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Stankevičius

su Amerikos sstronau-i

Carteris už- J moko rusiškai, kad susikalbėtų 
su kosmonautais, bet tai nei 
kiek nepadeda prancūzui susi
kalbėti 
tais.

reriodicaJ ru °-

Price 25c

Dr, Kazys Bobelis su Adelaidės, 
Melbourne lietuvių organizacijomis

‘ Gautomis iš Australijos žinio- renka duomenis apie lietuvius, 
mis, VLIKo pirmininkas dr. K. dirbančius kitataučių spaudoje, 
Bobelis su" žmona buvo šiltai su- radije, televizijoje. Iš Kanados 
tikti Australijoje gyvenančių pautas pranešimas, kad Mont- 
lietuvių. realyje Aloyzas

Gausiai susirinkusiai Adelai- (Alain Stanke) yra savininkas 
'dės lietuvių kolonijai dr. Bobelis leidyklai Les Editions Interna- 
padarė pranešimą apie VLIKo tionales Alain Slankė Ltee, ku- 
veiklą ir tarptautinių įvykių rai- rios skyriai yra New' Yorke ir 
dą ir atsakinėjo į iškeltus klau- Paryžiuje, 
sūnus.

■Birželio 13 d. Pabaltiečių su
ruoštame birželio įvykių minė
jime. Adelaidės miesto rotušėje, 
dr. K. Bobelis pasakė kalbą ir 
taip pat padarė pranešimą per 
radiją. i - ...

Apie birželio 19 d.^ątyy.kjmą 
į " Melboumą “Tėviškės" ’ Ąriai” 
išspausdino tokį pranešimą: 
“ALB Federacijos Valdyba, sa
vo pilnu sąstatu Parapijos. Na
muose,- Kerisingto'nė, birželio 
15 d. ■ vakare posėdį pradėjus 
malda, aptarė organizacinius 
reikalus. Į Melboumą atvykus

Jis taip pat jau 15 metų kaip 
su interviu dalyvauja Kanados j 
radijo “Musique des Nations” 
probramoje bei televizijos pro
gramoje “Venez done chez moi” 
(10 kanalas CFTM). Taipgi! 
bendradarbiauja Paryžiaus “Fi-Į 
garo” žurnale.

Kitas lietuvis Montreąlyje — 
Bruno’ Bulota — yra direkto
rius knygų leidyklos “Les Edi- 
tions-La Presse”. -.

"f (ALTo Informacija)

RUSAI PRIIMA PREZ.
REAGANO PLANĄ

ŽENEVA, Šveicarija. ^ i
■''UūV^rasfb Valdyha jam ruošiajA
'į Įtfiėmimąf įo ^b pranešina Lie-* lų valdžios p^itariįiųįirminin- 

tijvfų Namuose birželio 19 d., o 
sekmadienį pd minėjimo Para- 
pios NamūoseJ’J

VLIKo pirmininko dr. Bobe
lio atvykimas -Auštralijos lietu
viams . yrą reikšmingas ir svar- 
buš.‘;'f\ <' c (Elta)

.’-'i*.- ■ .

PAŽINIMO 60 M. SUKAKTIS

.’ JAV Lietuvą, Latviją ir Esti
ją pripažino de jure 1922 m. 
liepos 28 dieną. Šįmet sueina. 
60 metų nuo šio. svarbaus JAV 
akto’ Sukakties 'minėjimą ruo
šia Jungtinis' pabaltiečių komi-1 = - . - ■„
tetas Vašingldne. Minėjimo iš- l1|S^unga yra pasiruošusi pra- 
kilmės įvyks liepos 28 <L 6 vai. dė?’ kdnstruktyvų ir praktišką 
30 min. vak. Kongreso Rayburn Pfltarim? strateginiams ato- 
rūmųose.. čia bus vaišės JAV[mln,a™s ginklams mažinti. Jei 
vvrinūsvhp<i ir Knmyrpsn na- Aėierikos. delegacija siems pa-

kas Viktor Karpov. Jis pareiškė, 
kad jis atvyko, tartis apie ato
minių ginklų mažinimą. Jis su
tinka , tartis su amerikiečiais 
apie pasiūlymą sumažinti gali-, 
mai didėsnį'Jfjekį strateginių 
atominių ginklų. .

Karpovas pareiškė, kad pasi
tarimai privalo prasidėti antra
dienį. -Jis nori tartis ne tiktai 
apie strateginių atominių gink
lų ^.mažinimą; bet. jis taip pat 
nori, kad būtų mažinami visi Iki 
siti meto padaryti ginklų page- 
rirfimak ■' . > --

Karpovas pareiškė, kad Sovie-

vyriausybės ir Kongreso na
riams bei kitiems įtakingiems 
asmenims. Labiau Pabaltijo 
valstybėms nusipelnę asmenys 
bus apdovanoti žymenimis.

IŠIMTI ATOMINIUS GINK 
LŪS Iš PABALTIJO

[miniams ginklams mažinti. Jei 
šiems pa

siūlymams pritars, tai konfe
rencija per trumpą laiką gali 
atlikti didelius darbus.

Jau praeitą šeštadienį į Žene
vą atvyko Edward Rowny, JAV 
atstovas derybose strateginiams 
atominiams ginklams mažinti.
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Sekmadienio rytą JAV erdvėlaivis Kolumbija iškilo 1X1 mylių 
aukštumen ir apskrieja Žemę į pusantros valandos.

ERDVĖLAIVIS DABAR SKRIEJA
■ 184 MYLIŲ AUKŠTUMOJE

LIEPOS KETVIRTĄJĄ PREZIDENTAS REAGANAS 
PASITIKS ABU ASTRON AUTUS

25 n.ylius aukščiau, negu ankš
ty vesmais kartais. Dabar ‘‘Ko
lumbija0 skrieja aplinkui Žemę 
181 mylių aukštumoje. Ameri
kiečiai iš anksto buvo’ pasirinkę 
tokio aukščio orbitą, kad nekil
tų jokių nesusipratimų. Reikia

Jungtinis pabaltiečių komite
tas kelia , mintį, :kad reikia rei
kalauti iš Sovietų Sąjungos, kad 
ji išimtų atominius ginklus iš 
Lietuvos, Latvijos, Estijds ir ap
skritai iš šiaurinės Europos, 
įskaitant ir Skandinaviją, kad 
ši sritis būtų laisva nuo atomi
nių, sprogmenų.* * *

LIETUVIAI KOMUNIKA
CIJOS POSTUOSE

— Senatorius Charles Percy 
bandys įtikinti prezidentą, kad 
jis bent truputį pakeistų savo 
pažiūras apie mašinų parda
vimą Sovietams, jiems tiesiant 
vamzdžius natūralioms dujoms 
pristatyti į Lenkiją ir Vokietiją.

Amerikos Lietuvių Taryba

Prez.' R. Reaganas dėkoja 
Al Haigui už sekr. Shultzo 
informaciją, nors su pačiu 

Hai^ nesirengia susitiktu

Birželio 29: šv. Petras ir Po
vilas, Mantigirdas, Jutvilas, 
Gedrimė, Parajis, Indrė. -

Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:29.
Oras debesuotis, lis.

JAV ĮSAKĖ IZRAELIUI 
NEGRIAUTI BEIRUTO

IZRAELIO AVIACIJA PATARIA BEIRUTO GYVENTO
JAMS PASITRAUKTI Iš SOSTAS __ 

*BfBEIRUTAS, Libanas. — Iz
raelio kariuomenės vadovybė 
sekmadienį įsakė išmesti visame 
Beirute atsišaukimus, kurie pa
taria gyventojams pasitraukti 
iš sostinės.
v-- Sekmadienio vakare pasibaigė 
Izraelio nustatytų paliaubų lai
kas. Buvo susidaręs įspūdis, kad 
Izraelio' karo jėgos veršis į pa
lestiniečių laikdmą vak. Beiru
tą, bet visus nustebino tai, kad 
Izraelis nepuolė.

Pirmadieųio rytą Izraelis pa
kartojo palestiniečių vadovybei, 
kad jie atiduotų visus ginklus 
Libano vyriausybei. Tada jie 
pereitų Raudonojo Kryžiaus va
dovybės žinion, o Izraelis visus 
palestiniečius Beiruto-Damasko 
vieškeliu išleis į Siriją.

Jasir Arafatas atsakė, kad pa
lestiniečiai į Siriją nevažiuos, 
gal jie nutartų išplaukti jūros 
keliais iš Beirutd. Izraelis atsa
kė, kad jūros keliais jie neleis 
išvažiuoti. Tada Arafatas atsa
kė, kad jie niekur nevažiuos, bet 
kovos pačiame Beirute.

Uždraudė izraelitams 
pulti Arafatą

WASHINGTON, D C. — Sek
retorius Shultz dar neperėmė 
Valstybės departamento, bet 
JAV vyriausybė įsakė Izraeliui 
negriauti Beiruto ir nenaikinti 
apsupusių palestipiečių. > 
; Valstybės departamentas su
tinka su mintimi, kad ginkluotų 
palestiniečių neturėtų būti vak. 
Beirute, nes jų buvimas ir to
liau reikš Izraelio puolimą, bet 
palestiniečių naikinimui ir Bei
ruto griovimui Valstybės depar
tamentas yra priešingas.

Valstybės departamentas pra
nešė Saudi Arabijai, kad gink
luotų palestiniečių buvimas 
Beirute izraelitams nepriimti
nas, nes tuo būdu nebus pabai
gos palestiniečių įsiveržimui j 
Izraelį.

Amerikiečiai tvirtina, kad ne 
tiek palestiniečių nuginklavi
mas jiems rūpi, kiek ir Beiruto 

rbei Libano gyventojų saugumas.

Libane žuvo daug civilių,, ku
rie nieko bendro neturi su pa
lestiniečiais. Libaniečiai Jungti
nėse Tautose prašė išvesti pa
lestiniečius iš Libano. Be to, 
sekmadienį Tunise buvo didelis 
mitingas, kuriame reikalauta 
imtis priemonių apsaugoti ..civi
lius. >

IZRAELIO SĄLYGOS 
LIBANO /TAIKAI

JERUZALĖ. — Izraelio 
riausybė paskelbė sąlygas Liba
no taikai:

1) Izraelis laikysis paliaubų 
Libane, bet jeigu kuri ginkluota 
grupė puls izraelitus, tai tada 
Izraelio' karo jėgos puls visu 
griežtumu.

2) Izraelio vyriausybė pataria 
Libano kariuomenei įžengti į 
Beirutą ir išrinkti visus palesti
niečių ginklus.

3) Palestiniečių tarpe veikia 
13 teroristinių organizacijų. Pa 
ti didžiausioji yra Arafato va
dovaujama Palestiniečių laisvės 
organizacija. Visos teroristinės 
grupės turi atiduoti ginklus Li
bano vyriausybei ar kariuome
nei.

4) Visi teroristai privalės iš
važiuoti į Siriją, naudodami Bei- 
rulo-Damaskd kelią. Izraelitai 
imsis priemonių, kad jie sau
giai pasiektų Siriją. Jeigu ne
nori Beiruto-Damasko vieškeliu 
išvažiuoti, tai gali pasirinkti ki
tą kelią į Siriją.

•5) Visos partijos turi susi
tarti dėl Libano teritorijos in
tegralumo.

6) Izraelis noriai priims Ame
rikos pasiūlymą ^Libano taikai 
ir integralumui įgyvendinti. Vi
sos svetimos kariuomenės, įskai
tant ir Izraelid, turės iškeliauti 
iš Libano.

vy-

IRANO KARO JĖGOS 
APŠAUDĖ IRAKĄ

BAGDADAS. —■- Irako prezi
dentas, norėdamas baigti kafą 
su dabartiniu Irano valdytoju 
mulą Chomeiniu, tikėdamasis,

PASIDAVĖ PASKUTINIS 
ARGENTINIETIS

CAPE CANAVERAL, Fla. — 
Sekmadienio rytą, lygiai 10 va
landą, erdvėlaivis “Kolumbija" 
laiku užrūko, pakilo ir pamažu

• pasuko j Rytus. Niekad paruoš- 
toji jėga taip tiksliai neiškėlė 
į padanges 65,000 svarų.

Į Niekas nebuvo . prikistas ar-į žinoti, kad dabartiniu metu ap- 
tyn prie erdvėlaivio, kad nenu- linkui Žeųię. skrieja prancūzas . 
kentėtų. Iš mylios atstumos ga-Įir du rusai kosmonautai. Pran- 
lėjo sekli ir fotografuoti kylantį cūzų pulkininkas Chretien pra- 
ę |.| | g į j ^7 j.1^ v* 11 c? 1 J* o i 1.— Oil OI 1 O 1O 11"M O 111 
draudė užsienio agentams artėti 
prie erdvėlaivio. Tas uždraudi
mas dar ir šiandien galiojo.

Į Skrieja 46 metų astronautas 
[Thomas K. Mattingly, kuris jau 
buvo pakilęs į erdvę prieš de
šimt metų. Antruoju ąstronautu 
pakilo 48 metų lakūnas Hnery 
Hartsfield Jr. Parinkti vyresnio 
amžiaus žmonės, nes erdvėje šį. Kahfornijoje liepos'^-tUdieiį’

Amerikos astronautai 
susisiekia su amerikie-

Abu 
lengvai 
čių erdvės stotimi. Jie planuoja 
pranešti apie visus bandymus 

‘erdvėje. Jie planuoja nusileisti

, BUENOS AIRES, Argentina. kart^ leks Pa^ti sudėtinges- 
— laibai didelį nerimą Argenti- n’lls bandymus.
noje kelią. Falkland salose din-1 Erdvėlaivis pakilo tvarkoje ir 
grisieji; .Argentines kariai; Ma
noma, kad kalta yra Argentinos 
kariuomenės 
netiksliai skeldavo 
metu žuvusių Argenlinc’s 
skaičių.

Apskaičiuojama, kad 
land salose ir vandenyse 
apie 1,000 Argentinos 
Susidaro įspūdis, kad Argenti
nos kariuomenės vadovybė ne
žinojo, kiek.iš tikro buvo Ar
gentinos karių Falkland salose. 
Pavyzdžiui, pranešė, kad Dar 
win ir Goose Green srityje yra 
70z karių, bet ten nelaisvėn pa
sidavė 1,200.

Britams susidaro įspūdis, kad 
Argentinos kariuomenės vado
vybė pristatydavo karius į salas, 
juos ten paleisdavo, bet visai 
nesirūpino aprūpinti maistu ir 
šiltais drabužiais.

žmonės važinėja iš vieno uos
to j antrą, ieškodami negrįžusių 
Argentinos karių. Pasipilkime 
mas buvusiais kariuomenės va
dais labai didelis. Dar trūksta 
žinių apie 2,300 Argentinos ka
rių, išvežtų į Falkland salas.

Britai praneša, kad jiems sek- - 
madienį rytinėje Falkland salo
je prisistatė “paskutinis” Argen
tinos belaisvis, bet tikimasi, ’ 
kad jų dar bus daugiau.

vadovybė, • kuri 
susirėmimų 

kariu

Jie turi pasižymėję Mojave smė
lio dvkuma, Edwards aero- 

i 21- . z : cdromą.
Uju,Pre,.. Reaganas tn dienį lauks

turėjo būti. Erdvėlaivį padėjo•*■1 u- i • , , i ’ į spausįskelti dvi specialios raketos, ’ 
kurios turėjo’ pamažu nusileisti t-- 

\ vandens paviršiuje, jas ; turėjo ’ 
/.^iškelti paruošti laivai.

kalk1]' f)vį raketos iškilo su erdvė- 
fctivų. laivių, jos. išdegino visus dega- 

karių.

nusileidžiančių astronautų, pa- 
------ i jiems dešinę ir praneš 
apei paruoštus du naujus Ame
rikos erdvėlaivius. Jiems bus 
pritaikytos visos modernios Ko
lumbijos priemonės.

lūs, padėjusius erdvėlaiviui pa
kilti, atsikabino nuo erdvėlaivio 
ir krito žemyn: Prie jų buvo1 
įrengti parašiutai, kurie būtų 
sulaikę krintančią raketą. Bet ’ 
parašiutai neatsidarė, ir raketos 
visu sunkumu krito į vandenį.

— Nemanoma, kad buvęs sek
retorius Haig sutiks būti pata
rėju naujai paskirto sekreto
riaus, nors jis sutiko pabūti prie 
savo stalo, kol bus patvirtintas 
sekretorius Shultz.

Aleksandras Haig tapo
Tai įvvko 160 'mylių atštumoje, * nsagano administracijos alpir-
nuo Cape Canaveral. Ten krm- kjmo ožiu> ske]bia Sovietu spau. 
tančių raketų laukė paruošti da Reaganas padarė klaid?i 0 
gelbėjimo laivai. Abi raketes kaI(as _ HaJg 
nėrė į vandenį ir nusileido 103 i 
pėdų gilumon.

Valstybei buvo padaryta 501, 
nrlijonų dolerių nuostolių. Tu '• 
rėš imt.s priemonių, kad;para- ninku Bechtel anūkas

— Paskirtas sekr. G. Shultz 
vra įtakingas Bechtel korporaci- 

I.rujunų uolynų nuostolių. r u jos pare:gūnas, kuries pirmi- 
rės imtis priemonių, kad -para- ■ ninku Bechtel anūkas 

siutai būtų geriau įrengti ir kad . ____________
jie atsidarytų, kai raketos išde- _ prez Reaganas p:nkladie- 
ga ir išsiskiria nuo erdvėlaivio. nj Jsakė S|)ultzui luojau grįžti 

Šį kartą astronautai pakilo į Ameriką ir ^Slad;enj alvykti

— Bechtel bendrovėje ji i rb a ‘ 
43,000 tarnautojų ir darbininkų.1

kad šis sieks abiejų valstybių 
taikos, įsakė savo kariams pasi-! 
traukli iš Irano teritorijds, bet 
Irano ginkluotos pajėgos, pasie
kusios Irako pasienį, paleido 
kelis artilerijos šūvius į Irako 
pozicijas.

Jeigu Irano ginkluotos pajė
gos toliau veršis j Irako terito-j 
riją, tada bus aišku, kad Iranas 
nepriėmė Irakd pasiūlymo siek-j 
t i tarpusavės taikos. Irakas tada 
toliau neatitrauks savo karo jė
gų, kol nepaaiškės kokios poli
tikos Chomeini laikysis.

Irano kariai šūvius paleido ____
Zabatia miestelyje, Irako-IranoĮ kimą. Tuo tarpu jam nenu- 
pasiepyje.

Aleksandras M. Haig gailisi, 
kad jis pasiskubino para
šyti atsistatydinimo pareiš-

matomas, kitas darbas.

pas ji į David vasarvietę.

— Naujai paskirtas Valstybės 
sekretoriaus pareigoms Shultz 
pareiškė, kad buvusiam sekr. A. 
Haig gali tekti duoti patarėjo 
darbų. Haig turi svarbių žinių.

Adv. George P. Shultz yra 
Bechtel korporacijos viceprezi
dentas, kuris vadovauja visam 
bizniui. Praeitais metais Bech
tel korporacija padarė įvairius 
darbus už 11 bilijonų dolerių.

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $302.

— Sen. Edward Kennedy ir 
Walter Mondale pirmauja tarp 
numatomų kandidatų preziden
to pareigoms Demokratų par
tijos sąrašu.

— Prezidentą Reaganą ir bu
vusį sekr. Haig vykusiai kriti
kavo Walter Mondale, Filadel- 

• joj vykusiame demokratų suva
žiavime. -- <; is
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DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES.-. < '

kun. J. Teras. Maldos

Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindo
Naujausių moks’ę žinių populiarus perteikimas 

•TONAS JiDOMAVIČIUS, M. D.

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIRS ON

EXPRESSWAYDRMM

— Pekino laikraštis kaltina 
Vakarus už skleidimą Kinijoje 
“kapitalistinės kultūro^purvo” 
— pornografijos . ir^Tyiilgaiių 
meilės dąįp^?^-*;’

b stock* 
mAmerica.

ĮsaUitP^voil Sarisgl Pi»

estus
buvo skaitomos pakaitomis tau
tinėmis ir anglų kalba. Po dvi 
imponuojančias giesmes, gražiai 
apvaldytais» balsais, sugiedojo 
Lietuvių Veteranų -S-gos Ramo
vės choras, vadovaudamas Ge
novaitės Karsokienės, ir latvių 
— amerikiečių choras, vadovau
jamas Ausmos Pirktins. Trum
pas anglų kalba pamokslas kon
gregacijai jautriai priminė, mi
nėjimo reikšmę ir ragino nepra
rasti vilties, kad mūsų siekimai 
bus laisvėti. Minėjimas baigtas 
tautiniu ir Amerikos himnais.

Rengėjai nuoširdžiai dėkoja 
minėjime dalyvavusiems kuni
gams, organizacijoms ir jų vado
vams bei gausiai atsilankiusiai 
publikai. Ypatinga padėka ten
ka LVS Ramovės chorui, vado
vei Genovaitei Karsokięnei bei 
latvių chorui ir jų vadovei Auš
inai Pirktins, už įų taip gražų 
įnašą į šventės didingumą.

Anajtazz;0 Mackuvienė, 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando skyriaus sekretorė

gąu.
Pirmas paciento uždavinys, 

atėjus pas gydytoją, yra žmoniš
kas papasakojimas savų nusi
skundimų. Tada gydytojas sėk
mingai pradės tvarkyti sergan
čiojo negeroves. Kito kelio tik
ron sveikaton nebuvo, nėra ir 
niekada negali būti. Be tinkamo 
apklausinėjimo paciento nege
rovių ir be reikiamo apie jas gy
dytojui papasakojimo niekada 
nebus reikiamo apžiūrėjimo pa
dėto ir teisingo ligos nustaty
mo. 0 be tokio nustatymo, žino
ma, negali būti* tvarkingo gy- 
dyjno.

Žmonės lankosi |>as gydytoją 
dėl kūno, proto ir jausmų nege
rovių. Namuose būdamas ir pas 
gydytoją besirengdamas pacien
tas turi tuzinus klausinių gal
voje, o kai pas gydytoją nueina, 
tai tik ir laukia piliulės-recępto,, 
net nepatenkintas esti kapaTgy- 
djyįpj a$ jį t
kai kurie p^ei^t^įĮ^vąrbūs 
klausiniai lieka neapsakyti, jis 
esti nepatenkintas, dažnai pik
tas ant savęs ir ant gydytojo, 
nes nebuvo pilnai apžiūrėtas — 
ištirtas. ,

Tikrumoje nėra ir niekada 
negali būti “pilno” apžiūrėjimo 
(complete checkup), tik svar
biausi praeities mediciniški 
įvykiai ir mediciniškas kūno

ir c= Plan where he work*.
That way, while you re 

met trag the day-to-day ex* 
pen see, you’ll wtill be rnii Wrn£ 
a rnoro secure fvture for your 
(amilv.
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the woman who really know 
a good bargain.
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ra*bxnty « ( (4H< thr Ir*. ywi. •
P •’•l replaced if lfl»L <oii nr 
Ww tfxy eaa t* at y«r 
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Tūlas gydytojas, žinodamas, 
kad pacientas eis pas kitą, jei 
jis pradės reikalauti iš paciente 
gyvenimo kelid pakeitimo svei
kesniu, sutinka su paciento nu
siteikimais ir jį tabletėmis liū
liuoja. Toks nemediciniškaš el
gesys rečiau pasitaiko su mūsiš
kiais gydytojais, nes jie yra la
bai sąžiningi, j ‘ ‘ 
vę saviems ligoniams.

Atsargūs turi būti 
su nepažįstamais gydytojais. Jų 
net 1'7< negydytojiškų priskaito' 
šio krašto gydytojų draugijai 
(American Medical Associa-j 
lion). Patekęs ant tokio, nė ne-! 
lauk svarbaus savo nepajėgumo] 
atstatymo. Būsi pas tokį tik kaip 
daiktas, o ne kaip asmuo.

Labai sv 
anoje yra I 
esi sveikas 
tartis apie nesveikų įpročių sfu-1 
tvarkymą. Su svetimtaučių gy-1 
flytoju toks tvarkymas sunkiau j 
dtfosis. Ypač jei pats gydytojas j -a* 
Sėdi nesveikatos baloje: rfiko,i 
girtauja ar kitaip savo sveika-] 
tą baigia. Į

Susipažinimas su gydytoju
Jei metų metais nesilankei pąs 

gydyttįąv ar'fj^diėtd^į na^ją] 
vietą, pa.sikl3UMMDėk wvo drau j 
gų, pažįstamų bei giminaičių- 
apie Lnkanų gydytoją. Bet ir; 
čia būk atsargu*. Pasitaikys ld-' 
kių žmonių, kūrei patars kreip- janlieji 
tis ne pas gydytoją, bet pas kokį lietuvišku keliu

negerovių išaiškinimą. Už tai 
meskime iš gaivos neteisingą 
nusiteikimą, būk, gydytojas 
vien tik pažiūrėjęs, viską su 
tvarkys ir prirašyta tabletė ar 
koks skystis visus negerumus 
prašalins.

Atsiminkime, kad jokie pa 
šaulio mediciniški tyrimai ne
atstos ligdnio papasakotas me
diciniškas istorijos ir gydytojo 
apžiūrėjimo. Visi visokie tyri
mai tik papildo minėtus du pa
grindinius medipinaje dalykus: 
ligonio ipedi-cinišką istoriją ir 
gydytojo apžiūrėjimą ligoniu.
Šeimos gydytojas — geriausias 

mediciniškas centras

Alena Devenienė, dr. Mykolo Devenio našlė, šių metų, 
birželio 22 dieną Palm Springs, Cal., mieste ištekėjo už 
teisininko Kęstučio Grigaičio, kurį pažinojo nuo Vilniaus 
gimnazijas laikų.

Liudininkais buvo dr. Algis Devenis ir teisininkas Jo
nas Kutra.

siėjime. Tik tada galcrimc susi
laukti sveikesnių dienų iąu ir 
savo vaikams. Daugiau tuo rei
kalu kitą kartą.

Pasiskaityti: Michael Gordon, 
M.D. Old Enough to Feel Bet
ter. Chilton Bodk Co.

neturint reikiamo gydytojo, ga
li reikalai susikomplikuoti.

Negerai elgiasi kai kurie 
žmonės, manydami, jog jiems 
nereikia pažįstamo gydytojo 
tol, kol jįę suserga. Tuomi da
roma labai didelė klaida 
diciniška nuodėmė. Mat, gydy
tojas turi žinoti paciento asme
nybę ir nusiteikunus pirm negu 
jis suserga. Tada gydytojas esti 
pajėgesnis ligoniui tinkamai tal- 
<inti. Svarbu ligoniui ir sveikam 
žmogui keisti gyvenimo vagą 
sveikesne linkine. Čia ir yra 
sunkiaųsiis uždavinys tięk gy
dytojui, tiek ir pacientui. Pa
cientas nenori keistis geresnėn 
pusėn, o tūlas gydytojas, patai- 

pacientui (žinoda
mas, kad jis daugiau pas jį ne
ateis), nesiima ligoniui patarti 
keistis — keltis iš liguistumo 
liūno į sveikatos pilną gyveni
mą. Taip ir lieka vien stumdy
masis: ligonis kaip, sakysim, 
sunaudojo po tuziną butelių 
alaus per dieną, taip ir toliau 
naudoja. 0 tūlas gydytojas, 
kaip prirašydavo tablečių, taip 
ir toliau jų prjrašo visai nesi 
taisančiam pacientui. Bet, ai 
lai gydymasis yra?! žinoma, 
kad ne ir dar šimtą kartų ne!

Kiekvienas žinom, kad toks 
mediciniškas stumdymasis kas 
dien pasitaiko mūsų aplinkoje. 
Ligonis, nesikeliąs iš liguistu
mo balos, eina pas gydytoją nu 
statytais laikotarpiais, net pas 
specialistus esti nusiunčiamas, 
o kaip sirgo, taip ir toliau serga, 
nes pagrindinės ligos priežasties 
neprašalina. O be priežasties 
prašalinimo, negali būti išeities 
sutvarkvmo.

. . Xesitrankykime po svetimus] kaudamas 
pakampius, pirmiausia prisilai
kykime sovo- šeimos gydytojo. 
Ar. šeimos gj-dyloją, ar vidaus 
ligų žinovą (internistą) pasi
rinksime nuelatiniam ir pirmi
niam savų ■ ligų tvarkymui, 
svarbiausias dalykas yra įsigyti 
gerus santykius su tokiu gy
dytoju. Tada visose negalėse, 
dieną ar naklį, šiokiadienį ar 
šventadienį, mes turėsime atsa- 

dalių apžiūrėjimas suteiks gy kančią pagalbą.' 0 reikalas gali 
dytojui galimai teisingą ligonių labai nelauktai atsirasti, o tada

Nplaikykime gydytojo išminčiumi, o save 
kvaiHuku — tik tada sveikatos reikalai pra
dės eiti savu keliu sveikaton.

(Mediciniškas patarimas)
Xuo senų laikų žmonėse pri- dytoją laikys visažinančiu, o 

įiju įvairiausių neteisybių viso- save — neišmanėliu. Už tai kei$- 
ae gyvenimo srityse, įskaitant ir kinie savo galvojimą, kląidin- 
madiciną. Nuo tokių neteisybių! gus nusiteikimus tikrai gyveni- 
greitesnis pasiliuosaviiuas ateis j miškais, mediciniškai teisin- 
į naudą tiek’ pacientui, tiek ir 
gydytojui. Duokim kad ir tokį 
žmonių nusiteikimą, būk, gydy
tojas yra specialistas, tai jis ir 
yra pajėgus sutvarkyti visas li
gonio ligas labai greitai, tik į pa
cientą pasižiūrėjęs.

Tikrumoje, gydytojo pajėgu
mą sudaro jo prigimti gabumai, 
jo p a s i rengimas medicinos 
mokslus studijuojant, jo tinka
mai surinkta (o paciento papa
sakota) mediciniška istorija, 
atlikti tyrimai, nuodugnus pa
ciento' apžiūrėjimas ir gautų ži
nių sutvarkymas, remiantis sa
va patirtimi. Tai didelis, sun
kus, kiekyieno paciento atveju 
savitas gydytojui uždavinys. Ir 
taip elgiantis jis kartais esti 
sunkiai išsprendžiamas, o ne
retai ir neišsprendžiamas, čia 
apie reikalo sutvarkymą vien į 
pacientą pažiūrėjus, nė kalbos 
ųegali būti ir jos niekada nėra.

!lik netvarkingo pacientų, gal
voje tokia frtediėiniškaAietėEy;. 
bė kartais atsiranda. Mat, dau
gelis žmonių visai nenori jokių 
tyrimų, jokių jų ligų aptarimų, 
.jie pageidauja lik tabletės. 
Lengviausiu keliu jie nori būti 
sveiki. •

Deja, lokio kelio' niekada ne- 
buvo, nėra ir nebus, nes negali 
būti. Iš čia kyla daugelis vargų, 
užleistų ligų iki nepagydomu- 
mo. Taip kentėjo, kenčia ir dar 
ilgai kentės žmonija, kol ji gy-

lUL.,.2.; .iri cvciM.ia.u?itms ri- 
npnu kaip žmo
nės. Todėl nesiduckime svetine 
taučiams, nesveikai elgian tiems, 
būti už nosies vedžiojami. Eiki
me sveiku lietuvišku keliu sa
vame gyvenime, valgyme ir ap-
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Ton can’t aJord to bė vresg. 
Becauaąif yoc’ra in charge 4 
the family baigėt, you're 
•aidi king erreit the
fetoe, too.

And thaf» -khere Ų-S. 
Savings Bonds entne in. Buy 
them through your bank. Or

kaulų “laužytoją”, būk, jis 
anam gerai padėjęs.

Geras elgesys yra kreipimasis 
į vietos medicinišką draugiją 
(city arba county Medical So-| 
(dėty) gydytojo pasirinkimo rei-| 
kalu. Išaiškink naujam gydy-i 
tojui, kaip nori, kad jis tams-| 
tos sveikatos reikalus tvarkytų. 
Vieųas kitą turite suprasti.

Jxaprastai, žmogus lankosi pas i 
gydytoją dėl trijų negerumų:] 
apžiūrėjimui, esamos ligos toli
mesniam tvarkymu^ ar netikė
tam dalykui atsiradus. Būtinai 
reikia papasakoti gydytojui įvy-j 
kilis, atsiradusius po paskutinio 
pas gydytoją apsilanymo. Būti
nai reikia pasakyti gydytojai 
apsilankymą pas kitus gydyto
jus ir kokius vaistus ir nuo ko
kių ligų priiminėji.

Neleisk pats vaistų 
ir jų dozavimo

Labai dažna mediciniška nuo-j 
dėmė — tai keitimas vaistų ii’j 
jų dozavimo savo paciento nuo-į 
žiūra. Sakysim, imi dvejopus; 
vaisius dėl pakelio kraujospū-1 
džio ir nutari keisti pats vaistų 
lozaviiną bei ėmimą, manyda
mas, kad kraujospūdis yra per- 
lukštas, ar peržemas. Taip el- 
’iasi dauguma pacientų. Tai la- 
oai nesveikas elgesys. Kraujo
spūdis ir jo tvarkymas yra la-, 
jai sudėtingas dalykas. Net pa-j 
yrusiam gydytojui yra sunkusi 
iždą vinys tokią negerovę tvar-! 
ant. Su netvarkingu pacientu1 

zisai negalima tokią negerovę 
•.utvarkyū, O ji yra mirtina, jei 
.lešutvarkonia. Čia negali būti 
apsileidimo nei iš paciento', nei' 
š gydytojo pusės.

Pakeltas kraujospūdis nesusi
tvarkys, jei pacientas neregu
liariai vartos kaip gydytojo pa
tarta vaistus ir jei jis druską 
vartos. Taip pat skrandyje žai- 
da negys, jei pacientas rūkys, 
šitas negeroves gydantis, turi 
.pasakyti gydytojui. Nepildąs 

... nurodymų aukštą kraujospūdį 
11 atS1(^a'] turintysis gali susilaukti paraly- 

■ žiaus (stroko) ar širdies nepa- 
pacientai Į j-gluuo q rūkantysis gali taip 

sutrukdyti* žaizdos skrandyje 
gydymą, kad gali prisieiti iš
pjauti didelę dalį skrandžio.

Tie du pavyzdžiai aiškiai liu
dija, kaip jausmais (asmenybe) 
sumenkęs žmogus pataisomus 

I dalykus sveikatos srityje pada- 
. , J to nepataisomais ir, žinoma, ia-

arbus dalbas „ukCTkia Bct nk.kas 4v.
bgps. Kol) toį0 j w nKiu(X,a teisman, ii-f 

a, n bj-iWju ldr.lsoni/kaliiSa
ne sayė, nes jis apie pakeitiųią 
nes\eikos gyvenimo vagos nė 
kalbėti nenori. Tik retais atve-' 
. ds, kai jau paskutinioji prisi- 
alLiwa. toks užsispyręs medici
niškas nėsklėjėlis, jau ligoninė
je atsidūręs, sutinka lie drus-J 
kos apsieiti ir su cigarete 

^tohenifraiMv • Oiriįa" 
dažniausiai lalš atvėjėfc 
o«li šaukštai po pietų.

Išvadai Visi lietuviai, 
sveiki, liek kuo nors negatoo- 

imės eiti tikrai
senovės

Baisiojo birželio minėjimas
Baisiu o birželio minėjimas, 

ruoštas Amerikos Lietuvių Ta
rybos Clevelando sgyriaus drau
ge su latvių ir estų Laisvinimo 
Sąjungomis, sutraukė netoli 
tūkstanučia dalyvių į didžiulę 
R. K. Šv. Jono Katedrą miesto 
centre.

Vargonams dusliai užgaudus S. 
Navicko “Nuliūdo kąpais apsiklo 
jus Tėvynė*’, ilga ir spalvinga 
vrYtine į katedrą įžygiavo tau
tybių ir organizacijų atstovai, 
kai kurie uniformuoti, nešini 
vėliavas: Amerikos Lietuvių Ta
rybos, LVS Ramovės, Šaulių 
Kar. - Juozapavičiaus kuopos, 
Šaulių Žalgirio kuopos, Skaučių 
Neringos tunto, Skautų Pilėno 
tunto, Lietuvos Vyčių Sąjun
gos, latvių ir estų tautines ir or
ganizacines vėliavas, ir lenkų 
Solidarity padalinio vėliavas. 
Lenkai nebuvo numatyti kvies
ti, bet jie, sužinoję apie ruošia-' 
mą Pabaltiečių minėjimą, pa
reiškė noro prisidėti. Tam ga
vus surikimą, atvyko su apie 
dvidešimties asmenų palyda.

Ekumenines pamaldas atliko 
visas tris tautybes atstovaują 
dvasiškiai: lietuvius — kunigai 
J. Bacevičius ir A. Goldikovs- 
kis; latvius — kunigai K. Brie
dis, U. Ukstins ir L. Grendzė; ir



VASARIO 16 GIMNAZIJOJ

Vasario 16 gimnazija Vokietijoje

į į Kaseli. Mokyt. J. Matulaitienė i skanios vakarienės, direktorius vadovybė, nes mato savo darbo i 
su Alina Griniene pasuko į ■ Jonas Kavaliūnas, kreipdamasis vaisius. Gauti brandos atestatai Į

dara. Pirmas ^’steigėjų susirinki-

Buvo 
čika-

kalams.
1917 

narių 
140-se 
452.83.

' na, iš Frankfur’o išskrido į 
šokėjoms Xew Yorką.

Prof. J. Eretas

ta utin‘ nose rengini ucse. 
lietuvių tautinių šventės 
goję vadovė. Yra JAV-bių švie
timo tarybos narės tautiniams 
šokiams, j

B rektorius pabrėžė Sies die
nos svarbu sakydamas, kad vė
liau mokiniai turės pagrindą 
didžiuotis matę ir girdėję į juos 
kalbant tekį žymų žmogų, koks 
yra prof. Eretas, ir mokęsi šokli 
pas žymią musų taut šokių mo
kytoją Matulaitienę. Pastebėjo, 
kad šiuose kursuose dalyvavo ir 
iš Šveicarijos atvykusi lietuvių 
tau. šokių grupės, Viltis steigėja 
ir ilgametė jes vadovė Joana* 
StasLulienė su dviem šokėjais 
— Andrium Bruderer ir Uršulei 
Sigg. “Vilties” moterys apde-^ 
vanotus gėlių puokštėmis, o 
Andriui mokinė prisegė gėlę. I 
Gėlėmis apdovanota ir Muen- 
oheno Ratuko taut, šokių grupės 
steigėja Alina Grinienė. Gimna
zijos lietuvių tąut. šokių grupės 
vadovė mokyt. .Joana Vaičiulai- 
lyte taip pat pagerbta gėlių 
puokšte. Gimnazijos ūkio vedė-. Muencheną, bit Matulaitienė 
ja Eugenija Lucienė savo 60-ojo ryto j aus dieną grįžo į Romuvą 
gimtadienio proga, kurį prieš ’ gegužės 2 d.^ aplankiusi d r 
porą savaičių smagiai atšventė Lorschą, Mainzą ir Wiesbade- 
St. Petersburge (Floridoj), pa
dovanojo mokyklos i 
gražią tautinių drabužių eilutę. |

Kursų vedėja Matulaitienė at-1 
sisveikinimo žody apgailestavo, 
kad taip greitai prabėgo jos 
viešnagė, džiaugėsi pagyvenusi 
lietuviškoje aplinkoje. Įdomu ir 
malonu buvę susipaižnti su 
šveicarais, šokėjais1 iš Muenche- 
no ir Hamburgo atstove. Išsive- į 
žanti gražiausius įspūdžius. Ra
gino jaunimą nesustoti pusiau
kelėj — ir toliau puoselėti lie
tuvių kalbą ir šokį. Tikintisi 
pasimatyti JAV-bėse 7-oje lais
vojo’ ' pasaulio lietuvių tautinių 
šokių šventėje. Atsidėkodama 
mokyt. Vaičiulaitytei už pagal
bą, įteikė kny^ą apie^ lietuvių 

-tauiimusušoįtius^ < dalyvavo visi mokiniai, moky-
Mokyt. Matiijaitiefeės pakvies-»tojai, gimnazijos tarnautojai ir 

ti, visi sustoję ratu ir susikibę Į bendradarbiai. Po gausios ir 
rankomis, sugiedojo “Lietuva | 
brangi”. Išleistuvės baigtos šo
kėjų ir jų mokytojų foto’grafa-. j 
vimusi. Jas nuo pradžios iki galo I 
filmavo kun. J. Dėdinas.

Išisiskirščius mokiniams į 
bendrabučius, valgyklos salėje 
likę svečiai sugiedojo Vokieti
jos liet, moterų klubų federaci
jos pirmininkei ir gimnazijos 
ūkio vedėjai Eug. Lucienei Il
giausių metų gimtadienio proga. 
Sukaktuvininkė pavaišino vy
nu, šampanu ir pyragais. Vaksf- 
rota iki vidurnakčio.

Balandžio 30 d. rytą visi sve
čiai išskubę jo namo: Vilties šo-

(Pabaiga)

Lietuvių kalbos vertei pabrež- 
ti prof. Eretas pasikvietė į pa
galbą didįjį vokietį Sauenveiną 
(|19Q4), mokėjusį 50 kalbų, bet 
labiausiai pamilusį mūsų kalbą. 
Nepraleido nesuminėjęs ir žy
miųjų prancūzų filologų Jean 
J, E. Rečius ir Antoine Meillet 
atsiliepimų, iškeliančių lietuvių 
kalbos vertę ir grožį. G'alop kal
bėtojas kvietė ir šios gimnazi
jos' auklėtinius prisidėti prie tos 
nuostabios kalbos puoselėjimo' ir 
vystymo.

. Sugrotas dr. Suaenveino - Gi
rėno paradytas Mažosios Lietu
vos himnas “Lietuviais esame 
nies gimę”. Dėkodamas už tau
tinę dvasią stiprinančią kalbą, 
-direktorius J. Kavaliūnas įteikė 
prof. Eretui brangią dovaną — 
Armino Lipšio pagamintą Ro
muvos pilies vario graviūrą, o 
mokinės prisegė gėlę.

Tautinius šokius pranešinėjo 
pati kursiu vadovė,-mokyt. Jad
vyga Matulaiti^. Nušokti gau
jai išmokti šokiai; čigonėlis (8 
mišrios pords), Vėdaras (taip 
pat), Landutė (8 mergaitės) ir 
įvairių šokių pynė (8 mišrios 
poros). Akordeonu grojo’Vilius 
Lemkė. Už parodytą triūsa ir 
kantrybę, lavinant gimnazijos 
tautinių šokių grupę, direkto
rius įteikė mokyt. Mafiulaitienei 
tokią pat dovaną kaip ir prof. 
Ęretui, su puokšte gėlių, išvar
dydamas jos nuopelnus mūsų 
tautiniams šokiams,. \ kuriuos 
dėstė prieš karą , gimnazijose 
ĮJetuyoj-e, o po karo — Vokie
ti joje.. Išvykusi į JAV-bes suor
ganizavo ten keletą liet J taubnhi 
įšoktų grupių ir joms vadovavo, 
i>New Yorko Tryptiniai ir da-
bar . tebevadovau ja, daly' auda- kėjai su savo vadove Stasiulie- 
ma .įvairiuose lietuvių . ir tarp- ne į Zūrichą, o prof. J. Eretas

♦ ♦ ♦
Abiturientu išleistuvės

Egzaminus žodžiu Weinheimo 
vokiečių gimnazijoje š.m. gegu
žės 10-12 dienomis laikė penki 
Vasario 16 gimnazijos abitu
rientai: Eimantas Sakalauskas, 

j Irena Schulte, Robertas Šlavi
kas, Laima Valiūnaitė ir Kristi
na Veršelytė. Išlaikė 4, o R. Šla
vikas v dėl egzaminų komisijos 
klaidos turi matematikos, egza
miną perlaikyti.

Gegužės 12 d. vakare gimna
zijos valgyklos salėje įvyko abi
turientų išleistuvės. Be pačių 
abiturientų ir. kai kurių tėvų,

į abiturientus, pastebėjo, kad ši' 
diena pasiekta po 13-kos sunkių 
ir ilgų mokslo metų. Būdami 
toli nuo Lietuvos, baigėte vie
nintelę lietuvių gimnaziją Va
karų pasaulyje. Išmokote lietu
vių kalbą.' Tai didelis turtas. 
Esame mažos, bet garbingos 
tautos nariai. Pasaulis stebisi 
kieta lietuvių laikysena sovieti
nėj okupacijoj. Savo ir buv. di
rektoriaus V. Natkevičiaus var
du kalbėtojas linkėjo mokyklą 
paliekantiems jaunuoliams-ėms 
sėkmės ateities gyvenime, pra
šydamas nenutraukti ryšių su 
gimnazija, LB ir savo tauta. 
Įteikė dovanas knygomis — 
prof. J. Ereto.“Adam der Euro- 
pšer’’ ir kun. J. Prunskio 
tuviai Sibire” su atitinkamais 
įrašais ir visų mokytojų para
šais. * 7

Kuratorijos pirmininkas tėv. 
Alfonsas Bęrnatojnis pastebėjo, 
kad šiandien. džiaugiasi ne tik

ALEKSAS AMBROSE ’ :

KULTŪRINĖS CHICAGOS LIETUVIŲ j
ORGANIZACIJOS i

sako', kad absolventai yra pasi- i 
ruošę laisvam gyvenimui. Iki 
šiol už juos buvo atsakinga gim
nazija. Atsakomybė surišta su 
drausmės priemonėmis, šiandie
na — išsilaisvinimo diena. Bet 
išsilaisvinta ir nuo gražiausių 
gyvenimo dienų. Jas ateityje 
dažnai temdys rūpesčių debesė
liai. Prašė neužmiršti, kad gim
nazija buvo namai, kurių ir to
liau durys bus atvertos. “Eikite 
į gyvenimą su Dievu širdyje”, 
sakė kalbėtojas. Jis dėkojo di
rektoriui, mokytojams ir auk
lėtojams už triūsą, o taip. pat. 
visiems, kurie sudaro sąlygas} 
jaunimui šią mokyklą lankyti 
ir baigti.

(Bus daugiau)
(Iš Vok. LB biuletenio) )

’ — Londono policijos viršinin
kas pravedė Jyrimus ir praneš 
visuomenei, kodėl tiek daug nu- 

abifurientai, bet ir gimnazijos sikaltimų lieka neišaiškinta.

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

(Tęsinys)
Kiekvienas TMD narys pra

džioje mokėjo d-jos iždan po 
60 c. kasmet. Dabar moka $2.50. 
Kuopos reikalams nariai moka 
pagal kp. sprendimą. Visi pilnai 
užsimokėję nariai turi lygias 
teises. Pilni TMD nariai gauna 
dovanai d-jos knygas, išleistas 
tais metais, už kuriuos metinis 
mokestis yra sumokėtas. Pirmes- į 
nius d-os leidinius turi teisę į 
gauti už pusę kainos. Savo rei
kalams d-ja naudojasi vienu lie-! 
tuvišku laikraščiu, kuriame turi. 
d-jos reikalų skyrių. Organas > 
turi būti tokios dvasios ir pa
kraipos, kuri atsako d-jos gero
vei ir lietuvių tautiniams reika
lams. Kuopa turi būtinai išsira
šyti nors vieną organo egz. kuo
pos sekretoriaus vardu. TMD

Į konstitucija, išskyrus jots pa
grindinius tikslus ir siekimus, 
gali būti pakeista tik seime visų 
įgaliotinių 2 3 balsų. D-ja gyw 
vuoja, kol veikia nors viena jos 
nemažesnė 6' narių kuopa. Lik
viduodama reikalus, TMD savo 
turtą paveda Lietuvos Dailės 
Draugijai. Pirmutinę knygelę 
TMD išleido Kęstutis. 1896-1905 
išleido 14 knygų.

1907 TMD pirmininku buvo 
išrinktas B. K. Balevičius - Ba
lutis. Jis sumanė ir išleisti Dr. 
V. Kudirkos raštus. 1909, pagal 
iždininko apyskaitą, d-jos ižde; 
buvo Kudirkos Raštams leisti 
$1,184.19. Pinigų buvo mažai, bet 
Balutis ryžosi leidinį leisti, ir pinas, P. Čižauskas ir J. Micke- 
išleido. 1910 TMD Mauderodei liūnas parašė, atsišaukimą, kuri 
Tilžėje, už 6 tomų V. Kudirkos įdėjo Naujienos, Draugas ir San- 
raštų isšpausdinimą sumokėjo
$5,000. Tas leidinys labai susti-į mas įvyko McKinley parko sa- 
prino draugiją.

1916 įvyko TMD septintasis 
seimas Pitssburgh, Pa. Centro 
sekr. pranešė, kad d-ja turi 140 
kuopų ir 2.398 narius. Išrinkta, 
apšvietos komisija referatams ir! Darius ir Giręnas ruošėsi skristi 
paskaitoms rengti. Komisijom per Atlantą, jie buvo pakviesti 
[ėjo A. Rimka, P. Čiurlionis ir 
M. Šalčius. Nutarė greit pradėti 
leisti populiarius vadovėlius su- 

i sipažinti su įvairiais amatais.
Seimo pirm, išrinktas Dr. A. ži- 
mantas, sekr. P. Norkus. Seime 
nutarta, reikalui esant, pasiųsti 
lietuviams belaisviams į Vokie
tiją TMD leidinių. Trumpu lai
ku buvo pasiųsta knygų už 
$1,000. Iš geležinio kapitalo pas
kirta $500 Lietuvos laisvės rei-

TMD turėjo apie 3,15g 
ir apie 400 suspenduoti/" 
kuopų. Turto buvo $4,- 
1922 seime paaiškėjo, kad

užsimokėjusių narių buvo tik 
643, suspenduotų — 412. Per 
dvejus metus naujų narių prisi
rašė 378. Kuopų buvo tik 51, ir 
jų 15 nemokėjo mokesčių. Per 
dvejus metus turėjo įplaukų 
$3,280.86; ižde — $3,406.60. 

1927-28 TMD centro valdyba 
buvo tokia: K. S. Karpavičius 
pirm.. M. Kasparaitis vicephm., 
V. Sirvydas sekr., A. B. Strimai
tis ižd. ir J. Solis knygius. 1928 
katalogas rodo, kad iki to laiko 
išleista 37 knygos. Po ilgos per
traukos ir neveikios buvo ma
noma TMD likviduoti. Veikles
nieji nariai susitarė sušaukti d- 
jos atgaivinimo seimą Chicagoje 
Sandaros salėje, 1937.7.4. Seime 
nutarta d-ją atgaivinti. į centro ( 
valdybą išrinko: F. Motuzą ' 
pirm., J. A. Baukų vicepirm., 
M. Kasparaitį -sekr., D. Pivaroną 
ižd., J. Kasputį ir V. Staką' iždo 
globėjais, A. “B. Strimaitį kny- 
gium, M. Vaidylą, dr. A. Ziman- 
tą ir J. Tamašiūną apšvietos ko
misijom' Pirmais metais atgijo 
10 kuopų. 1956 TMD išleido Lie
tuvos Istoriją. Autorė dr. V. 
Daugirdaitė Sruogienė. Leidi
nys 947 puslapių,

AM. LEGIONO DARIAUS - 
GIRĖNO POSTAS # 271 pradė
tas organizuoti 1932. V. M. Stul-

lėje. Nutarta lietuvįų postą pa
vadinti Leitenanto Harris vardu, 
kurs Kauno priemiestyje žuvo 

' už Lietuvos n’ėpriklasomybę, be
kovodamas su komunistais. Kai

įsirašyti į Leitenanto Harris, Pos
tą. Stepą Darių įrašė V. Stulpi
nas, o Girėną J. Mickeliūnas. 
Pirmutiniai šio posto organizato
riai ir nariai: V. Stulpinas, P. 
Čižauskas, J.- Mickeliūnas, F. 
Krasauskas, J; Chekauskas, A. 
Precin, J. Ramonas, J. Judickas, 
P. Cibulskis Ir kiti. Pradžioje 
prisirašė apie -50 narių; o vėliau 
buvo virš 1,000. 1964 dar buvo 
virš 600.

> ■ MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

2608 West 69th St., Chicago, HL 60629 ♦ Tel. 525-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARIJA NOREIKIENi

v Cosmos Parcels Express Corp, j ‘ s.
< \ MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

. 2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925^2727
• t,- -■< - ■ ■

Y V < ▼. IXLANTINA8

Atdara Šiokiadieniais nuo 
| raL ryto iki 10 vaL vakar*.

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,

Ęaina £25. Kieti viršeliai.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

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.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
® LTTERATORA, lietuvių literatūros, meno Ir moksle 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vlne< 
j Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Staakofi, 

J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis 11 
M. K Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkitelės ir A. Varna 
kūrybos poveikslais. 365 push knyga kainuoja tik ?3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir fak
tinių Jokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
Šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimli 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja >2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS Gi V EN1MAS, Antano Rūke apraly- 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite- . 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsnebais. Ta 206 puslapių knyga

’• LlEl u V Ii KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašauske 
įdomiai paradyta liudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės h 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
MetnviuL Leidinys ūlustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritovardžių pavadinimai Ir jų vertiniai j vokiečių kalbą. Labai - 
naudingoje 335 puri. knygoje yra Rytprūsių temėlapls. Kaina M.

> KĄ LAUMES LlMf, rašytojos Petronėlė* Orintaltėc abfr 
minimai Ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir plr- 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik 83.

'• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras 
tas ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio Jašinako knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po^ 
riją. Dabar būtų j| galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise* 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja fft.

> « SATYRINIS NOVELES, SL Eoačenko kūryba, 7. VaJaJBa 
vertima*. M pri. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina KX

Knygos gaunamo* Naujienose, IT** So. H*J*M St, Chicago

3 — Naujienai, Chicago, 8, HI Tuesday, Junė 29, 1982
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su Gromyka, bet savd pranešimo itėepėjė ifet pr&icferihM 
pasakyti. '

Gen. H ai g aiškiai nepasakė atsistatydinimo priežas
čių, bet iš poros atsistatydinimo pareiškimo sakinių duo
dasi suprasti, kad prezidentas nepalaikė sekretoriaus A. 
Haig pozicijos keliais svarbesniais klausimais. Visa eilė 
atsakingų pareigūnų padarė savo pareiškimus, iš kurių 
matosi, kad sekretorius, turėdama* dideles ambicijas, 
visą laiką reikalavo, kad prezidentas klausytų sekreto
riaus, o ne sekretorius — prezidento. Paaiškėjo, kad jau 
pačioje pradžioje, kai sekretorius dar tiktai pradėjo tar
tis dėl Valstybės sekretoriaus pareigų, tai pageidavo pre
zidento. parašo, kad jis leistų jam spręsti svarbiausius 
užsienio politikos klausimus. Sutikta, kad prezidentas 
duos jam tvarkyti užsienio politikos klausimus, bet prezi
dentas nedavęs jam jokio rašto. Be to, prezidentas pasi
liko visą eilę patarėjų, buvusių glaudžių bendradarbių 
prezidento Nixono kabinete. Sekretorius G. Šhultz buvo 
vienas artimiausių.

Be finansų sekretoriaus pareigų, naujai pask:rt'ds 
sekretorius Shultz buvo ir tebėra vadinamos Bechtel kor
poracijos pirmininkas, ši bendrovė vedė ir veda dideli 
biznį su Saudi Arabija. Niekam ne paslaptis, kad sekr. 
Haig turėjo kelis aštrius susikirtimus su krašto apsau-

tuvos gerovei Ne visi jo amnes- 
’Jj4 supratę.

Je’gį rėrighsi traukti teis
inau, tai turi pasiruoitl bylai. 
Turi rmlli Tiktis Iiu<6ninkus 
Seiesnio liudininko neras, kaip 
iju/ęs Lietuvos re ėjss retras

M. ŠILEIKIS \Vaukeganaą

Si ra v risk as. Jis ba'jė teisę ne 
prikhu-s.'inLietuvoj, yra sū- 

su pagrintfiiifeis teisės 
nuostatais ir antroje ss^o atsi- 
ūiin rtią knygoje pasakoja, kaip 
jis, pirmu metą studentas, iš 
“Aleksoto žvėrneiaus” buvo pa
le vi. s as j Rotušės aikŠ ė:e bu
vusius tėvą jėzuitu namus.

Apėjusiems studentams St. Ga- 
bsliauskas papasakoja, kuriam 
tikslui jie ten buvo pakviesti, 
priminė pavoją, ir, užgesinęs 
kambard švie-ą, patarė bai
liams išeiti. Niekas neišėjo, peš 
visi buvo Įsitikinę, kad reikia 
versti lietuvių išrinktą vyriau
sybę.

Tuo melu j salę buvo įnešti 
maišai su ginklais ir išdalyti su-

Haig paliko didelį darbą
Sekretorius Aleksandras M. Haig Jr. penktadienį 

įteikė prezidentui Ronlad Reaganui atsistatydinimo pa
reiškimą, manydamas, kad prezidentas jo nepriims, bet 
prezidentas jį priėmė. Gavęs atsistatydinimą, preziden
tas sukvietė žurnalistus, pranešė jiems, kad jis priėmė 
Valstybės departamento sekretoriaus atsistatydinimo 
pareiškimą.

Blogiausia, kad prezidentas, pranešęs apie sekreto
riaus pasitraukimą, sėdo į lėktuvą ir išskrido į David 
vasarvietę. Laikraštininkai ir televizijos tinklų redak
toriai būtų norėję apklausinėti prezidentą apie atsista- 
ty^nimo priežastį, bet prezidentas, pasakęs laikraštinin
kam'', kad į jokius klausimus įieatsakinės, išėjo iš Bal
tųjų Rūmų ir išskrido; (kad 'netektų jam atsakihėti.

Sekretorius Haig buvo sukvietęs į didžiąją Valsty
bė departamento salę visus atsakingus departamento pa
reigūnus ir žurnalistus, kad galėtų pranešti apie atsista
tydinimą. Sekretoriaus turėjo prezidentui įteiktą atsista
tydinimo pareiškimą, bet į salę neskubėjo. Pradžioje jis 
buvo’ paskelbęs, kad jokių platesnių-paaiškinimų^nedarys, 
bet vėliau apsigalvojo ir vieną- kitą mintį dar pridėjo.

Buvęs sekretorius pareiškė, kad yra visa eilė svarbių 
reikalų, kuriuos JAV-turės Spręsti be atidėliojimo. Jis, 
nors žinodamas, kad jau ne sekretorius ir jokios atsako
mybės neturi, vis vien sutinka pabūti Valstybės depar
tamente, kol prezidentas suras kitą žmogų sekretoriėūs 
pareigoms. Tuo tarpu jis tebebus Valstybės departamente 
ir pradės spręsti būtiniausius bėgamus reikalus, o vėliau, 
kai prezidentas gaus žmogų sekretoriaus pareigoms, tai 
jis informuos naują sekretorių apie pačius svarbiausius 
degančius klausimus. .

Toks staigus ir netikėtas Valstybės sekretoriaus atsi
statydinimas nustebino ne tiktai Valstybės departamento 
atsakingus pareigūnus, bet ir Kongreso atstovus, respub
likonų partijos vadovybę, užsienio diplomatus bei saugu
mo tarybos narius. Visiems buvo aišku, kad sekretoriaus 
pasitraukimas įvyko labai jau didelės įtampos užsienio 
politikos laikotarpiu. Izraelio karo jėgos baigia naikinti 
palestiniečius pačiame Beirute, sekretorius Haig tarėsi

gos sekretoriumi Caspar Weinberger, d pastarasis buvo 
įtakingas Bechtel korporacijos narys. Iš čia iškilo dažni 
Al. Haig susikirtimai su sekretoriumi Weinberger. Pas- 

, tarasis yra įsitikinęs, kad Artimuose Rytuose nebus tai
kos, kol nebus rasta sugyvenimo' būdų tarp Izraelio ir 
arabų.

Sekretorius Haig, išeid'amas iš Valstybės departa
mento, nerado jokio reikalo susitikti su prez. Reaganu, 
bet jis sutiko pasilikti Valstybės departamente tol, kol 
bus patvirtintas naujas sekretorius. Jis buvo pareiškęs 
susirūpinimą, kad tokiu svarbiu istoriniu momentu ga
lingiausioji pasaulio valstybė gali pasilikti be vairo.

Bet reikalai nebuvo palikti likimui. Prezidentas iš
skrido į Dąvid vasarvietę, tačiau ten jis nesnaudė. Jis 
oasikvietė naujai paskirtą sekr. Šhutlž ir įsakė galinai 
greičiau vykti į Washingtoną. Shultz-buvo Europoje. 
Jis viską metė, pasiėrnė greitąjį britų lėktuvą ir šešta
dienio rytą iau buvo Washingtone, oris aerodromo jis nu
vyko į David vasarvietę. ’

Ten jo laukė prezidentas. Ištisas dvi valandas jiedu 
aptarė susidariusią tarptautinę padėtį, o vėliau naujai 
nuskirtas sekretorius nuskubėjo į Valstybės departa
mentą. Ten jį pasitikęs sekr. Haig. Jiedu dū vienu užsi
darė sekretoriaus kambaryje ir pralėidb nė dvi valandas, 
kaip tai padaryta David stovykloje, bet beveik keturias 
valandas. Ką, jiedu aptarė, jiedu du tiktai težino. Jiedu 
nutarė dar kartą susitikti. Sekr. Shultz gavo kambarį 
Valstybės departamente, bet Valstybės sekretoriaus kam
baryje pasiliks gen. Haig, kol sektėtbnūs Šhultz būs Ofi
cialiai patvirtintas.

Sekretorius Haig, kreipdamas didelį dėme'šį į smulk
menas, pralaimėjo vadovybę dideliems darbams. Susidaro 
įspūdis, kad Haig norėjo gauti iš prez. Reigano pažadą 
atsisakyti liesti užsienio reikalus, kada konstitucija įpa
reigoja prezidentą vadovauti užsienio politikai, o ne sek- 

i retorių. Prezidentas’ vadovauja karo jėgoms, jam labai 
gerai žinomi finansai, jis pažįsta Amerikos draugus ir 
priešus. Jo pareiga juos pažinti. Tuo tarpu sekretorius 
Haig. pajėgęs paskutinėmis dienomis primesti savo valią 
įsipainiojusiam prezidentui Nixonui, norėjo tęsti, tuo pa
čiu keliu. Bet nieko iš to neišėjo. Sekr. Haig vedė kovą 
su prezidento krašto apsaugos patarėju R. Allen ir lai-

Liaudininkai turi gerų dokumentų
1926 metais krikščionys de

mokratai pralaimėjo rinkimus. 
Rinkiminė propaganda buvo pu
sėtinai įkaitusi, tai jie manė, 
kad valstiečiai liaudininkai ir 
socialdemokratai, laimėje rinki
mus, čiups nusikaltėlius ir dės 
Kalėjiman visus amerikiečių lie
tuviams duotų lašinių skutėjus.

1926 m. gruodžio 16 dieną lie- 
uviško. teismo bijojusieji ele

mentai nuvertė krašto prezi
dentą dr. Kazį Grinių, išlaužė 
puto duris - it jsuėmė? premjerą 
.vlykblą Sleževičių, o vidaus rei
kalų ministerį Vladą Požėlą su
ėmė ir atsivežė į kariuomenės 
stabą. Pulk. K. Škirpa žinojo. 
Kad neramūs karininkai kalba 
apie perversmą, bet jis netikėjo. 
Pasveikinęs prez. Grinių, jis 
nuvažiavo miegoti. Tuo tarpu 
buvo- nuversta vienintelė demo
kratiniu būdu išrinkta koalicinė. 
valdžia, o už poros dienų buvo 
maj. Pkehavičiaus ir Glovackio

pavarytas prezidentas Grinius.
Advokatas Zigmas Toliušis, 

i liaudininkų vadus beplanuojąs
Liudas Šmulkštys ir Sleževi
čiaus žentas Mečys Mackevičius 
vis tvirtino, kad visi perversmo 
organizatoriai bus patraukti 
teisman ir pasodinti į kalėjimą.

Iki šio meto niekas to per
versmo organizatorių teisman 
nepatraukė. Lietuvių tautą už
gulė sunkesni reikalai negu 
gruodžio 16 d. perversmas, to
dėl apie perversmininkus nieko 
neparašyta. Vieni jau išmirė, o 
kili, įsikūrę svetimuose kfaštuo- 
-:e, atsiminimus rašo, kaip jie 
palaidojo vienintelę lietuvių tau
tos laisvai išrinktą demokratinę 
vyriausybę.

Dr. Kazys Grinius buvo gydy
tojas. ne teisininkas. Bet jis tu
rėjo gerą nuovoką, kaip ir prez. 
A. Stulginskis, apie teisę. Jis pa
skelbė visiems amnestiją, kad 
visi galėtų vieningai dirbti Lie-

mėjo. Prezidentui teko patarėją Allen atleisti, nes jis, 
anot sekr. Haig pareiškimų, negalėjo būti naudingas 
kraštui.

Atrodo, kad prez. Reagano patarimas neparduoti ru
sams reikalingų priemonių plieno vamzdžiams gaminti, 
kad Maskva negalėtų tiesti linijos, kuria plieno vamz
džiais siųstų natūralias dujas iš Uralo į Lenkiją bei Vo
kietiją, buvo paskutinis Reagano žingsnis, kuris nedavė 
sekretoriui Haig reikalingos ramybės. Jis negalėjo kito 
darbo imtis, kol prez. Reaganas, su Haigu nepasitaręs, 
ėmėsi tokio žingsnio. Prezidentas tarėsi su prancūzais, 
vokiečiais ir britais, sprendė ir paskelbė.

Gaila, kad energingas žmogus, atliekąs didelį darbą, 
tiek daug rūpinosi smulkmenomis.

kilėliams. Kiekvienam ginkluo
tam vyrui buvo pasakyta, kur
jis turi eiti ir ką daryti.

Kas įnešė ginklus į salę ir kas 
juos išdalino? Kodėl jėzuitų 
namuose buvo laikomi paruošti 
ginklai? Kas juo’s ten atnešė? 
(š viso, kodėl jėzuitai Lietuvoje 
padėjo ruošti perversmą prieš 
krašto gyventojų rinktą vyriau
sybę ir prezidentą?

Petras Stravinskas antroje 
savo knygoje apie visa tai gana 
plačiai rašo. Antroji atsimini
mų knyga vadinasi “Atsimini
mai ir pasaulėžvalga”. 'Ją gail
ina, ga u Ii Naujienose. Su per- 
dufilimu ji kainuoja $6.

Man atrodo, kad Sandara tu^ 
retų ksygą vertinti, nes ’ patiek
tas svarbus, ^okunientas apio> 
prez. Griniau? atsistatydinimą 
Buvo pašalintas ir. premjeras 
adv. M. Sleževičius. R-s

— Didėjant nusikaltimams, 
D. Britanijos Northhumbrijos 
policija nori suorganizuoti 750 
savanorių, kurie, patruliuotų sa
vo gyvenamojo rajono gatvėse. 
Jie gaus uniformas, bet nebus
apmokami.

— Grupė britų Darbo partijos 
narių, ^šį rudenį įvyksiančioje 
partijos ir profsąjungų konfer 
rencijoše, bandys įrodylK kad 
pasitraukimas iš Europos Bend
rosios rinkos bedarbių skaičių 
pakeltų iki 5 milijonų.

patikslinimas
š. m. birželio mėri. 26-28 d. 

Naujienose tūpusiame straips
nyje “Moku metinę prenume
ratą. .3-je eilutėje atspaus
dintas žodis “papašyti”. Reikia 
skaityti — parašyti.

HENRIKAS SINKEVIČIUS

• KRYŽIUOČIAI
: (Tęsinys)

Buvo taip pat ir turnyrų, ir rungtynių ta 
' proga. Net pats vyskupas, nors kiti vyskupai to 

jo žygio ir negiria, sėdo ant arklio ir rungtynėse 
savo riterišką jėgą pademonstravo. O visi mozūrų 
kunigaikščiai iš prigimties yra stipruoliai — kaip 

Z žinoma, net ir šios giminės merginos pasagas lau- 
žiančios. Dėl to kunigaikštis net tris vokiečiu rite
rius išvertė iš bailio, o kitą kartą — penkis, 6 iš 
mūsiškių mane išvertė ir Zbyškos arklį ant uode
gos pasodino. O visas dovžmas priėmė iš nuosta
biosios Ringailės rankų, prieš ją su visais šarvais 
ant kelių klūpodamas. Ir taip jie vienas antram 
patiko, kad kiti su juo atvykę dvasininkai turėjo 
jį už rankovių nuo Ringailės atitraukti, o ją pačuį 
jos brolis Vytautas sudraudęs. 0 tuo metu kuni
gaikštis kalbėjo: “Pats sau dispensą duosiu, o po
piežius, jei ne Romos, tai Avinjono, ją patvirtins; 
ir sutuoktuvės turi būti tuojau, nes kitaip aš pra
žuvęs!” Didelis buvo nusižengimas prieš Dievą, 
bet Vytautas nenorėjo karaliaus pasiuntinio savo 
prieštaravimu įžeisti — ir sutuoktuvės įvyko. Ta
da jaunieji iškeliavo į Suražą, o vėliau į Slucką, 

apgailestaujant šitam štai Zbyšfcai,"kuris 
pagal vjk cčių paprotį kunigaikštytę Ringailę sa
vo širdie.' dan a buvo išsirinkęs ir jai ištikimybę 
iki mirties buvo >ažadėjęs...

— iTmp! — staigia pertraukė Žbyška. — teisy

bė! Bet vėliau žmonės pasakojo, kad kunigaikš
tytė Ringailė apsigalvojusi, jog jai, nors ir susi
tuokusiai, nedera būti vyskupo žmona (vys-kupas, 
nors ir vedęs, nenorėjo atsisakyti dvasininko pa
reigų) ir kad šios sutuoktuvės nebūsi&heios Die-, 
vo palaimintos, vyrą nunuodijo. Al, tai išgirdęs?, 
prašiau vieną dievobaimingą atsiskyrėlį prie 
lino, kad mane nuo šio pasižadejifao ršlaisvinfų.

— Tikrai jis buvo atsiskyrėlis, — jučk-damasiš 
atkirto Macka, — tačiau ii* jis buvo dievobai
mingas, nežinau, nes mes jį šile penktadienį pa
siekėme, o jis kirviu lokio kaulus taip trupino, 
ir smegenis taip čiulpė, net jo gerklė švokštė.

— Bet jis sakė, kad smegenys nėra mėsa, o be 
to, leidęs sau tą skanumyną, kurio pavalgius sap
ne tokie nuostabūs reginiai pasirtirfo, kad kit4 
dieną galįs pranašauti iki vidudienio.

r — Ne, ne! — atsakė Macka. — Gražioji Rifi- 
gailė yra .našlė ii- gali tave tarnauti pasikviesti.

— Veltui ji kviestųsi, nes aš išsirinksiu kitą 
damą, kuriai iki mirties tarnausiu, b vėliau ir 
žmoną susirasiu.

— Anksčiau susirask riteriaus diržą.
— štai tau! Lyg nebus rungtynių karalienei 

pagimdžius? O prieš tai ar vėliau karalius ne viė- 
ną riteriaus diržu sujuos. Aš kovosiu su kiekvie
nu. Ir kunigaikštis nebūtų manęs iš balno išvertęs, 
jei mano arklys nebūtų ant uodegos atsisėdęs.

— Bus čia geresnių už tave.
Šitai išgirdę, žemininkai nuo Krokūvbs pra

dėjo šaukti:

— Dėl Dievo -meilės! čia prieš karalienę pasi
rodys ne tokie, kaip tu, bet garsiausieji pasaulio 
rftei’rai: Zavisa iš Garbovos, ir Farurejus, ir Dob- 
ka iŠ Ofesfiicų, ir toks Povala.iš Tačevo, ir toks 
Paškž is Bisktipičo, ir Jaska Našanas, ir 
AMAhkAš iŠ l?6rų, ir Andriejus iš Brchocicų, Kris- 
tffižš iš Otrbvos, ir Jokūbas iš Kobylanų, kur tau 
^ygfritls su tais, su kuriais nei čia, nei čekų nei 
Vengriį dvarfej Siekas lygintis negali. Ką čia pa- 
^akdjl: geresnis UŽ juos? kiek tau metų?

— Aštuonioliktieji, — atsakė Zbyška.
Tad kiekvienas tave pirštais sulamdys.
— Pėžiūrėsim.
Tačiau Macka tarė:
— Girdėjau, kad karalius gausiai apdova- 

rtdja iš lietuvių karo grįžtančius riterius. Saky
kite, kurie iš ten esate: teisybė ar ne?

— Dėl Dievo, teisybė! — atsakė vienas bajo
rų. Visame pasaulyje garsus karaliaus duosnu- 

į inas, fibrs dabar iki jo prisisprausti nebus lengva, 
ries Krokuvoj dabar tiršta svečių, belaukiančių 
karafienės pagimdaht Ir krikštynų ir ta proga 
norinčių savo karaliui pAgarbą pareikšti. Turįs 
atvykti vengrų karalius; pasakoja, kad net ir Ro
mos imperatorius atvyksiąs ir daug kitų kuni
gaikščių ir kilmingųjų. O riterių tenai, kaip aguo
nos grūdų, nes kiekvienas tiki tuščiomis negrįžti. 
Pasakojo net, kad popiežius Bonifacas atvyksiąs, 
nes jis esąs reikalingas mūsų karaliaus paramos 
prieš šavo konkurentą iš Avinjono. Todėl tokiu 
susigrūdimu nelengva bus prieiti, bet, priėjęs ir 

karaliaus kojas palietęs, kiekvienas užsitarnavęs 
bus karaliaus apdovanotas.

— Tai ir nusilenksiu jam, nes užsitamavąu, 
o, ištikus karui, vėl už jį kariausiu. Teko,>žinoma, 
ir man ten grobio, o kai ką ir kunigaikštis Vytau
tas padovanojo atsilygindamas, ir vargo nėra, tik 
kad jau mano amžiaus vakaras artėja, o senatvė
je, kai jėgos kaulus apleidžia, miela būtų turėti 
ramų kampelį.

— Karalius matė būrius, kurie grįžo iš Lie
tuvos su Jaska iš Olesnicų, ir visi dabar riebiai 
valgo.

— Matote! O aš tada dar negrįžau, bet toliau 
kariavau. Jums reikia žinoti, kad ta taika tarp 
karaliaus ir kunigaikščio Vytauto buvo padaryta 
prieš vokiečius. Kunigaikštis gudriai savo įkaitus 
atgavo ir paskui kad puls vokiečius! Puolė piUs, 
jas sudegino, riterius nužudė ir daūg žmonių ka- 
pote iškapojo. Vokiečiai norėjo atkeršyti, kartu 
su Švitrigaili, kuris pas juos atbėgo. Buvo vėl 
didelis žygis. Pats ordino Didysis magistras Kon
radas su daugeliu žmonių į jį išvyko. Apsupo Vil
nių, bandė pulti pilį iŠ atsigabentų aukštų bokš
tų ir klasta norėjo pilį paimti — niekas nepadė
jo! O grįžtant tiek jų žuvo, kad nė pusė negrįžo.

(Bus daugiau)
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Funeral Home and Cremation Service

FALANDO& S—8 dxrbo di»nn^ t

T*U M3-Ė717 atm 542-171?

Kalifornijos pakraščiuose

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI

2633 W. 71st Street

dėkojo už gėlę ir da- 
laidotuvėse jo mielosOff. tek 423-8380

Valandos pagal susitarimą

OR. PAUL V. DARGIS 
•YDYTOJAI IR CHIRURGAS

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

4600 W. 103rd Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ; AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal ausitarima

TEL. 233-8553 
Servic# 855-4506, Page 06058

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71 sr St Tel. 737-5149 ’ 

Tikriną akis. Pritaiko n kinins 

ir "contact lenses”.

VAKARŲ VEJA)
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkyti 

, Viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 
tokiu adresu:

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

Lietuvių Žagarės klubo pus-1 
metinis susirinkimas įvyko ge
gužės 23 dieną Anelės salėje, 
L>00 So. Talman Avė. Pirminiu- j 
kas Paul Masilionis atidarė su- 
rininkmą, pranešdamas, kad yra ’ 
mirusi klubo narė Agnes Mikai. 
Prie jos karsto buvo gėlių vai
nikas klubo vardu. Susirinkime 
velionė buvo pagerbta vienos 
minutės tyla, o šeimai išreikšta 
gili užuojauta.

Nutarimų raštininkės per
skaitytas. protokolas ir kitų val
dybos narių pranešimai. Visi 
raportai buvd priimti vienbal
siai. Gautas padėkos laiškas iš 
Mikai šeimos, ir P. Gudonis as
meniškai 
lyvavimą 
žmonos.

Klubas

Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

/ PROSTATOS CHIRURGU*
WEST S3rd STREET

nutarė turėti trijų 
atostogas — birželį, 

liepą ir rugpiūtį. Sekantis susi
rinkimas bus rugsėjo 26 dieną. 
Reikalui esant, kreipkitės į val
dybos narius arba į Paul Masi- 
lionį tel. 585-5611.

Po susirinkimo buvo vaišės ir 
malonus pobūvis. Nariai vieni 
kitiems linkėjo sveikų ir laimin
gų vasaros atostogų ir su atnau
jinta energija grįžti prie klubo 
reikalų.

Rožė Didžgalvis,, koresp.
Vladas Pūtvis

Ofiso telefonas: 776-2W0,
Rsstaezciles tolat: 44Ž-554*

g Ko nenori, kad tau darytu, 
tai ir kitam nedaryk!

® Ir bėgantį vėsulu, šluba bėda 
paveja.

(Tęsinys)
Vladas Pūtvis pradžioje buvo 

kalintas Šiaulių ir vėliau Kauno 
kalėjimuose. Jam kalėjime esant,

Prostatos, inkstu ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33711 

Tel. (8132 321-4206.

PERKRAUSTYMAI
JOANAI PAUTIENYTiil

žaidimas, 
ir nežino- 
saldumynų 

atsiranda

Laidiniai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimsio Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-SGtt

mirus,
jos pusseserei Jūratei Jasiūnienei su vyru inž. Edmundu 
reiškiu nuoširdžią užuojautą.

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

tuo melu ji buvo iš Kauno su
grįžusi — mums dar besiren
giant, išgirdome dvaro gaspa- 
dorių Juozapą' Rimkų beklabi- 
nant į Mamalės kambario’ duris- 
Aiškiai nutiko kažkas nepapras
to. Vykstame žvalgybon. Visi 
namiškiai kokie tai sumišę, lyg 
ir nusigandę. Puolame Neniuką 
(mūsų auklę)': “Neniuk, kas 
yra? Kas pasidarė?” Bet Neniu- 
kas kalbėti nenori, tik dūsauja 
ir mūsų kratosi. Pagaliau suži
nojome: mūsų kapukai išplėšti, 
nabašninkai išvartyti...

Tuoj po pusryčių į kapukus 
skubinasi Mamatė, gaspadoriaus 
ir šeimininkės, Panelės Liotės, 
lydima. Mums leidžiama eiti 
kartu. Mamatė buvo įsitikinus, 
kad nereikia nuo mūsų slėpti 
gyvenimo žiaurybių. Prie kapų 
būrelis žmonių, vartai plačiai 
atidaryti. Einame prie . Dėduko 
rūsio... Sunkio’s ąžuolinės du- i 
rys išlaužtos... Smelkiamės 
prie angos... Ogi du karstai, | 

vabudu atviri, o kairiajame karsr I 
te guli toks žmogus su ilga barz- - 
da. Rankos ant krūtinės sudė-**^1 
tos. Tai mūsų Dėdukas. Mums į 
nei kiek nebaisu ir mes lendame į 
artyn. Iš po lavono skiedros iš- g 
trauktos. Matyt, ko lai ieškota j 
karste. Mamatė sako, kad rei- f 
kia karstai uždaryti. Bet, koks" | 
mūsų 
eiti į 
įšoka 
vožta 
dangtį Stasiukas, bet jo pagal- I 
ba dar maža... Įšoksta Panelė ‘ | 
Liotė, ir jiedvi su Mamatė kars- j 
tus uždangsto. Bedengiant Dė- j 
dukui užkliudoma koja ir ji štai-j 
ga subyra į pelenus. .. Tai buvo . 
mano pasimatymas su Dėdu
ku. .. ’ Einame prie Janavičių 
rūsio. Ten durys buvo apkaus
tytos geležimis ir skarda. Lauž
ta su geležinėmis štangomis ir 
visgi atplėšta. Kampe mažas 
karstelis su Janavičiaus kaulais 
praviras, matyt, kaulai ranka 
išmaišyti ko tai beieškant...” 
(Sofija Pūtvytė - Mantautienė, 
Vaikystės prisiminimai).

Drauge su Vladu Pūtviu Šiau
lių kalėjime buvo laikomas ge
nerolas Vladas Nagius - Nagevi
čius, tuomet Petrapilio Karo Me
dicinos Akademijos studentas. 
Generolas Nagevičius apie tai 
rašo: ,

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS LR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

fį jį į 1410 So. 50th Avė., Cicero
’ Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI įr

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

f

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245nustebimas! Vyrai bijosi 

rūsį... Pagaliau Maniatė 
į rūsį ir pati bando’ ant- 
užkelti. Paskui ją griebia

kaltinimui medžiagos ieškoda
ma, policija nakties metu Šilo- 
Pevėžupio dvaro kapinėlėse iš
draskė šeimos rūsius, atidarė 
Vlado tėvo ir kitus karstus ir 
išvartė karstų skiedras ir numi
rėlių kaulus.

Anuos įvykius Sofija Pūtvytė- 
Mantautienė sekančiai prisime
na:

“Buvo šalta žiema. Pavėžupis 
buvo apneštas sniegu. Sniego 
pusnys palanges siekė, langų 
stiklai buvo apšalę ir išmarginti 
įvairiakampėmis žvaigždutėmis. 
Tatukai buvo išvažiavę į Kelmę. 
Staiga šunes pakėlė savo įprasti
nį koncertą, kaip kam nors at
važiuojant.' “Tatukai grįžta!” 
Puolėme su Neniuku prie lango. 
Pro kiemo vartus įsuko mūsų 
arkliaa ir mūsų rogės... Rogėse 
be vežėjo viena Mamatė. Tokia 
rimta, lyg susitraukusi, ir 
mums nesišypso... Kulvirščiais 
išdundėjome per-duris jos pasi
tikti... Mamatėvjau nusirengi- 
nėja prrešsalionyje. Ji pašižiū-. 
rėjo į mus liūdnomis akimis, pa
bučiavo, padavė saldainių ir 
greit nuėjo į savo kambarį... 
Mums nebemielas 
stovime kaip nesavi 
me, ką daryti, nei 
nebenorime. Staiga
mano vyresnioji sesulė Onikė — 
ji visuomet pirmqji sužinodavo, 
kas namie dardsi — ir šaukia: 
“Vaikai, verkit, mūšy Tatuką 
žandarai suareštavo!” J^a ir pra 
yirkome. Verkėme visi grau
džiai, net didieji atėjo mūsų ra
minti. Ponią Žymantienė išvirė 
mums ląb.ai saldžias kakavos ir 
davė gerti, kiek lik norime... 
Bet mes. gerai supratome, kad 
įvyko didelė nelaimė, ir sunku 
buvo mus nuraminti... Ir pra
sidėjo liūdnos dienos mūsų šei
mai. Dar tą palį vakarą Mama
tė liepė paruošti roges ir ark
lius kelionei į Šiaulius. Susiren
gė, susikrovė į juodą kelioninę 
“tarbą” maistd, Tatukui drabu
žių ir baltinių, apibučiąvo mus 
lovytėse ir liepė, kad būtume

| geri ir paklusnūs, nes dabar 
esame vieni ir palys turime tin
kamai tvarkytis, kad dar labiau

| neapsunkintume jai ir Tatukui 
širdies. Anksti ryte, dar “po pa- 
tamse”, jinai išvažiavo.

Tatukas buvo laikomas Šiau
lių kalėjime. Paskui perkeltas j 
Kauną. Maniatė važinėjo ir te
nai. Namie ji pasidarė lik sve
čias. Mus globojo ir prižiūrėję 
Ponia Žymantienės

Vieną rytmetį, Mamatei esant
namie — pasitaikė, kad kaip tik burna plūsta.

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

EMILIJA MARKCNIENĖ

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

(Bus daugiau)

Kalba, kaip iš medaus

MM 8a. HALSTKD STREET Tei. YAnta 7-1111 i

BUTKUS - VASARIS

Tek: LAfaretU 1-8171

AJMULAMSO 
PATAIKAVIMAI

-
puodo.

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

• Kuo širdis pilna, tuo ir

i

Vedėja — Aldona Dauicut 
Tetofu 778-1543

jjuaetsvių

Direktorių

šeštadieniais ir sekmalieniaie 
nuo 8:30 iki 8:30 vai ryta.
Stoti* WOPA - 1490 AM _ 

transliuojamo* iš mūšy atudijoa 
Marquette Parka.

Tat: OLympic R-1H1 I
I

SOPHIE BARČUS

(LACKAWJCS1
2424 WEST 8Sth STREET REyubiic 7-1211 |
U028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pakw Hilu, pt (74-011 |

ONAI KOŽICAITEI
One ’Ą Kmirus,

5 — Naujienos, Chicago, 8, DL Tuesday, June 29, 1982

14 oz

P0STPA®

Of money o*der ta 8Ch*»d PRODUCTS COfe. O* 
ABORATORtES IHC.. 0Dv A, Route 45 West L'Hie N J 07424.

Apdraustas pericreuetymes 
ii {vairiu atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
Tek 376-1 M2 arba 37W9M

7159 So. MAPLEWOOD AV t 
CHICAGO, IL 40629

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje. stoties 
WLYN, 1360 banga AM veikia aek- 
Tiadoniais nuo 8 iki 8:30 vaL ryte, 
peluodama vėtrausiu -pasaulnių 
hunų saatraaki. Be to, komenta
rai, muzika, dainos, xr Magdutės 
Pataką programa veda Stepo
nas ir Valentina Minkai Biznio 
reikalais kreipta į Baltic Florists — 
gel* krautuvę, 500. E.
Broadway, E* Boa**, 
Tdefonas 268-0489. Ten pat gau
namos "Naujienos”, didelis pasi 
n nirimas lietuvišku knygų ir lie

tuvišku dovanų.

ONAI KOŽICAITEI 
mirus,

jos brolį Viktorą, sesulę Joaną ir kitus gimines nud- 
Širdžiai užjaučiame:

Dr. K. DABRILA
P. KASULAITIS

K. POVILAITIS
J. SENKUS

SUPER CONCENTRATED

broliui Viktorui, seseriai Joanai Mikalauskienei ir kiliems M 
giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą. S

GHIGAGOS LIETUVIŲ SPAUDOS KLUBAS ji

that
2 DROPS DEODORIZE 

A SKUNK!
Just think ©f The odor

SUPS*
CD

PETRAS BIELIŪNAS
048 So. CALIFORNIA AVE.



L ŽURNALAS -MŪSŲ SPARNAI
Po kai kurio laiko ir vėl pasi i rašė ir Naujienoms. Už pagyri- 

, rodė Petro Bružo redaguojamas mą kun. Perkumo veiklos, vie- 
*'Mūsų sparnai” žurnalas. Gra- ■ tos L. Bendruomenės valdybos

Xžus viršelis* kuriame tolumoje 
Amatosi bažnyčia. Piemenėlė 
^prie degančio laužo pučia tru- 
Zbelę. Pievoje ganosi pora žir- 

gelių-arklių. Dvi lietuvaitės, 
į tautiniais rūbais pasirengusios. 
^Iš jų vizna vandenyje plukdo 
••vainiką su degančia žvakute, 
^antroji — vienoje rankoje laiko I 
^vaiiiiką, o kitc’je degančią žva j 
^kutę. Ežerėlis, kurio krante 

auga išsikerėjęs gluosnis.
Pirmame puslapyje Alenos 

xV£eišytės - Devenienės, DKF-do 
įsteigėjos ir buv. tremtinių glo-

I bėjos, visuomenininkės, pa- 
‘ Reiškias.

- Turinyje: kun. Povilas Dilys 
*— Protestantų religinis ir kul
tūrinis gyvenimas DLK-joje 
^Vilniaus' universiteto laikais. 

-,V. Karosas — Žvelgiant i musu
tautos ateitį. Straipsnis įdomus. 
Jį reikėttų spaudoje plačiau pa
skelbti.
i Algirdas Budreckis — And
rius Volanas, Lietuvos humanis
tes. Kun. P. Dilio pranešimas 
3apie Vengrijos vyskupo atsilan- 
Jtynią Biržuose. Vengrijos vys
-kupas K. Toth apsilankė Bir
iuose ir pabuvojo Evangelikų- 
Reformatų bažnyčioje. Bažny
čia iš vidaus parapijiečių pa
stangomis gražiai užlaikc’ma, 
;nors iš lauko pusės gerokai ap
leista. Pasiskundus, kad nesama 
|ėšų, vyskupo Toth pastangomis 
Budapešte, Vengrijoj, adoptavo 
Reformatų parapiją Biržuose 
.iaip globotinę.
X- Kun. Eugenijus Gkruiis — 
gileli broliai ir sesės tėvynėje. 
|V.K. — Alena Devėnienė. Rašo’ 
apie Alenos Devenienės gyveni
mą ir visuomenine veiklą. 
:V?tAnysienė — šiupinys To
ronte. v *

Jurgis Jašinskas — Aleksand
ra Kairytė - Vaisiūnienė. Rašo, 
kad Aleksandra K ai ryte-Vaisiu- 
hienė buvo daugumos laikraš
čių ir žurnalų bendradarbė. Ji

buvo pasmerkta, nors kita B nės 
valdyta jų išteisinusi, bet ji šį 
pasmerkimą skaudžiai pergyve 
nusi. Gimė Rozalime 1913.V.26. 
Mirė Caracas 1982.111.13 <L

Kun. Fr. Skėrys — Garbės 
senjoras Adomas 
L. Knopfmileris — 
Floridoje. Kun. Fr. 
Joninės. Papasakoja 
nių švenčių papročius.

Jonas Jakubonis — Papiliečių 
padavimai (tęsinys). J. Kregždė
— Pašto atsiradimas. Arėjas 
Vitkauskas — škaplierninkai. 
Rašo, kad vaikai, radę car’sli- 
nės Rusijos policininko' mėlynas 
kelnes, supjaustė į mažus gaba
lėlius ir iš jų darė škaplierius. 
Tėvas, nors jie nebuvę pašven
tinti/ tik i n tiesiems par da vinė- 
jęs kaip pašventintus. Iš šio ra
šinio susidarė įspūdis, kad Arė
jo tėvas nepasižymėjo sąžinin
gumu.

A. Kenstavičius — Reforma
cija Žemaitijoje. Paminėti mi
rusieji: Karolina Liauškaitė- 
Tamulonienė (1903.1.7 — 1981. 
XIL2S), Povilas Dagys (1912 — 
1981.VI.21 d.), superintendentas 
Povilas Jašinskas (1889.VI1L19
— 1982.V.19) Biržuose.

žurnalas gausiai iliustruotas, 
daug kronikos žinių iš Ameri
kos ir kitų kraštų. Įdėta pora 
ilėraščių. Gražios Povilo Lauri
navičiaus medžio drožinių nuo
traukos.

Žurnalą administruoja: Jonas 
Palšis, 5718 S. Richmond Avev 
Chicago, IL 60629.

žurnalas tinka perskaityti ne 
tik reformatams, bet ir kitų re
ligijų lietuviams.

Stasys Juškėnas

Gelžinius. 
Įsikūrimas 
Skėrys — 
apie Joni-

Vinco Krėvės litera
tūrinė premija ,

Keturioliktoji Vinco Krėvės 
literatūrinė premija, skiriama 
kas antri metai už grožinės lite
ratūros kūrinį, išleistą išeivijo
je, gus įteikta š. m. rudenį. Pre
miją skiria Lietuviui Akademi
nis Sambūris Monlrealyje, Ka
nadoje, Iki šiol ši: premiją yra 
laimėję sekantys mūsų rašyto- 

Jonas Mekas, 
Kostas

jai: Jonas Aisti 
Algimantas' Mackus, 
Ostrauskas, Vincas Ramonas, 
Marius Katil.’škis, Antanas Vai
čiulaitis, Liūne Sutema, Juc’zas 
Kralikauskas, Eduardas Cinzas, 
Tomas Venclova ir Henrikas

Leidyklos arba palys autoriai 
prašomi atsiųsti bent po vieną 
egzempliorių 1980-1981 melais 
išleistų grožinės literatūros vei
kalų šiuo adresu: H. Nagys, 
700-B’ Champagneur Avenue, 
Montreal-Outremont, Que. CA- f 
NADA H2V 3P8. , j

Dabartinę Liet. Akad. Sam- i 
būrio valdybą sudaro: J. Ki-; 
birkštis — pirm., H. Nagys —) 
vicepirm., j A. Ottienė sekr., Į 
J. Niedvarienė — ižd. ir A. Kri
čius — narys.

Al. Nagys

B$$
I

s ■

t— Buvęs prez. Jimmy karte
ris pasiūlė kreipti dėmesį į W. 
Mondale, nes jis geriausiai tin
ka valstybei tvarkyti; Jis; labai 
greitai orientuojasi.

JAU ATSPAUSDINTA
%

$

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
•^-‘literatūros DRAUGIJA..

| Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą,
I arba rašant tokiu -adresu:

g

"c

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

M
!

I ?fl

Namai, Zami — Pardavi 
UAL KSTATB FOB U

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMIN. 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAlf 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į? ' *

MUTUAL FEDERAL SAVINC 
PETKAS KAZAKAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Tel. 847-

KmmiL tem* — P«rd»vlmvl 
UAL KSTAT* FOR SALI

NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

PER DIDELIS JAUTRUMAS 
GALT BŪTI LIGOS 

PRIEŽASTIMI

vraVeik kiekvienas žmogus 
‘.jautrus tam, kas apie jį kalba- 
’ m a. Ypač, jei kalba svetimieji. 
. Bet toks jautrumas nėra joks 
! privalumas. Tenka pasakyti, tai 
i yro tik tuštybės ženklas. Jei nu- 
I girstama, jog kiti žmonės nieko 
gero nėra pratarę, bet net nei
giamai kalbėjo, bematant gims- 

j ta pyktis. Ir bandoma apie anuos 
| irgi^blogai kalbėti* Apkalbėji- 

i mams galo nesimato,, liežuvavi- 
I mai plečiasi, pyktis nemažėja. 
I Kartais,, jei kiti giria ar aukšti
na, tai pranašesniais .-pasijuntą,. 
lyg besivaržydami, anuos ima 
šmeižti ir žeminti. Mat, žmonė
se prašneka Joji pati tuštybė.

Daug geriau būtų dėl apkal- 
. bu nesijaudinti. Geriau vra . i 
svetimas nuomones nekreipti 
dėmesip. Sveikiau bus nepykti,' 
jei kitJhiei; ir žemina ar blogai 
apšneka. Nėra reikalo ir džiaug
tis, kai- kiti negaili pagyrimų ar 
rodo didėlį susižavėjimą. . Gal 
tai yra mandagumo pareiškh 
mas, o gal :tik laikinas jausmo

do, kad svetimos nuomonės to
kius žmones jaudintų.

Dėka tokiam bešališkumui, 
išvengiame nesmagumų, tuščios 
puikybės, ir mūsų gyvenimas 
būna daug smagesnis.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

X BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

2 po keturis, medinis, Brighton Parke, 
j $39,500. Savininkas duoda paskolą. 
• 2 po 4-ris, medinis, Įrengtas skiepas.
72-ros ir Campbell. $39,000.

— Petro ir Onos Blekių anū
kės Onutės Blekytės - Johnson 
krikštynos įvyko birželio 12 d. 

:šv. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje. Krikštijo kan. į 
V. Zakarauskas. Vėliau buvo1 
šaunus banketas Dainos resto
rano salėje. Svečių dalyvavo 
per 100. Petras Blekys yra žino
mas visuomenės veikėjas ir Za-

. rasiškių kltibo pirmininkas. M.Š.

— Darius Bakūnas, JAV avia
cijos pulkininkas, su šeima vyk
damas į naują paskyrimri vietą 
Havajuose, birželioy20 d. savait
galį praleido Los Angeles mies
te pas tėvus Oną ir Vladą Bakū- 
nus. Pulkininkas. Bakūnas Ame
rikos aviacijoj yra pasižymėjęs 

'lakūnas, Vietnamo karo dalyvis, prasti, kodėl taip kalbama ir iš 
Gi jo tėvas Naujienų skaityto- .svetimos nuomonės bando da- 
jam .pažįstamas iš įdomių rasi- ryti išvadas. "Jie mokosi kaip 
hiū, \Pastabomis .'Iš tolo* pava- reikia elgtis ateityje ir neparo- 
.dintų

' NEŽUDYK
“Kas tiki Sūnų (Jėzų Kristų) J 6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga- 

. v. ‘ \ - ' i‘ ‘ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-tosturi amžiną gyvenimą, o kas Kedzie.
neklauso Sūnaus, neregės gyve-! „ .. . +. „„ c 
nupo — tik Dievo rūstybė pasi- * °--— ■,r:n— 
lieka ant jo.” (Jono 3’;36)

Šiandien išgirsite šią įdomią 
temą 8:45 vai. vakare per “Lie
tuvos Aidus”, radijo banga 
14Š0 AM.

Sekmadienį 9 vai. ryto per 
Sophie Barčus pasiklausykite 
“Gerosios Naujienos Lietu
viams” radijo banga 1490 AM.

Parašykite nuims, pareikalau
dami knygelės “Mirtie, kur tavo 
geluonis?” Mūsų adresas: Lith-
uatoian Ministries, P.O. Box 321,! 
Oak Lawn, III.. 60454.

* Kad. pamėgus skurdą 
linga būti turtingu.

reika

LARGE JUICY 
CHERRIES

- ready” jwly rthe-JOHN
HANCOCK FRUIT FARM, 
La Poętęį lnd. Free pie and 

ice cream July 1, 2 & 3.

1-94 East to exit 40A, 7 miles 
east on Rtd 20, 3 miles north 

on Fail Road
Tel. (219) 778-2096

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 čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted SL 
Chicago, IL 60608

prasiveržimas. Protingi žmonės’ 
sugeba" tajriiai'-išfclaušyti- pagy
rimo žodžius, lygiai į širdį 
neima ir blogųjų nuomonių. 
Romūs ir protingi stengiasi su-

— Marquette Parke sekma
dienį Chicagos burmistre Jane 
Byrne pasisveikino su 8,000 
ietuvių.

Marquette Parke policinin
kams tvarkos nereikėjo palai
kyti, ją palaikė patys lietuviai.

• Ką nusipelnė, tą tegul gauna.

s Dainuoja tasėi,_ kurio sąžinė 
rami. - > “ - • • .4> /

see us for 

financing 

AT OUR LOW RATU

Interut Compounded 
Daily and Ra*d Quarterly

PASSBOOK 
SAVINGS...

High 
Interest Ratas 

fikf on Sarrngx

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD ‘CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atriminimus,

Dr. A. Gus«en — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 1905. 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 

rusirūpinima -_______________________ ______ 88.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, įvelka ta Ir 
grožis. Kietais viršeliais ------------------------ .

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Goasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą {spūdžiai. Tik _ __

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

dedant $1 peraisntimo išlaidom*.

84.00
83.00

82.00

Hot Springs Village.
Skambinti tek 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

PERSONAL 
Asmenų ieško

READER & ADVISER 

CARD READING

Advice on all problems of life.
If you need help or are .worried,, 
she will advise you on all life’s 
affairs — love, marriage, health 
and happiness. Will also. tell you - 

how to succeed in life.

MISS JENA

2746 W. 47th St, Chicago 
254-5969

r •

TESTAMENTAI-
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
i paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis:' <1

j Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

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

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

Ave.. Chicago^ IL 60629.

• Žymiai lengviau būti išmin
tingu kitiems, negu pačiam sau.

t

ELEKTROS ĮRENGIMU 
PATAISYMAI 

Turiu Chieagcs miesto lel 
Dirbu ir užmiesčiuose, ar 

garantuotai ir sąžinbigi 
KLAUDIJUS PUMPUTI 

4514 S. Talman Ayg, 
Tol. 927-3559

DĖMESIO 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUO 
Tiktai $120 pusmečiui auton 
Liability apdraudimas pen^ 

kims. Kreiptis:...
A. LAURAITIS 

<645 S$. ASHLAND AV 
TeL 523-3775

šiy stogus. Už darbą g 
tuojame ir esame apdn

ARVYDAS KIEU
6557 S. Tahnan Aver 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1

M44 W«$t Stre®?
T»L REpuMIc 7-W41

Siuntiniai į Lietu

P. NEDAS, 4059 Archer Av 
Chicago, IIL 60632. T»t'YA7

M. SJ.MKUS 

<i J Mota ry Public....
INCOME TAX:-SERVICE

4259 S. Maplewood; TeL 254-:
Taip pat daromi vertimai, gin 
iškvietimai, pildomi pilietybės 

> šymai ir kitokie blankai

HOMEOWNERS
F. Ltswlis. , Aferrf

W. t5HiM

40642, 424-8454 A

TsX 776-5162 776-11

u* 
(fu

AdvMstaa »•
GINTARAS PJ ČEPĖNĄ

Dcrlx? valxndcc Mo 9 tbL r

6 — Naujienos, Chicago, 8, HL Tuaaday, Junt 29, 19&2

Change the oH and 
filters every 3,0001© 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don't ba a Bom Losed

ENERGY
WISE M

ALL YOU MEED

AND RASHES.



- ŽURNALAS MŪSŲ SPARNAI
Po kai kurio laiko ir vėl pasu i rašė ir Naujienoms. Už pagyri- 

rodė Petro Bružo redaguojamas nią kun. Perkumo veiklos, vie- 
**Mūsu sparnai” žurnalas. G ra- tos L. Bendruomenės valdybos 
žus viršelis, kuriame tolumoje . buvo pasmerkta, nors kita B nės 

Piemenėlis * valdyba ją išteisinusi, bet ji šį 
pasmerkimą skaudžiai pergyve 
nusi. Gimė Rozalime 1913.V.26. 
Mirė Caracas 1982.ILl.13 <L

Kun. Fr. Skėrys — Garbės 
senjoras Adomas GeUinius. 
L. Knopfmileris — Įsikūrimas 

Kun. Fr. Skėrvs — 
Joninės. Papasakoja apie Joni- 

| nlų švenčių papročius.
Jonas Jakubonis — Papiliečių 

j padavimai (tęsinys). J. Kregždė 
_ Pašto atsiradimas. Arėjas 

! Vitkauskas — škaplierninkai. 
Rašo, kad vaikai, radę euristi
nės Rusijos policininko mėlynas 
kelnes, supiauslė į mažus gaba-

unatosi bažnveia.
"prie degančio laužo pučia tru- 
7 belę. Pievoje ganosi pora žir- 

gelių-arklių. Dvi lietuvaitės,;
2 tautiniais rūbais pasirengusios. | 
^Iš jų vizna vandenyje plukdo 
“’vainiką su degančia žvakute, 
^antroji — vienoje rankoje laiko | Kloridcje. 
^vainiką, o kiteję degančią žva ' -
* kūtę. Ežerėlis, kurio l 
-suga išsikerėjęs gluosnis.

Pirmame puslapyje Alenos Į 
„VReišytės - Devenienės, DKF-du 
įsteigėjos ir buv. tremtinių glo-

* bėjos, visuomenininkės, pa- 
Xhreisklas.

Turinyje: kun. Povilas Dilys

Vinco Krėves litera
tūrinė premija ,

Keturioliktoji Vinco Krėvės 
literatūrinė premija, skiriama 
kas antri metai už grožinės lite
ratūros kūrinį, išleistą išeivi jo
je, gus įteikta š. m. rudenį. Pre
miją skiria Lietuvių Akademi
nis Sambūris Monlrealyje, Ka
nadoje. Iki šiol ši: premiją yra 
laimėję sekantys mūsų rašyto
jai: Jonas Aistis, Jonas Mekas, 
Algimantas" Mackus,
Ostrauskas, Vincas Ramonas, 
Marius Katiliškis,. Antanas Vai
čiulaitis, Liūne Sutema, Juc’zas 
Kralikauskas, Eduardas Cinzas, 
Tomas Venclova ir Henrikas

Kęstas

Protestantų religinis ir kul- Iėlius ir jš dar^ škaplierius. 
DLK-joje rp^vaSj nors jje nebuvę pašven

tinti, tikintiesiems pardavinė
jęs kaip pašventintus. Iš šio ra
šinio susidarė įspūdis, kad Arė- 

į jo tėvas nepasižymėjo sąžinin
gumu.

Jūrinis gyvenimas J 
^Vilniaus' universiteto laikais.

-V. Karosas -— Žvelgiant j mūsų 
tautas ateitį. Straipsnis įdomus. 
Jį reikėttų spaudoje plačiau pa
skelbti.
į Algirdas Budreckis — And
rius Volanas, Lietuvos humanis
tas. Kun. P. Dilio pranešimas

A. Kenstavičius — Reforma
cija Žemaitijoje. Paminėti mi- 

Karolina Liauškaitė -s - • • •.
fcpie Vengrijos vyskupo atšilau- rusieJ1:
įkymą Biržuose. Vengrijos vys- . Tamulomenė (1903.1.7 1981.
Icupas K. Toth apsilankė Bir-1 N1I.28), Povilas Dagys (1912

j 1981.VI.24 d.), superintendentas 
Povilas Jašinskas (1889.VIIL19 
— 1982.V.19) Biržuose.

žurnalas gausiai iliustruotas, 
daug kronikos žinių iš Ameri
kos ir kitų kraštų. Įdėta pora 
ilėraščių. Gražios Povilo Lauri
navičiaus medžio drožinių nuo
traukos.

Žurnalą administruoja: Jonas 
Palšis, 5718 S. Richmond Avė,,

Leidyklos arba patys autoriai 
prašomi atsiųsti bent po viena 
egzempliorių 1980-1981 metais 
išleistų grožinės literatūros vei
kalų šiuo adresu: H. Nagys, 
700-B’ Champagneur Avenue, 
Montreal-Outremont, Que. C A- / 
NADA H2V 3P8. .

Dabartinę Liet. Akad. Sam-; 
būrio valdybą sudaro: J. Ki-; 
birkštis — pirm., H. Nagys —) 
vicepirm./i A. Ottienė sekr., j 
J. Niedvarienė — ižd. ir A. Kli- 
čius — narys,

AL* Nagy s

^uose ir pabuvojo Evangelikų- 
reformatų bažnyčioje. Bažny
čia iš vidaus parapijiečių pa
stangomis gražiai užlaikoma, 
3iors iš lauko pusės gerokai ap
leista. Pasiskundus, kad nesama 
lėšų, vyskupo Toth pastangomis 
Budapešte, Vengrijoj, adoptavo 
Reformatų parapiją Biržuose 
jkaip globotinę.
L Kun. Eugenijus Q:rujjs — 
^Mieli broliai ir sesės tėvynėje. I Chicago, IL 60629.

RUM PAI j

|V.K. — Alena Devėnienė. Rašo 
apie Alenos Devėnienės gyveni
mą ir visuomenine veiklą. 
.V? Anysienė — šiupinys To
ron te. ' v

Jurgis Jašinskas — Aleksand
ra Kairytė - Vaisiūnienė. Rašo, 
kad Aleksandra Kairytė-Vaisiu* 
nienė buvo daugumos laikraš
čių ir žurnalų bendradarbė. Ji

žurnalas tinka perskaityti ne 
tik reformatams, bet ir'kitų re
ligijų lietuviams.

Stasys Juškėnas

r— Buvęs prez. Jimmy Carte- 
ris pasiūlė kreipti dėmesį į,W. 
Mondale, nes jis geriausiai tin
ka valstybei tvarkyti. Jis', labai 
greitai orientudjasi.

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CftICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA..

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

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

fUmaL — P«rtir»taiwl . Namai, tam4 — Farferii 
į UAL ESTATI FOR SALI | UAL K ST ATS FOR M 
I---------------------------------------------:-----------------------------—

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINI
LB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ‘
i MUTUAL FEDERAL SAVING

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai
2212 W. Cermak Road Chicago, lit Tel. 847-'

PER DIDELIS JAUTRUMAS 
GALI’BŪTI LIGOS 

PRIEŽASTIMI

i Veik kiekvienas žmogus
' jautrus tam, kas apie jį kalba- 
’ ma. Ypač, jei kalba svehmieji. 
. Bet toks jautrumas nėra joks 
! privalumas. Tenka pasakyti, tai 
į yro tik tuštybės ženklas. Jei nu- 
I girstama, jog kiti žmonės nieko 
gero nėra pratarę, bet net nei
giamai kalbėjo, bematant gims- 

į ta pyktis. Ir bandomą apie anuos 
irgi blogai kalbėtų Apkalbėji- 

\ mams galo nesimato,, liežuvavi- 
i mai plečiasi, pyktis nemažėja. 
I Kartais, jei kiti giria, ar aukšti
na, tai. pranašesniais pasijunta^ 
lyg besivaržydami, anuos ima 
šmeižti ir žeminti. Mat; žmonė- 

. se prašneka loji pati tuštybė. 
J Daug geriau būtų dėl apkal- 
. bu nesijaudinti. Geriau yra . į 
svetimas nuomones nekreipti 
dėmesijo. Sveikiau bus nepykti,' 
jei kitfmet ir žemina ar blogai 
apšneka. Nėra reikalo ir džiaug
tis, kai- kiti negaili pagyrimų ar 
rodo didėlį susižavėjimą. Gal 
tai yra mandagumo pareiškė 
mas, o gal ttik laikinas jausmo

yra

J

do, kad svetimos nuomonės to
kius žmones jaudintų.

Dėka tokiam bešališkumui, 
išvengiame nesmagumų, tuščios 
puikybės, ir mūsų gyvenimas 
būna daug smagesnis.

BUTŲ NUOMAVIMAS
.• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAŲDDIO AGENTŪRA’

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
■ - ■ —L-________------------------------------- ---------------------------------- »

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

72-ros ir Campbell. $39,000.

— Petro ir Onos Blekių anū
kės Onutės Blekytės - Johnson 
krikštynos įvyko birželio 12 d. 
šv. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje. Krikštijo kan. į 
V. Zakarauskas. Vėliau buvo' 
šaunus banketas Dainos resto
rano salėje. Svečių dalyvavo 
per 100. Petras Blekys yra žino
mas visuomenės veikėjas ir Za- 
rasiškių klubo pirmininkas. M.š.

— Darius Bakūnas, JAV avia
cijos pulkininkas, su šeima vyk
damas į naują paskyrime? vietą 
Havajuose, birželio 20 d. savait- prasiveržimas. Protingi imonės’

NEŽUDYK
“Kas tiki Sūnų (Jėzų Kristų), • 6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga- 

, ,. ' . . . 'ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-tostua amžiną gyvenimą, o kas įrKedzje. F J * 
neklauso Sūnaus, neregės gvve- L ,, . ..

. į 2 sklypai arti vandens, 
mipo — tik Dievo rūstybė pasi-' v>ikM
lieka ant jo.” (Jono 3)36)

Šiandien išgirsite šią įdomią 
temą 8:45 vai. vakare per “Lie
tuvos Aidus”, radijo banga 
1450 AM.

Sekmadienį 9 vai. ryto per 
Sophie Barčus pasiklausykite 
“Gerosios Naujienos Lietu
viams” radijo banga 1490 AM.

Parašykite mums, pareikalau
dami knygelės “Mirtie, kur tavo 
geluonis?” Mūsų adresas: Lith
uanian Ministries, P.O. Box 321,Į 
Oak Lawn, Ill.. 60454.

— Marquette Parke sekma
dienį Chicagos burmistre Jane 
Byrne pasisveikino su 8,000 
ietuvių.

Hot Springs Village.
Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

PERSONAL 
Asmenų ieško

READER & ADVISER
CARD READING

Advice on all problems of life.
If you need help or are .worried,

! she will advise you on all life’s 
affairs — love, marriage, health 
and happiness. Will also tell you 

how to succeed in life.

galį praleido Los Angeles mięs- sugeba" ramiai:4šklaušyti: pagy
rimo žodžius, lygiai į širdį 
neima ir blogųjų nuomonių. 
Romūs ir protingi stengiasi su
prasti, kodėl taip kalbama ir iš

te pas tėvus Oną ir Vladą Bakū- 
nus. Pulkininkas. Bakūnas Ame
rikos aviacijoj yra pasižymėjęs 
lakūnas, Vietnamo karo dalyvis.
Gi jo tėvas Naujienų skaityto- .svetimos nuomonės bando da- 
jam. pažįstamas iš įdomių raši- ryti išvadas. -Jie mokosi kaip 
nių, . Pastabomis aš- tolo pava- reikia elgtis ateityje ir neparo- 
dintų. (J. K.) j — —. ■ ■■ -

— Marquette Parke policinin
kams tvarkos nereikėjo palai
kyti, ją palaikė patys lietuviai.

• Ką nusioelnė, ta tegul sauna, j

® Dainuoja tašei,, kurio sąžinė 
rami.

9 Kad pamėgus skurdą 
linga būti turtingu.

I
reika- 1

I PASSBOOK 
SAVINGS...

MISS JENA
2746 W. 47th St, Chicago . 

254-5969

TESTAMENTAI-
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininką Prano ŠULO

ELEKTROS ĮRENGIMĄ 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto lėk 
Dirbu ir užmiesčiuose, gn 

garantuotai ir sęžinbifš 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Taiman Avė, 
Tel. 927-3559

DĖMESIO 
62-SO METŲ AMŽ. VAIRU01 
Tiktai $120 pusmečiui autosr 
Liability apdraudimas pe—s 

kams. Kreiptis:;.
A. LAURAITfl 

4445 So. ASHLAND AVI 
TeL 523-8775

į Dengiame ir taisome vi
• šių stogus. Už darbą 

tuo jame ir esame apd

ARVYDAS
6557 S. Tahnan Aven 

Chicago, IL 60629 

434-9655^^7-1

Pardavimas ir-Taisym,a£ 
2£44 West 19ft Street 
TeL REpuhllc 7-1941

■1 • ■ *

Siuntiniai 4 Lietui 
ir kitus, kraštus

P. MEDAS, Archer Avi 
Chicago, 1!L 40632. Tal. YA 7-

LARGE JUICY 
CHERRIES

'ready*?faly4^nt the—JOHN 
HANCOCK FRUIT FARM, 
La Poętaį Ind. Free pie and 

ice cream July 1, 2 & 3.

1-94 East to exit 40A, 7 miles 
east on Rt5 20, 3 miles north 

Fail Road
Tel. (219) 778-2096

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS ' ;

619 puslapių, kietų viršelių knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA — $17. '(Persiuntimui "pridėti $1) - ' 
Siųsti čekį: ~ .

I“’ ” Naujienos, 1739 S. Halsted St ' •
Chicago, IL 60608 ---7.-’

Interest Rates 
?»>d on Savings

Interest Compounded 
peily end Paid Quirtedy

see us for 
financing 

AT oui low IATB
AI1H RĮPAVMIM 

TO FH VOUR »%< OM»

Mutual Federal 
Savinos and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO, ILL 60608
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

SERVING CH1CAGOLAND SINCE 1905 .

DR ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
|r

Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo it rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gū8«en — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
susirūpinimą__________________________ _

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

Minkštais viršeliais, tik
Dr. A. J. Gowen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiaL Tik_ __
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant II peranntimo išlaidoms

J8.00

83.00

1TM 8a, HALSTKD 8T, CHICAGO, IL CMU

paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis:’ ' į

j Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

“LIUCIJA”
Miko Šileikio apsakymu knyga 

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

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

♦ Žymiai lengviau būti išmin
tingu kitiems, negu pačiam sau.

ENERGY

M. š.Ų M K Ų S j

INCOME TAX SERV1CE ■ 

4259 S. Maplewood, TeL 254-7 
I «■ t •' • •Taip pat daromi vertimai, gM 
iškvietimai, pildomi pilietybes/ 

šymai ir kitokie blankai. į 
............................ ................. .

HOMEOWNERS
F. ZmwUl , Afent

Vi. P5tii M I et 
Ever*. Parit, UL | 
40642, - 424-M54 ~ V .■—>

firm J we

Advokatas i
GINT ARASP. ČEPO Al

Darbo valandos: nao 8 vaL IS
(H S vaL vak. SežUdieni DU

9 v»L ryto Dd 11 vaL d.
It ruritazimsi-

Tal 776-5162 xrt» 776-5H
Sf4> West 43rd Strael

~ ffi.

6 — Naujianoa, Chicago, 8, HL Tuwday, June 20, 198$

Change the oil and 
filter* every 3,000to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.
Don't bo o Bom Losori




