 
pamaldos šv. Onos bažnyčioje, Beverly Shores, Ind.

Mes Tavęs, mūsų Brangiausias, niekuomet neužmir
šime. Tu pas'mus jau nebesugrįši, bet-mes anksčiau ar 
vėliau pas Tave nueisime.

Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
ŽMONA, DUKTERYS ir GIMINĖS

BUTKUS - YASATnS
T«L: OLympic 1-1 Ml

PETRAS BIELIŪNAS
O4S So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayeCLa 3-3171

Niujienoa, Chicago, 8t TH Wednesday, June 2, 198ft



NEEDED~FOR HOME CARE PA
TIENTS IN AREA. MUST SPEAK 
LITHUANIAN & ENGLISH. HOME 

CARE EXPERIENCE.

CALL:

“NurseCall” 
296-0113

...........HI I II -

Galima taip pat ožaakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant |1 persiuntimo Išlaidoms

NAUJIENOS,
1TM 8a. HALSTED ST., CHICAGO, IL ••••• PIRU ITS jAV TAUPYMO BONUt

NaujUMa, Chicago, I, JJL Wedno*dąjr, June 2, 1922

F. Zc^aHa Aaent 
notw w. wti ». 
Erste. Park, HL 
40642, - 424-U54

publika,

NAUJAI IŠĖJUSI KNYGA

Tai Prano' Bom. Girdžiaus,
SkulptūraJ. Dagys

is

sanguines Vdraiento, via pa- §vedu valdžia nusprendė pasta- į 
kviesti dalyvauti Australijos lie-k tiR. k- ,..ą i] CHA Ilsias ‘

A.TVOAS

jĮiiiiiiiiiiiiiiniiiiinniiiiiiiniiii!uiiiiiinn»mitmiiiiiiiii!ii!HUin<i!i:;;nn»»iniih
Prašome!

tyti tiltą, kuris bus ilgiausiasJ 
Europoje ir tęsis 6,060-mstrų. j

PERSONAL
Asmeny Ieško Pardavimas ir Taisymas. • ' 

2646 Wett FHh Sttwt J 
TeL RBpubllc 7-1941

ST. PETERSBURG, FLA.
— SLA (Susivienijimas Lie-

Į šią iškylą kviečiamos ne 
narės, bet ir svečiai.

Kuopos Valdyba

— Militarinė policija stengia-• 
si ištirti, kas galėjo -padėti ga-' 
lingą bombą JAV kariuomenės ’ 
štabe Vokietijoje.

Namai, žami —- Pardavimui ■- 
MAL ĮSTATĖ FOR IAL>

597-3663) yra Volkswagen ben
drovės manadžeris. Gegužės 
11 dieną, aplankę daug įžymių 
Kalifornijos vietų, Karsokai 
vyko atgal į- Clevelandą,

butų nuomavimas 
.• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAI • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

— Vokietijoj, Frankfurte, 
; JAV kariuomenės, štabe sprogo 
garsi bomba. Laimei, niekas 
nebuvo' sužeistas.

>M. ŠIMKŲ S <
/ t . ; -■ \ v-

. F >> . Notary Public- i
’. INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai.

ELEKTROS{RENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicapos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, s rot f. 

. , garantuotai ir sežiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tol. 927-3559

DĖMESIO 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas perslnLe- 

kanis. Kreiptis: 
, A. L.A.U RAITI! ! 
4645 So. ASHLANO AVI. 

TeL 523-8775 • \ - t

AdVOSAtM , 

GINTARAS p; CKPKNAM 
Darba valandoc nuo • y*L ryta 

Iki 8 vai vak. šeštadieni nne 
8 vaL ryto Iki 12 vaL d. 

Ir pajai auMtarima.
TU. 776-5162 irta 771-5111 

X64> W«rf ttrd Stroet 
CMc*co» m. W«21

MM——O—

Siuntiniai i Lietuvą. 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chlcapo, III. 60632. Tel. YA 7-59M

L • ' * . t / - - - ' *___________ _

© 1982 Dorsey Laboratories. Division of 
Sandoz, Inc., Lincoln. Nebraska 68501

2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
! $39,500. Savininkas duoda paskolą.
j 2 po 4-ris, medinis, įrengtas skiepas. 

72-ros ir Campbell. $39,000.
į 6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga

ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie.
2 sklypai arti vandens.
Hot Springs Village.

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

) Tos Pačios Motinos Sūnūs: Kris-
, AntannėlisJ Adomas, 

I Trys gfaudulingi essai. Antras

CREDIT PROBLEMS? 
RECEIVE A MASTERCARD ? 

OR VISA 
BANKRUPT, DIVORCED 

FREE BROCHURE

RACINE, WIS.’ kap.nėrtš
Per metinį ALTos skyriaus . su įdomia 

susirinkimą skyriaus atstovu į paskaita;

kuris įvyks | turės ir šiek tiek pelno iš ge 
gūžinės. K. P.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKĖJIMAI1

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: * A
‘ MUTUAL FEDERAL SAVINGS i

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. 847-7747

wise >

— Kinijos premjeras išvyko 
į Japoniją šešių dienų pasitari
mams. Japonijos ir Kinijos san
tykiai nebus keičiami.

Orgtnlzt ear poola W 
MY« goohne. j
Daft b» t Bom Leearf HOMEOWNERS POLICY

— Balys Sebastijonas su žmo
na aplankė Naujienas, pratęsė 
prenumeratą ir įteikė 55 dale- 
r.’us Naujienoms paremti. Dėkui 
už vizitą ir paramą.

— Felix Kudirka, iš Brighton 
Parko, Chicagoj, užsisakė Nau
jienas. Ačiū.

— Anton Strui>el, iš Mar
quette Parko, Chicagoje, sulau
kė 75 metų amžiaus ir šia proga 
jo sūnūs, dukterys, marčios ir 
žentai pratęsė jo Naujienų pre
numeratą vienerieins metams 
Seka jų pavardės: Mr. & Mrs. F. 
Baliko, Mr. X Mi's. T. Strubd, 
Mr. & Mrs. A. Ned)er, Mr. 
Mrs. K. Maderak ir Mr. W. Stru
be!. Linkime Antanui Strubel 
sulaukti šimtmečio.

— Per gerą naujienietį Ma
rija Paugienė, iš Melrose Park, 
Ill., užsisakė Naujienas. Dėku:

— Sekantieji skaitytojai pra
tęsė prenumeratą ir pridėjo po 
ŠIO Naujienoms paremti: Char
les.. Ambrose, iš Rosemont, 
Montreal, Que., dr. J. Bakšys, iš 
St. Petersburg Beach, Florida, 
John A. Kulins, iš Brighton Par
ko, Chicagoje, Sofija Martin, iš 
Gulfport, Fla., ir Jonas Pilmo- 
nas, iš Hickory Hills, Ill. širdin
gai dėkojame visiems.

. — Antanas Kuras, iš Mar-
* quette Parko, lankėsi Naujieno

se, užmokėjo už skelbimus ir 
pridėjo auką. Dėkojame.
*

— Šv. Kryžiaus Bažnyčios Lie-
* tuvių Komitetas, per M. šulaitie- 

nę, įteikė $10 Naujienoms pa
remti. Ačiū.
-— Chicagos Lietuvių Spaudos 

klubo susirinkimas įvyks birže
lio mėn. 4 d. 7 vai. vak. Lietuvio 
Sodyboje, 6515 So. California 
Ave. Nariai prašomi gausiai da
lyvauti. Bus bendras pasikalbė
jimas ir diskusijos iškeltais 
klausimais. Valdyba

sukakties minėjimą 
bažnyčioje fr 
prof. dr. K. Ėringio 

:aipogi dr. Z. Danile- 
ALTos Tarybą išrinktas Liongi- j vičiaus mirties metinių minėji- 
nas Pliūra. Į skyriaus valdybą rne su įdomiomis paskaitomis ir» 
— Viktoras Kažemėkaitis — pir- gausia publika, nors koleges 

r daktarai bcikotavC ir nedalyva-1 
vo akademijoje. j

Į

Inž. -E. Jasiūnas ir J. Balčiu- i 
nas atvižš į pikniką svečių: 
kan. V. ZaKarauską. žurnalo 
Speak-Vp redaktorių G. Urbo
ną iš Kanados ir kitus iš “Auš- 
rokų” suvažiavimo, kuriame da
lyvavo apie 366 asmenų. \Tsi- ■ 
pogi į Lietuvių Tautinių hapi- j 
nių 70 m. minėjimą atvyko. 
Naujienų redaktorius M. Gude
lis bei ki.i.

Reikia manyti, kad valdyba]

mininkas, Juozas Plečkaitis i 
Liudas Kūliavas — vicepirm 
ninkai, Stasys Budrys — sekre
torius ir Motiejus Tamulėnas 

iždininkas. Kiti valdybos na
riui Juozas Grimskis, Petras 
Pe' nišai lis, Grasilda M i tki :nė, 
Marta Stanaitytė ir Edvardas 
šilingas.

Į kontrolės komisiją — Juo
zas Pelkūnas, Stasė Petrušaitic- 
nė ir Vladas Vilcinas.

Birželio mėn. 13 d. ALTos 
skyrius ruošia Balsiojo Birželio 
įvykių minėjimą,
Šv. Kazimiero' parapijos svetai
nėje. Pradžia 3 vai. popiet. Bus 
rodomas filmas “Antanas Sme
tona”. Po minėjimo — kavutė.

Jurgis Milas

MARQUETTE PARKO REG. j tijonas, 
LIET. B-NĖS GEGUŽINĖ

1982 m. gegužės 30 d. 12 vai. į Pataisytas ir papildytas leidi- 
Vvčių salėje prasidėjo geguži- mas Kristijono Donelaičio ^mir- 
nė. Prie įėjimo įmokėjome tik i sukakčiai. Išleido Pędago- 
po 1 dol. Pietus pasirinkome ^tuanlstikos institutas
pagal savo skonį. į icagoje.

Virtuvei, barui, loterijai va
dovavo valdybos nariai. Apie 
2 vai. publika padidėjo. Iš viso 
susirinko apie 200 žmonių.

Rikiavomės prie virtuvės ir 
pasirinkom pietus. Pasivaišino- r 
nie kepsniais, pyragėliais ir 
kavute. Suprantama, aplankė
me ir barą.

Grojo Kivėno trijų asmenų 
orkestras. Mėgėjai šoko. Prie 
vieno stalo protarpiais dainą tuvių Amerikoje) Seimas įvyks 
užtraukė, armonikėle pritariant liepos 5-7, dienomis Dolphin 

Beach Resort, 4900 Gulf Blvd.,
R T • gt. Petersburg Beach, Florida.

Seimo banketas įvyks liepos 6 d. 
7 vai. vakare.tame pačiame vieš
butyje. Banketo kaina $15 as
meniui. Bus šilta vakarienė, 
bonka gero vyno kiekvienam 
stalui, šokiai grojant geram or
kestrui. Banketui registruotis 
pas A. Krulikienę, užsakant stą-. 
lūs iš anksto. Kviečia SLA 
Centro vadovybė.

6 vai. J. Bagdžius pradėjo lo
teriją. Buvo gausu fantų ir ga
na vertingų.

Loterijai pasibaigus, nusi
ėmė orkestras ir praretėjo pub
lika.

• Reikia pripažinti, gili padėka 
priklauso' valdybai už iškilmin
ga R. Kalantos susideginimo.

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKI0 KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą,
4 arba rašant tokiu adresu:

| Mr. K. Januta,
2818 Avenal St., Los Angeles, CA 90039i

Viršelis ir aplankas dail. Pet
ro Aleksos. Tiražas — 600 egž. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė. 
Leidinys 195 puslapių, kurių 50 
skirta Donelaičiui ir Strazde
liui, visa kita — Adoniui Micke
vičiui. Leidinio kaina — 6 dol.

tauJ, Žmb4 — Parderlmoi 
UAL K STATI FOR SALI

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE - 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233- -

— ALRK Moterų sąjungos 
76 kuopos iškyla ir metinis su
sirinkimas įvyks birželio 30 d. 
(trečiadienį) 12 vai. Seminole 
parke, 9-tame paviljone. Pra
džioje su suneštais savo valgiais 
papietausime. Apie 1 vai. įvyks 
susirinkimas. Pd susirinkimo 
pabendrausime palmių pavėsy
je, 
tik

PAKVIESTI I AUSTRALIJĄ
f

Los Angeles tautinių šokių ir 
dainų sąstatas “Spindulys”, va
dovaujamas Onos Razutlenės ir 
.Danguolės Varnienės, yra pa-

■tuvių dienose, kurios vyks gruo
džio mėn. pabaigoje, ir duoti 
koncertus Adelaidėje, Melbour
ne ir Sydney.

Nors ši kelionė yra surišta su 
’didelėmis išlaidomis, tačiau no
rinčių važiuoti skaičius yra ne
mažas. Be to, jaunimas tikisi, 
kad šią jų kelionę parems ne tik 
tėveliai, bet ir organizacijos bei 
pavieniai asmenys. Norintieji 
mūsų - ambasadoriams padėti, 
prašomi čekius^ rašyti: Lithua
nian Community “Spindulys” 

j ir siųsti šiuo adresu: 3767 Aloha, 
„ | Los Angeles, CA 90027.

J ______________
— Albina ir Genovaitė Karso- 

kaz, iš Cleveland, Ohio, buvo nu
vykę j Los Angeles aplankyti 
savo sūnaus Kęstučio, kuris 
Long Beach mieste, Circle Mo
tors, Inc., 1919 Lakewood Blvd., 
Long Beach, CA 90815 (telef.

ILGIAUSIAS TILTAS 
BALTIJOS JŪROJ

Oland sala, Baltijos jūroj, prie 
rytinių Švedijos pakrančių, kiek 
vieną vasarą yra aplankomai 
daugelio švedų, ypač Stockhol-} 
mer gyventojų. Pernai į tą salą! 
laivais buvo perkelta 320 tuksi, 
automobilių ir keletą sykių dau-: 
giau vasarotojų. į

Susisiekimo palengvinimui, ’

R N 
HOME CARE 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

TOAMJNK’STOUP* 
OR • 

TR1AMIN1C-12TASIETS 
FOR ALLERGY RELIEF 
THAT'S HOTKIKG TO 

SNEEZE AT
Send SASE to D.C.C. ‘

P. 0. Box 12408
Ft. Worth, Texas 76116 

or call 
(817)-735-0280

Pagal savo.išgales aukoti TAUTOS FONDUI: savo uždavi
niams vykdyti, Lietuvos Laisvės Iždui — laisvajai Lietuvai 
padėti atsistatyti, 6 kalbomis ELTOS informacijoms leisti, 

radijo transliacijoms Į okupuotą Lietuvą finansuoti 
ir politiniams kaliniams gelbėti.

Nepamirškite tam tikrą procentą ir savo testamente įrašyti: 
Not-For Profit, Tax Exempt Corporation

Lithuanian National Foundation • 
PlO; Box 21073, Woodhaven, NY 11421

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
S10

ELEONORA JAKŠTAS
4104 S. Archer Ave. - 

Tel. 523-3685 (Pr.)

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS r 

619 puslapių, kietų viršelių knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS 
L - - ■ ■■ L ; J S : TY3 !

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

KAINA — S17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

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

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI- - * , —... ■* v 
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomins gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gnsaen — MINTYS IR DARBAI, 259 psU liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir
susirūpinimą_____________________________ _  |8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jq priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais _______________  14.00

Minkštais viršeliais, tik_______________ $3.00
Dr. A. J. Gowen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___  S2.00

“LIUCIJA”
Miko Šileiklo apsakymų knyga 

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

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

Ave.. Chicago. IL 60629. .

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomia 
formom!*

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.




