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TAUTOS FONDO SUVAŽIAVIMAS 
NEW YORKE

Gegužės 7 d. New Yorko Kul
tūros Židinyje susirinko trisde
šimt šeši žmonės iš JAV ir Ka
nados metiniam Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvin mo Komiteto 
lėšų teikėjo —Tautos Fondo — 
narių-atstovų suvažiavimui. Da
lyviai atstovavo 1,064 narius, 88 
organizacijas ir VLIKą.

šalia Tautos Fondo Tarybos, 
Valdybos, atstovybių ir VLIKo 
pranešimų išklausymo, klausi-, 
mų ir pas'ekitimo nuomonėmis, 
suvažiavimas įvykdė JAV įsta
tymų reikalaujamus vadovauja
mų organų rinkimus.

I Tautos Fondo Taryba buvo 
išrinkti (skliausteliuose nurody
tas gautų balsų skaičius): Jur
gis Bobelis' (2033), Juozas Gied
raitis (2027), Aldona Janačle- 
nė (2026), Jurgis Valaitis 
(2023), Liūtas Grinius (2020), 
Algirdas Sperauskas (2015), 
Irena Banaitienė (2001), Anta
nas Firavičius (1957), Alek
sandras Vakselis ;(1817), Mari
ja Noreikienė (1801), Jonas 
Petrulis (1787), Charles Vilnis 
(1666). .

Į Kontrolės Komisiją buvo iš
rinkti: Petras Ąžuolas, Adolfas 
čampė ir Liudas Tamošaitis.

Vadovybių: rinktinus pravedė 
suvažiavimo sudarytos Kandi- -r-- . - t
datų siūlymo (piritų Jonas Kle- 
večka) ir Mandatų (pirm: Jpnė 
Pumputienė-) komisijos. :

Tuoj po suvąžaaNimo įvyku
siame Tarybos posėdyje, kuria-, 
me dalyvavo, dvylika iš trylikos: 
Tarybos narių, Tarybos pirmi
ninku buvo perrinktas Alek
sandras VakseKs. Tairyba taip 
pat patvirtino Valdybos pirmi
ninko pareigose Juozą Giedrai
tį, kuris pranešė, kad 1982 me
tų valdyba tęs darbą 1983 me
tais sename sąstate.

Iždininko daviniais, Tautos 
Fondo piniginė padėtis nuo 1979 
metų kasmet po truputį gerėjo, 
tačiau surenkamos aukos mažai 
viršijo VLIKo išlaidas. Pasto
vaus kapitalo Lietuvos Laisvės 
Iždas —kraitis Lietuvai ir palū
kanos ateities Lietuvos bylos
darbų finansavimo garantavi- mušytė.

mui— auga palengva. 1982 me
tų sausio 1 d. Laisvės Ižde buvo 
^49,090. o pabaigoj — ?119,000. 
Lyginant su L:eluviu Bendruo
menės kultūriniams tikslams 
skirto Lietuviu Fondo $2.8 mil. 
kapitalu, išeivių politinio darbo 
kapitalas yra labai mažas. Yra 
būtina Tautos Fondo kapitalą 
visomis jėgomis didinti. j 

VLIKo valdybos atstovas pra-1 
nešė, kad 1982 m. JAV prezi
dentas pirmą kartą istorijoje 
pasveikino VLIKą seimo proga ! 
kaip politinį Lietuvos veiksnį, i 
1982 m. VLIKas atstovavo Lie-j 
tuvą Pasaulio Antikomunistinės 1 
Lygos suvažiavime, Tok:joį 
mieste, ir sudarė naujus ryšius ■ 
su apie 18 vadinamų Trečiojo 
pasaulio valstybių atstovais. 
Lietuvos bylos populiarinimas 
ne Vakarų valstybių tarpe Lie
tuvai yra labai svarbus. 1983 
metais stipri VLIKo delegacija 
dalyvavo Europos Parlamento 
sesijoje, štrasburge, kurioje bu
vo priimta rezoliucija Pabaltijo 
valstybių^ de f acto, nepriklauso
mybės atstatymo Reikalu. Šie 
trumpi rinktiniai pavyzdžiai ro
do, kad VLIKas savo pareigas 
tęsia nė-su mažėjančiomis, bet 
stiprėjąnčoijisjėgomis.^- į 

- 198t3 rmeįai Niųą VLII^įeja- ''susiikupimd minute 
riąsdęšimties daĄo metų jūhi-'p982 m. spalio 10 d. mirusį VLI- 
liejiniai mėtai. VLIKasLyra Lie- Ko ir Tautos Fondo darbuotoją, 
luvąi-reikalingas, ir negali būti ekonomistą ir Lietuvos Vyriau- 

' sybės minister} Juozą Audėną.
(Elta)

jokios kalbos apie jo atsakomy
bės .perkėlimą kam kitam. Lie
tuvos politinės bylos atstovavi- 
inas ir tarptautiniai, ryšiai yra 
VLIKo darbo paskirtys, kurias 
jis su visuomenės talka 40 me
tų sėkmingai vykdo ir vykdys, 
ateityje. !'

•*

frjjac- <<•»;<»

Hong Kongo komunistas Lo Fu 22 melus redagavo vakarinį dienrašt}, 
o Pekino -teismui- prisipažino, k:d žinias jis P ike amerikiečiams.'-

riavo Irena Banaitienė. Suvažia
vimą palaimino malda tėv. Leo
nardas Andriekus, OFM. Suva- 
žiavięrip. pradžioje visi dalyviai 

pagerbė

VOKIETIJA IR LIBIJA
PASIKEITĖ KALINIAIS

Vokietijos kalėjime sėdėjo du

B0NA, Vak. Vokietija. — 
Frankfurto aerodrome įvyko 
aštuonių vokiečių ir dviejų libi- 

Suvažiavimui pirmininkavo' jiečių kalinių pasikeitimas.
Aleksandras Vakselis, prezidiu
mą sudarė Lietuvos generalinis Libijos gyventojai. Jie pasikvie- 
konsulas Anicetas Simutis, VLI- tė į konsulatą porą Libijos pi- 
Ko valdybos atstovas Liūtas(liečiu ir pradėjo juos ten kan- 
Grinius. Tautos Fondo valdybos, kinti. Į konsulatą pakviesti libi- 
pirmininkas Juozas Giedraitis, ’ j iečiai buvo nepatenkinti dabar- 
Tautcs Fondo Kanados Atstovy-j tiniu diktatoriumi. Jiedu pasi- 
bės pirmininkas Antanas Fira-' skundė vokiečių 
vičius ir Pasaulio Lietuvių Ben- suėmė mušeikas, 
drūomenė's atstovė Gintė Da-Į m ui ir pasodino į 

Suvažiavimui sekreto-l k’etijoje žmonių, 
---------------- - valstybės piliečių, 

mušti ar kankinti.

policijai, kuri 
atidavė teis- 

kalėjimą. Vo- 
kad ir kitos 

negalima

immULHįiM

KALENDORĖLIS

— New Delhi dirbtuvėj spro
go apie 1,000 geso tankų. Už
mušė 3, sužeidė 30.

Frank Zogas, Midland Federal Savings bendrovės 
prezidentas, mirė pirmadienio rytą.

Tada Libijos diktatorius įsa
kė suimti aštuonius vokiečius ir 
juos laikė kalėjime, kol neals:- 
liepė du nuteisti tarnautojai. 
Visi buvo atvežti j Frankfurt 
aerodromą ir ten pat iškeisti.

Gegužės 17: Paskalis, Gailė, 
Mindaugas, Gika, Valmantas, 
Mandagus, Meilužė.

Saulė teka 5:29, leidžiasi 8:05.

Oras vėsus, vėjuotas, giedras.

VAKARŲ SIRIJOJ YRA SOVIETŲ 
GINKLAI IR KAREIVIAI

IZRAELIS IR LIBANAS PASIRAŠYS SUTARIMUS 
IZRAELIO KARO JĖGOMS ATŠAUKTI

HOMS, Sirija. — Izraelis yra da iš vakarų Sirijos rusų, ka 
pasiryžęs atšaukti savo karius 
iš Libano, bet tiktai ta sąlyga, 
kad ir Sirijos kariai išeis iš Li
bano. Tuo tarpu Sirijos prezi
dentas ir kariuomenės vadai ne
rodo jokio pasiruošimo išsi
kraustyti iš Libano teritorijos.

Jasir Arafatas penktadienį ir 
šeštadienį buvo nuvykęs į Liba
no teritoriją ir Bekos slėnyje 
pasimatė su palestiniečių kovo
tojais. Jis jiems pasakė, kad bū
tinai reikia kovoti prieš Izraelį, 
nes tiktai kova pakeis galios ba
lansą Artimuose Rytuose. Sek
madienį Arafatas tą patį pakar
tojo Damaske, Sirijos sostinėje, 
nors dar neaišku, kaip Arafatas 
planuoja pasipriešinti Izraelio 
kariams, kad galėtų pakeisti 
jėgos balansą Artinuose Ry
tuose.

Tuo tarpu iš Sirijos ateinan
čios žinios tvirtina, kad Sovie
tų kariuomenės vadovybė per
metė į Vakarų Siriją priešlėk
tuvines SAM-5 patrankas. Aiš
kus daiktas, kad sirijiečiai ne
pajėgs sėkmingai šių galingų 
patrankų valdyti. Sovietų val
džia turėjo atsiųsti ir karius 
specialistus šioms patrankoms 
šaudyti.

Jeigu nebus gal’ma susitarti, 
Izraelio kariai planuoja ne tik 
išvyti sirijiečius iš Libano, bet 
paliesti juos ir pačioje Sirijoje.

Sirijos diplomatai dar 
turi vilčių taikai

Sirijos diplomatai yra įsitiki
nę, kad Sirijos kariai galės 
siprieš nli izraelitams, jeigu 
pultų. Iki šio meto Izraelio 
riuomenės vadovvliė nieko 
sakė apie planus pulti sirijie

čius, bet tokia galimybė vis la
biau minima, > ’ | < >£

Jei pačiame Libane Sirijos 
kariams grėstų pavojus, tai ta-

ANTRADIENĮ PRASIDĖJO AMERIKOS 
IR SOVIETŲ S-GOS PASITARIMAI

ŠEŠTADIENĮ ATVYKUS KVICINSKIS PAREIŠKĖ, KAD PA- 
GRINDAN TURĖTŲ BŪTI PAIMTAS MASKVOS PLANAS

ŽENEVA. Šveicarija. — Pra
eita šeštadieni alvvkes Sovieti 
Sąjungos atstovas Julius Kvi 
cinskis pareiškė, kad JAV dele 
gacija berekalingai laiką lei 

. džia, ji turėtų Sovietų Sąjungo 
| pasiūlymą padėti pagrindan i 
i tuojau pradėti pasitarimus vi 
■ dutinio dyždžio atominiam 
ginklams sumažinti.

Pirmadienį švecariją pasiekę 
Paul Nitze, JAV delegacijos pii 

‘ f mininkas, pareiškė, kad Soviet 
delegacija turėtų būti lankstei 

J nė ir sukalbamesnė, tada būt 
galima susitarti. Rusai reikalai 
Ja susitarimo lygybės princip 
tarp Sovietų Sąjungos ir šiaurė 

i Atlanto Sąjungos valstybii 
(įskaitant, žinoma, JAV, Didžią 
jją Britaniją ir Prancūziją. II 
šio meto Sovietų delegacija n< 
padarė jokių pakaitų ir neatre 
do, kad kreips dėmesį į Amer 
kos prezidento pasiūlymus.

.: .Amerika yra pasiruošusi m; 
Žniti vidut'nių raketų skaičių r 
vien Europoje, bet ir kitose p: 
šaulio šalyse.

Paul Nitze tvirtina, kad JA 
pasiūlymas sudaro pagrind 

‘•■.rinko tam-..dienraščiui ištikimą • .mažinti vidutinio dydžio at< 
d redaktorii/T-o Čengsun. Jis re-|.mines raketas. Tuo tarpu Sovit 

1 dagavo ^.vakarinį laikraštį nuo

ARABAI PRITARIA 
JAV POLITIKAI

— Egiptas, Saudi 
Jordanija pritaria

KAIRAS.
, Arabija ir
JAV pasiūlymui atšaukti ne tik 
Izraelio, bet ir S:rijos bei pales
tiniečių karius iš Libano.

Saudi Arabijos atstovai ir 
šiandien tebetvirtina, kad Siri-!1 
jes kariai privalo pasitraukti -š Į. 
Libano.- Sirijos prezidentas H.

, Asadas gali imti Sovietų duoda
mus ginklus, bet tas nepadės vi
soms arabų valstybėms. Vyrau
ja nuomonė, kad nepriklauso
mas Libanas bus taikos pagrin

das. Iki šio meto Saudi Arabija
fnansavo Sirijos karius, bet 
pastaruoju laiku Saudi Arabija 
jau patarė atšaukti Sirijos

irius iš Libano, kitaip bus 
• stabdyta- arabų teikiama 
rama.

su 
pa-

KINIEČIAI NUBAUDĖ — 
SAVO REDAKTORIŲ

PEKINAS. — Kin’jos vyriau
sybė nutarė leisti komunistinį 
dienraštį Hong Konge. |ie pa-

’tų atstovai reikalauja priim 
1961 melų: Hong Konge jis bu- Tokius pasiūlymus, kokie jie bi 

vo pačioje pradžioje parnešti.
Dabartiniu metu Sovietų kt 

kad nuhT979 metų, kada už- riuomenės vadai Europoje tu 
megzti ^Gnijos-JAV . santykiai, 600 vidutinio dydžio raketi 

' Lo pradėjo- glaudžiau bendrauti Amerika ruošia 573 Pershing i 
su Hong Konge esančiais ame- žemo skridimo raketas, jeig 
'rikiečiaij. iNetrųkus jis pradėjo ' tušai savųjų nesunaikins, 
teikti amerikiečiams žin’as apie,' ------- -----------

"kad tuo“taįu Padėti Kinijoje.
Artimuose Rytuose Izraelio ka- ^<9° liksim žinių apie Ki- 
riai labai d^ciplinuoti. Izraelio ni-'os Yidaus Kmijos .
karo jėgų štabas veikia organi- vyriausybė atšaukė Lo Fu į Pe- is stovyklos ir atvežė j Berte 
zuotai. štabas žino, kur vra ,kin?’ ten suruošė teism? lr Pas’ 
kiekvienas dalinys ir kur gali- kui ^k^mo šnipavimu JAV 
ma jį pasiusti. * .naudai. / Teismas jį nubaudė

10 metų kalėj mo.
Izraelio kariuomenės vadovy- -._____________

bė atšaukė savo karių dalį iš Li-) _ yies privalome neužmiršti 
bano. bet karai nepaleisti. Jei- . — -
gu bus reikalo, jie šarvuočiais 
galės veržtis į šiaurę.

riai butu permesti per sieną ir 4 ,
pasipriešintu pirmvn žengiam/0 žill0tnas Lo Fu vardo, 
tiems izraelitams. ‘ l K'nij<K ^vyriausybei patyrę

Kelios priešlėktuvinių SAM.-5 kad nu^.T979 metų, kada uz- 
patrankų grupės galėtų pasi
priešinti Izraelio aviacijai, bet- 
daugiau nieko nei Sirija, nei 
palestiniečiai nepajėgtų pada
ryti. Visi, įskaitant ir Sirijos Jis tu- — Manoma, kad Bekos slė 

nyje yra ap e 12,000 palestini 
čių. Sirijos valdžia vi-us išvar

pašlaites.

kad tiktai kovoje galėsime p; 
keisti Artimųjų Rytų politir 
lygsvarą, — sekmadienį Sirijc 
pranešė Jasir Arafatas.

HU JAOBANGAS BUVO 
JUGOSLAVIJOJE

pa- 
jie 
ka-
ne-

BELGRADAS, Jugoslavija.—. 
Kinijos komunistų partijos gen.1 
sekretorius Hu Jaobangas visą 
savaitę praleido Jugoslavijoje ir 
išsikalbėjo su įtakingesniais ju
goslavų komunistų vadais.

Pekino komunistai pažino Ti
to. Jie žinojo, kad jis atvirai kri
tikavo kelis Stalino žingsnius,' 
o vėliau Tito išvedė visą Jugo
slavijos komunistų partiją iš 
Trečiojo Internacionalo.

Jugoslavijos komunistai 
protauja savo galvomis, vaikš-! 
čioja savo kojomis, drąsiai gina 
savo nepriklausomybę, lygybę 
ir nesikiša į kitų valstybių rei
kalus, išvažiuodamas pareiš
kė Kinijos komunistų partijos 
gen. sekretorius Jaobangas.

Orkestro vedėjo Liutauro 
Dargio ir Nijolės Ilginaitės ves
tuvėse dalyvavo virš 400 žmo
nių. .
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Sirijos karo jėgos, Rusijos komunistų remiamos, 
nesitrauks iš Libano.



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

Naujausių moks'c žinių populiarus perteikimas 
•TONAS /iDOMAVIČIUS, M. D.

GELBĖTIS

^.7

(Dabar šioj vietoj O’Hara Aeroportas)

s

Tik atsisakykime to nelemto užsisėdėjimo, 
persiplepėjimo ir dėl menkniekio susijau
dinimo, to betikslio gyvenimo, ir mūsų šir
dys gyvuos kaip reikiant.

(Mediciniškas raginimas)
Tik į darbą greičiau, tik judė

jime sparčiau, lik visi pensinin
kai nustokime dėl menkniekio 
basirūpinį ir imkime sparčiau 
ge.’bė'i savas širdis nuo mūsų 
p čių joms daromos žalos! Taip, 
pagal .Maironį, visi stokime į 
reikiamus darbus savos širdies 
apsaugai. Gana mums rudens 
lapais kristi po širdies giltinės 
dalgiu dar nevėlyvoje savo am
žiaus vasaroje! Niekas už mus 
mūsų darbų neatliks, juos mes 
patys turime savai naudai nu
veikti. įskaitant ir širdies svei
katai atliekamus.

Pats laikas mums mesti menk
niekiais užsiėmus. Gana mums 
sėti ant akmens, nes tada prisi
ris kepti ant lentos. Užteks 
mums visiems save ir savo šir- 
ds žudžius įvairiopais apsinuo
dijimais, įskaitant rūkalus, svai
galus, menką mitybą, birzgalu 
bei kavos gėrimą, vyraujantį 
mūsų pa rengimuose, įskaitant 
parapijų buveines ir, O NELAI
MĖ, JAUNIMO CENTRU, kuris 
baigia išvirsti į besinuodijančių 
senių smuklę!

Teisingai sakoma, kad žmo
gus gali išvengti gamtos siun
ti amų nelaimių, bet jis negali 
išsigelbėti iš tų nelaimių, kurias 
jis pats sau ant sprando užkrau
na. Ir vien per ASMENYBĖS 
menkumą, žmogaus sprandą tos 
nelaimės vargina. Todėl liauki
mės savo menkysčių padarinius 
krovę kitiems: imkime asmeny
bėmis žmoniškėli ir visos paties

žmogaus jam užsikraunamos 
negerovės ims tirpti nuo mūsų 
peč’ų taip, kaip balandžio snie 
gas tirpsta nuo Lietuvos laukų. 
Todėl pirmas- žingsnis į savos 
sveikatos, ypač širdies, tvarky
mą yra ne vaistas, ne maistas, 
ne darbas, ne poilsis, bet SA
VOS ASMENYBĖS sužmogini
mas (savų nusiteikimų sunor- 
navimas). Be šito svarbiausio 
pirmo žingsnio, visi kiti žings
niai sveikaton bus nesėkmingi. 
Asmenybe pastipusiam negalio
ja jokie patarimai siekti gėrio, 
jokie nurodymai laikytis tvar
ios. jokie gydytojo pageidavi
mai siekti laimingesnio gyveni
mo saves širdies sustiprinimu. 
.\lenkos asmenybės tvarinys eis 
nėr gvvenima save žudydamas 
oi, kol širdies ataka jį. tokį ap- 
snūdėlį, prabudins. Tada tik jis 
,eis:s nešamas grielosios pagal
bos vežiman, idant pradėtų šir
dies tvarkymą ligoninėje.

* * * ’

: lįabako, rūkyiųb>;4^rihe- de- 
ūmteriopai žudo širdį. O silpni 
vienuoliai bei tokios pat vienuo- 
ės le.džia tokiai giltinei siausti 
laimimo Centre ir ligoninėse, 
štai kaip nusižengia Dievo ii 
žmogaus prisakymams minėtie-

i ir minėtosios.
1. Medicinos mokslas šiandien 

tvirtina, kad cigarečių rūkymas

širdies žudytoja — giltinė Jung
tinėse Amerikos Valstybėse.

2. Žmonės abejoja, ima tikėti 
tabako pardavėjams, būk yra 
saugios cigaretės; gali, g rdi, to
kias rūkyti be pavojaus sveika
tai. Čia, pagal Kristų, medicinos 
mokslas ateina paklydusioms 
avims pagalbon: mokslas tvirti
na. kad nėra saugios cigaretei 
rūkymui.

3. Kipšas d’rba. nesnaudžia, 
kaip daugelis mūsų, net vado
vų, miegodami mėgina Gėriui - 
Sveikatai tarnauti. Biogavaliai, 
menkasmeniai žmonės dabai 
ėmė piršti jaunimui didž'aus'ą 
netiesą: girdi, rūkyk marijua
na, ji yra saugesnė už tabako 
rūkymą. Medicinos moks.as 
tvirtina, kad mariju.-ma turi 
daugiau smalos (Ur) negu ta
bakas. Be to, marijuanos (pot) 
rūkytojai, rūkydami mar’juaną. 
giliai įkvepia jos dūmus. Todėl, 
kaip tvirtina to reikalo žinovai, 
marijuana stipriau ir greičiau 
šaukia vėžį į jauno rūkoriaus

tvirlėję, pakankamai apsišvie- 
tusieji asmenys.

Labiausiai išsilavinę ir gyve-

rukorlns.
0 rūkorių sunkumoje esančių

negimę kūdikiai kenčia: 
jiė gimstą menkesnės sveikatos 

ar mirštą (giniau ir greičiau. 
O rūkęrią.us namuose gyvenan
tieji prikyėpuoja tabako 
dūmų ir kenkia savo sveikatai. 
Tokie vaikąi du kartus dažniau 
serga plaučių uždegimais ir 
bronchitais, palyginus su nerū
kančiųjų tėvų vaikais. Taip pat 
dažniau tokie rūkančiųjų vaikai 
gauna tonsilų ir adenoidų ope
racijas.

Išvada. Ar dar ilgai ir toliau 
visi menkasmeniai suaugusieji, 
įskaitant dvasiškius ir vienuo
lės, taip žiauriai elgsis, taip ne
žmoniškai nebos nei Dangaus, 
nei Žemės dėslių! Aišku kaip 
dieną: jie taip elgsis tol, kol as
menybėmis bent per aguonos 
grūdą apsitvarkys (savus nusi- 
teikiiųųs sužmogins, mamonos 
atsisakys) ir šių dienų mokslo 
pagrindais apsišvies. Kito kelio 
į mūsų sveikatos pagerinimą 
niekas nurodyti negali, nes to
kio kito nėra, žinoma, mūsų 
apsišvietimas ir nusiteikimų su
žmoginimas pagreitins anų ap
sileidėlių veiklą ir geron pusėn 
pakreips. Taigi, darbo marios, 
tik už jo teigiamo visi griebki- 
mės nieko nedelsdami! Turime 
visi pradėti darbuotis, naudin
gą, prasmingą tikslą gyvenime 
turėdami.

Nė vienam, taigi ir pensinin
kui, nėra vėlu pradėti tvarkin
gu gyvenimu imti savas širdis 
stiprinti. Daugiau apie tai ki
tą kartą. i[

Pasiskaityti. J.U’Stamler: Your 
Heart Has ^'ine Lives. The 
Benjamin Co., Inc.

Jei jie nesusipras laiku, tai mes 
(jų išlaikytoją!) būtinai jau da
bar "turime susiprasti ir atsa
kančią veiklą pradėti. Už tokį 
mūsų darbą bus Dangus ir že
mė dėkingi.

7. Sakoma, kad nori siela į ro
jų, bei neleidžia jai tokio gėrio

1 apturėti jos nuodėmės. Taip ir 
čia: net 85 nuošimčiai rūkorių 
nori mesti rūkį, tik jų menkos 
asmenybės neleidžia jiems to
kio gėrio pasiekti. Todėl netikė
kime tabako pirkliams, skel
biantiems, kad visi rūkoriai, rū
kydami džiaugiasi gyvenimu. 
Mes elkimės priešingai: kiek
vienas turime galimybę-jėgą sa
vyje savos asmenybės sustipri
nimui. Tik ryžkimės stipriau, 
lik stenkimės daugiau — ir at
sikratysime tos tabako giltinės 
visiems laikams, per savos as
menybės aptvarkymą. Kiekvie
nas taip pasielgti galime, tilj. 
ryžkimės ir veikime reikiamai. 
Visi šeimos nariai kartu į- svei
katą ženkime.

Dabar tūlas vyras skundžia
si: jis labai rūkęs, bet dabar me
tęs — tik jo žmona vis teberū
kanti, ir jį į rūkymą viliojanti. 
Taigi, argi lietuvė moteris mes 
lik tada niekus dąrius, kai 
.renks perkūnas. Taip elgiasi la
bai menkos asmenybės žmonės. 
Nė viena lietuvė moteris tokiai 

■ grupei žmonių nepriklauso, to
dėl pats laikas visiems ir vi- 

. soms atgimti sveika ton kartu 
su šio pavasario atbundančia 
gamta.

I

i

II

plau 'us ir širdies atakas į to
rių pramuštgalvių širdis.

I. Blogio atstovai nemiega to
liau, jie šnibžda nesiorientuo-J nime sėkmingiausiai save tvar- 
įančiajam: j 
atakas gauna ir nerūkantieji 
todėl neklausyk pasakų, būk 
rūkymas yra kenksmingas žmo
gui. Tikrumoje, rūkantieji šir
dies plaučių minėtų nelaimių 
.laiig lažniau ir sunkesnių susi- 
lauk.a. Nors nerūkantieji irgi 
ga.i susirgti plaučių vėžiu bei 
gauti širdies ataką, tai ne nuc. 
jų kaltės nelaimės juos bus už- 
gulus’os: yra daugelis kitų 
plr.učiuosra vėžio ir širdysna 
•atakos prišaukėjų. Su tokiais 

’ais kiekvienas mūsų tū- 
ccvoti visomis jėgomis, 
kovai pasirengimas yra 

as: asmenybės susitvar- 
ir šių dienų mokslu apsi 

švietimas. Kito kelio sveikatai 
nebuvo ir nėra, nes negali būti. 
Tik vienas paveldėjimas šian
dieniniam žmogui nėra sukon
troliuojamas: mes negalėjome 
pasirinkti savų sveikų tėvų. Tik 
dabar pradėjo mokslas dėti pa
grindus paveldėjamųjų jėgų pa 
gerinimui. Tada ateities bus 
saugesnės ir toje srityje.

' 5. 'Tabako pardavėjai neriasi 
. iš kailio, jie kaip įmanydami 
perša nerūkantiems rūkymą. Jie 

rūko gražiausi, pa-

girdi, vėžį ir širdies kautieji žmonės mažiausia rūko
Nustoja gausiausiai dabar šia
me krašte rūkyti visų prima gy 
dytojai, dantų gydytojai ir mo
kytojai. štai, tie šviesūs ir bran 
dūs žmonės yra pavyzdys vi
siems kitiems: taigi; ir kuni
gams bei vienuolėms, ' j-į

6. Blogis toliau skelbia ne 
tiesą, būk vis gausėja- rūkorių 
skaičius — neatsilik ir tų! Kaip 

' i u čia būsi lietuviškame paren- 
r gimė be cigaretės, tiesiog vai
kiškas toks tavo elgesys būtų: 
ūkyk! Žiūrėk, Jaunimo Centre 

rūko visi. Tik pažvelk, ligoni
nės, net po operacijos kamba 
iuese dumia kaip kaminai, nie

kas jiems nieko nesako, nežiū 
.int. kad greta nerūkantysis 
dūsta. Taigi, jei rūkymas būtų

8. žinoma, kad netiesa, būk 
į pradėjai rūkyti — rūkysi visą
gyvenimą, todėl nė nepradėk 

, galvoti apie rūkymo numetimą. 
Taip kalba savanaudžiai tabako 

. pardavėjai. Tikrumoje, kiekvie
nais metais šiame"krašte njeta 

■ rūkę apie . du milijonai ameri
kiečių. Tamsta irgi esi kviečia
mas stoti jų tarpam Nereik’a 
.aukti širdies atakos ar širdies 
operacijos šitokion eilėn įstoti. 
Asmenybe kiek apsitvarkiusysis 
lar šiandien įsarišys be rašto 
apsieinančiųjų be tabako eiles.
9. Tabako pirkliai vilioja į sa- 

;o bučių buvusius paklydusiuo- 
;ius ir jau dabar metusius rū-

Girdi, tu gali pamėginti 
truputį cigaretės teikiamo

i

m

DON’T CUT PM BETWEEN CARS

FOLLOWING DiSTAMOES*

f

atsitiks.
Nėra didesnio melo už tokią 

apgaulę, mūsiškiams peršamą.

sukelia plaučiuose vėžį ir sukę- ■ 
lia širdies kraujagyslių sklero-: 
zę, o pastaroji artina širdies ata
ras. Rūkymas yra pati stiprioji

SOME CHICAGO MOTO^ CU® TIPS ON

Northamptone, D. Bi’Rąni- 
joje, gyvenantieji indai-sikhai 
gavo iš britų valdžios 40 yū' st. 

; svarų panamą socialiniam cent
rui padidinti.

— Libijoje aštųoni . asar/ą 
vokiečiai apkaltinti šnipinėjimu 
JAV-bėms.

C

Rm- the woman 
who’s at the heart d 
her family’s finances

*fe

— Sovietų ‘Tz^šl^o^ dien
raščio korespondentai A. Ka- 

. vb;snev, vakariečių diplomatų 
Tslamabade žiniomis, žuvo Af
ganistane. Sovietai buvo paskel
bę, kad jis mjrė Maskvoje.

You can’t afford to be Trror* * 
Because if you’re in charge <&. 
the family budget, you’re, 
making decisions about tise 
future, too.

And that’s where UA.
Savings Bonds come in. Buy 
them Uirough your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up for the Payroll Sa-e- 
ir.gs Plan where he worka.

That way, while you’re 
•neeting the day-to-day ex
penses, you’ll sti!’. he ’>v Jd ;-\ 
a more secure future for youi 
family.

U.S. Savings Ronds. 
the woman wb.o real y kne* 
a good bargain.

sako, kad 
trauki ausi žmonės. Tikrumoje, 
ne grožio, ne turtingųjų mums 
reikia, mes stokojame acmeny 
bėmis bent iki normalaus žmo
gaus subrendusiųjų.

Pasauliui ir mums reikia nor
malių lietuvių, kure pajėgtų 
skirli blogi nuo gėrio ir turėtu 
jėgų atmesti blogį, o siekti gė
rio ir jį savo gyvenimo dalimi 
paversti. Gyvenimo tiesa patvir- 
t’na virš skelbiamą tiesą: ma- 
ž.lausia rūko asmenybėmis su-

nesveikas, nedoras, prieš Dieve ; 
valią elgesys — nuodėmė, tai | 
vienuoliai ir vienuolės kiek ki-l , . ,..... , , s malonumo: nieko blogo tau ne-;aip su rūkančiaisiais tvarky °
.ųsi.

Tikrumoje, šiame krašte rū
kančiųjų SKaičius mažėja, ypač j apgavikų, pelnagaudžių tabako- 
.arpe suaugusių vyrų. Dar ko. | ejgarcčių gamintojų. Tiesa yra, 

menkasmenės moteriškės I
r, žinoma, tokie jaunuoliai sa- 
o menkumą nori paslėpti eiga-. 
etės ir marijuanos dūmuose. ;1 
vur tu čia paslėpsi nepaslepia- į 
na blogį, štai, pirtyje, narko

manas šaukiasi sargą jam pa- ■ 
dėti atrakinti jo rūbų spintelę: 
,is rakinąs 18 numerio raktu 
svetimą 29 numerio spintelę ir 
nekaip neatrakinąs. Išplėsk to
rių pasimetėlių veiklą visose 
srityse — ir turėsi pragarą čia 
jau ant žemės. Gaila, kad tu
siam stoviui visomis jėgomis Į 
icsipriešina mūsų triūsu išlai 
komieji dvasiškiai ir dvasiškės.

kad, kaip alkoholikas, taip ir 
'abako rūkytojas negali saugiai 
paimti į savas lūpas bent kartą 
cigaretę, kaip alkoholikas stik
lelį, kad vėl neužsikurtu sun- 
<iai nugalimą įpratimo gerti, 
rūkyti ugnis. Todėl kartą mete' 
.ūkęs — bėk į kitą bloką nuo 
rūkančiųjų. Tai bus sveikatai 
.pač širdžiai, geriausias šiame 
pavasaryje patarnavimas.

10. Užsikimškime ausis nuc 
rabako pardavėjų sirenų, būk 
nerūkantiems rūkoriaus dūmą, 
nekenkia, būk rūkorių vaika 
nenukenčia. Tikrumoje, tvirti
na Medicina, nerūkantysis, kvė
puodamas rūkoriaus dūmus, ly
biai stipriai nukenčia. Taip rū
kantieji kankina nekaltus ne

ENERGY 
WISE

Chmg« th* OH ana 
f lter» •v#ry 3,0001* 
8,000 mile* to avoid 
watting gasoline.

Don’t be a Bom LoseH

THERE'S A SOOCe N STOT WMUUI 
kxlomwg too



DETROITO NAUJIENOS
DETROITO LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ CENTRO 

METINIS SUSIRINKIMAS

Susirinkimas Įvyko gegužės ■ kasininkas Antanas Vaitėnas. 
Nariai — Antanas Grinius, Mil
da Skorupskienė, Gražina Vaš
kely#; kultūriniams reikalams 
Algirdai Vaitiekaitis, ir reikalų 
vedėjas Antanas Sukauskas. Re
vizijos komisija: Vincas Tamo
šiūnas, Petras Januška ir Ed
vardas Milkus.

Į Organizacijų Centrą įeina 19 
organ:zacijų su 36 atstovais.

Sumanymų ir pasisakymų ne
buvo. Susirinkimas pasibaigė 
4 vai. popiet. 

Susirinkimą 
pavykusiu. 

* * *
MOTINOS DIENOS MINĖ

JIMAS DETROITE

Gegužės 8 d. Motinos dienos 
minėjimas visose trijose Detroi
to lietuvių parapijų šventovėse 
(Dievo Apvaizdos, šv. Antano ir Į 
Šv. Petro) prasidėjo 10:30 vai. j 
Mišiomis už mirusias motinas. >

Dievo Apvaizdos parapijoje ‘ išėi° Lenkijoje gyvenančių Lie- 
Mišias atnašavo ir pritaikintą1;^'^ Visuomeninės Kultūros 

’” > (LVKD) centro val
dybes kas trys mėnesiai leidžia
mo žurnalo “Aušra” 1983 me
tų Nr. 1. Žurnalas yra 36 psl., 
gausiai iliustruotas, 16!4 cm X

mėn. 7 d. §v. Antano parapijos 
mokyklos- klasėje. Kadangi pir
mininkas. dėl kitų Įsipareigoji
mų, nedalyvavo, susirinkimą 
pradėjo vic^pirm. Bernardas 
Brizgys, sudarydamas prezidiu
mą iš Stasio ir Sauliaus Šimo- 
liūnų ir dr. Algio Barausko. At 
įstojimu pagerbti nuirusieji. 
Praeitų; metų metinio susirinki-- 
mo protokolą perskaitė Saulius 
š.moliūnas. Atstovų mandatų

St. Simo-
liūnai .

Pirm. Raimondui 
nedalyvaujant, jo metinį piane 
Šimą perskaitė, sekretoriaujantis 
S. šinioIii&nas.iįFinansų sekreto
rius Petras Bliūdžius metinę 
apyskaitą patiekė raštu. Surink
tų aukų suma, pagal aukotojų 
sąrašus,-, neatitiko.

Pranešimą apie Didžiųjų bir
želinių’ ištrėmimų minefmą 
kartu su estais ir latviais, pa
darė B. Brizgys. Jis pareiškė, 
kad su ėstais ir latviais posė
džio dar neturėjo, nes latvių at
stovas. negalėjo dalyvauti. Tam 
minėjimui lietuviai’ dar neturi 
meninių5 pajėgų.

Pavergtų? Tautų. atstovas dr. 
Algis ’Barauskas savo praneši
me painformavo, kad pavergtų
jų tautų paniinėjimas-akademi- 
ja Įvyks liepos 24 d. Ukrainie
čių kultūros centre,Ikaip -ir pra
eitais. .ąnėtais.y Fęstivąlis prie. 
Detroito upės nunjatytas rugsė
jo iriėn. O, 1D ir f 1 dienomis.

Revizijos komisijos aktą per
skaitę Vincas Tamošiūnas. 
DLOC telefono reikalu ’praneši-1 
mą padarę A. Barauskas, Tele
fonas paliekamas ir toliau D.L. 
Organiza-cijų Centro vardu nau
dotis. Metams kainuoja $145.

Toliau sekė Valdybos ir Re
vizijos ^komisijos rinkimai; Man
datų komisijos piqin. Antanas 
Sukauskas' perskaitė pavardes 
sutinkančių Įeiti Į valdybą. Po
nia Eugenija Bulotienė pasiūlė 
papildyti dar vienu atstovu. 
Į valdybą išrinkti: pirm. dr. Al
gis Barauskas, vicepirmininkai 
— iiĮž.'Bernardas Brizgys, Eu
geniją; Bufotiėnė, 'dr. Stefanija 
Miškinienė,’ ady; |Laymondas ;S. 
Sąkfe) dr.; Saulius Siiųoliūnąs, 
Stasys ŠąJdęikaį’ česys ^adeika ir. 
Antanas Norus; pirmas sek r et. 
leis. Stasys š:moliūpas; proto- 
kolų-:sekr. Romualdas. Maeionis; 
finansų • sekr; Petras Bliūdžius:'

S. Sakiai
reikia

* * i

skaityti

Ukmergės aukštesnioji mokykla

<4
■if'Jib

- f

S t’į »f * 
i £ %

prasidės liepos 17 d. 12 vai. Ta 
proga bus išleistas mažas leidi
nėlis (folder) ir pagamintas 
švarko atlape nešiojamas ženk
lelis. Let. tautinis ansamblis 
duos koncertus Mislibože (Sol
dine) ir prie paminklo. Daromos 
pastangos gauti ir Istorijos mu
ziejaus Kaune foto nuotraukų, 
:r surengti Dariaus Girėno žy
gio parodėlę.

Senąjį koplytstulpį nonm. 
pervežti Į Punską, bet dėl 6, met
rų aukščio susidaro problema, 
kur jį pata’p'nti.

Toliau leidinyje yra sužymė
tos Dariaus ir Girėno paminklo 
restauravimui aukojusių asme
nų sarašas. * 4

Bendrai, susidaro Įspūdis, jog 
Lenkijos lietuviai gražiai ir 
tart nai dirba ir stengiasi
saugoti Lenkijoje esančius lie 
tuvių kultūrinius paminklus. 
Ir pats “Aušra” leidinėlis daru 
pasigėrėtiną Įspūdį.

E. Jasiūnas

dėl balansuotu ir kontroliuoja 
mo nusiginklavimo.

LIETUVIS PROFESORIUS

Čilės universiteto istorijos fa-, 
kulteto dekanu šiuo metu yra 
lietuvis prof. dr. Julius Kaka-i. 
rieka. Jis yra vienas nedaugelio, 
lietuvių, po karo emigravusių 
Į Čilę. į

Jo žmona yra ten pat aukštes
niosios mokyklos mokytoja, o 
visi vaikai taip pat išėję auko
tuosius mokslus.

pamokslą pasakė klebonas kun. BiRngijos
Viktoras Krikščiunevičius; šv. 
Antano par. šventovėje — kle
bonas kun. Alfonsas Babonas. ir 
Šv. Petro par. šventovėje — kle
bonas kun. Kazimieras Butkus.

Minėjimas - akademija įvyko skaitų nuobodžiavę, o dabar dėl 
Dievo Apvaizdos parapijos sa- ’ trumpos 

■įėję. --------- ................................~
klubo direktorius ir pranešėjas j Kriščiūnas gražiais 
Jonas Kriščiūnas. Pasveikinęs ■ praeilgino programą. Perskaitė 
atsilankiusius, jis apgailestavo, katastrofoje žuvusio Liūdo 
kad staiga susirgodr turėjo alsi- mano eilėraštį.

. gulti ligoninėn Radijo klubo pir- Meninėje dalyje Danutė 
mininkas Kazys Gogelis. Palin-. ronienė gražiai padainavo 
kėjo jam greito pasveikimo. Po Į a§ našlaitėlė’’ ir dar vieną 
to, Kriščiūnas paprašė publiką na? kurios pavadinimo nenugir- 

’Atsistoti mirusioms motinoms | dau. Akompanavo Vidas Neve- 
pagerbti ir uždegė žvakutę. ! rauskas. Dievo Apvaizdos para-

Afsidarius scenos užuolaidai, 
pasirodė apie penkiolika Litua
nistinės mokyklos mokinių, ku
rių kiekvienas turėjo po krep
šelį gėlių ir motinos garbei pa
deklamavo eilėraštį. Po to, mo
kiniai salėje esančioms moti
noms padovanojo po gėlę. Pro
gramos vadovas pakvietė pa
skaitai 
Kriaučiūnienę, iš Čikagos, 
perstatė jos brolį Petrą Januš
ką, iš Kanados. Vicekonsule pa
bėrė * daug gražių minčių apie 
motiną. Paskaita buvo gerai pa
ruošta, užtruko apie 15 minučių. 
Publika labai šiltai vicekonsulės 
kalbą priėmė ir paplojo.

Anksčiau publika dėl ilgų pa-

su 
ap-

— AUKcmejusicms n 
Falklando salų gyve: 
britų vald.ia išmokėjo 
jonus svarų sterlingų, 
buvo paduota 561 pa v 
konipensac'jo:ns gauti.

. o

— Sumažėjus naftos pareika 
lavimui, Jungtinis Arabų Emi
lą tas sumažino visu trečd dit 
savo išlaidas ir ĮŠaih'.ė nauju- 
valdžios projektus.Po II-jo pas. karo, apylinkės 

. gyventojams keičiantis (vokie- 
i čiai turėjo išsikraustyti, nes ta 
Pamario sritis buvo perleista 
Lenkijai), paminklas labai nu
kentėjo: bronzinės raidės buvo 
išlupinėtos, tvorelė išardyta ir 
1.1. Pokario metais, apylinkėje 
apsigyvenus ir keletui lietuvių 
šeimų, susirūpinta paminklo ap
sauga ir remontu.

1966 melais buvo Įdėta pa
minklinė lenta lenkų ir lietuvių 
kalbomis. Pamario ir Vroclavo 
lietuviai kasmet liepos mėn. vi
duryje suvažiuoja prie pamink
lo, ir tai jau tapo tradicija. Ypa- 

Į tingai paminklo ir aikštelės ap
sauga rūpinasi Julius Savaitis.

1980 m. buvo pradėtas aukų 
rinkimas paminklo restauraci
jos reikalams. Iki šiol surinkta 
250 tūkst. zlotų. Atsiliepė ne 
lik Lenkijos, bet ir JAV, Kana
dos, Australijos ir Švedijos lie
tuviai.

Pagal seną ir gana neaiškią

LENKIJOS LIETUVIŲ “AUŠRA"
Šiomis dienomis iš spaudos 23* a cm formato, spausdintas 

spaustuvėje.
Leidinyje yra straipsni apie 

Ast. Sniečkų, apie Basanavi
čiaus “Auszros” 100 metų su
kakti, apie Dariaus-Girėno žy
gio 50 metų sukaktį. Įdomūs 
skyriai “Iš mūsų praeities”, kur 
aprašoma istorinės Lietuvos 
įvykiai, o ir ne taip seni, kaip, 
pavyzdžiui, Seinų ir Punsko lie
tuvių gyvenimas tarp I-jo ir 
II-jo pas. karų laikotarpyje. Yra 
ir kultūrinės kronikos, jaunųjų 
balsų ir kalbos skyreliai.

Iš leidinio sužinome, jog Sol-i 
dino miestelis dabar yra vadi
namas Myslibožu, o Kuhdam 
kaimas, netoli kurio buvo tas 
pušynėlis, kur Įvyko “Liluani- 
cos” tragedija, dabar yra pava
dintas Pšelniku.

Leidinyje yra aprašyta mums 
gal nežinoma pokario melo (po 
II-jo pas. karo pabaigos) Soldino 
paminklo' istorija. Kaip žinome, fotografiją buvo atkurtas pa- 
Lietuva 1935 m. Soldino trage
dijos vietoje buvo pastačiusi 
gana gražų granitini paminklą: 
du kryžiai, simbolizuoją abiejų 
Itkūnų mirtį, buvo suliedinti Į 
vieną, ir tuo būdu pereinant Į 
Vyčio kryžiaus simboli. Pamink
lo aikštelė buvo gražiai sutvar
kyta, Įrengti akmeniniai suole
liai, paminklas apvertas tvorele. 
Į granitą buvo Įtvirtintos bron
zinės raidės, sudarančios įrašus 
apie lakūnų mirtį, lietuvių, vo
kiečių ir anglų kalbomis. Prie 
paminklo buvo pastatytas gra
žus lietuviškas koplytstulpis.

> nenorėjoj keltis nuo 
Minėjimą pradėjo Radijo! kėdžių. Programos vedėjas J.

- • > . • • • v • - !

> eilėraščiais

Vis-

Pet- 
“Ar 
dai-

pijos mergaičių choras, vado
vaujant muzikui (Rimantui Kas
pučiui, padainavo vieną dainą. 
Programos atlikėjams jaunos 
mergaitės Įteikė gėles. Publika 
šiltai paplojo.

Užbaigai, programos vedėjas 
padėkojo vicekonsulei, solistei 
D. Petronienei, chorui ir jo va-

vicekonsulę Mariją; dovui muz. R. Kaspučiui bei 
ir Į akompaniatoriui y. Neveraus- 

kui.
’ Motinos dienos minėjimas 
buvo suruoštas skubomis, pa
ruošė Radijo klubo energingas 
pirmininkas Kazimieras Goge
lis. Valio jam! Minėjimas pa-

1 vyko labai gerai.
Ant. Sukauskas

NEBRANGIOS, BET STINGOS KNYGOS
> LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir moksl> 

I3M m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenatą, Vine* 
Krėvės, Igno SlapeHo, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
J. Raukčlo, dr. Kario Griniaus, taip pat K Matusevičiau* Ir 1 
Meilauji straipsniai bei rtudijos, Iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kašubo*, A. Rūkitelės ir A. V am 
kūrybo* poveialaia. 365 puri, knyga kainuoja tik F3.
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'• DAINŲ iVENTRS LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir tjd 
finlų lokių pirmūnės Juorės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalm 
iventei be^ jų istorija ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi Ir surinktais duomenimJb 
bei užkulisiai*. Studija’yra 151 pusi., kainuoja >2.

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraiy 
tas Juo*o Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne mub® 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* Hte 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais.. T* 206 puslapių knyg?

BRITANIJOS MOTERŲ 
PETICIJA

Nauja Britanijos moterų or
ganizacija, kuri pasisako už tvir
tą gynybos politiką ir visapusiš
ką nusiginklavimą, gegužės 1 d. 
suruošė demonstraciją Londone 

Į ir moterų delegacija nunešė pe
ticiją su 13,000 parašų į Sovie 
tų ambasadą.

Ambasadai peticijos nepri
ėmus. moterų atstovė Olga 
Maitland pareiškė, kad dėžė su 
peticijos parašais bus pasiųsta 
Andropovui į Kremlių paštu.

Peticijoje Sovietų vyriausybė 
yra raginama atkreipti dėmesį 
Į Vakarų valstybių pasiūlymą

■ saugos biudžete paskyrė dau-j 
giau lėšų branduoliniam apsi-t 
gmklavimui, bet truputį suma
žino sumas konvenciniams g.r.k- 
lams.

— Texas vaistuos naftos p-a- 
monininkas J. Grimm vėl finan
suoja naują mėginimą surasti 
prieš 71 metus Ailsnte pasken
dusį “Titanic” keleivinį laivą. 
Du ankstyvesnieji jo bandymai 
nepavyko.

— Izraelio valdžia patvirtino 
planą Įkurti dar tris naujas gy
venvietes okupuotame vakari
niame Jordano upės krante.

minklo Įrašas ir pagaminti rai
džių šablonai (kaip sakyta, po
kario metais bronzinės raidės 
buvo piktadarių išlupinėtos). 
Prie buvusių trijų Įrašų (liet., 
vok. ir anglų kalbomis), bus 
pridėtas dar ir Įrašas lenkiškai. 
Iš viso reikės virš 400 raidžių. 
Tikimasi 50 metų sukakties iš
kilmėms jau turėti Įrašus su
tvarkytus.

Medinis koplytstulpis taip pat 
jau buvo labai blogame stovyje. 
Gavus tam reikalui ąžuolo ir su
radus medžio meistrą, buvo ga
na vykusiai padaryta koplyt
stulpio kopija, kuri buvo pasta
tyk dar praeitais metais.

ŠĮmet iškilmės prie paminklo

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus .dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudu savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki S10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA-—kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001

Tel. (212) 563-2210
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GIFT PARCELS TO LITHUANIA
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PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, III. 60629 ♦ Tel. 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių, 
glaistas iš Europos sandėlių.

MARIJA NOREIKIENĖ

piomlri pamiyta itudija apie Rytprūriu*, remianti* Pakalnė* I 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūf kiekvienai! 
lietuviui Leidinys ffiuftruotu nuotraukomJ*, pabaigoje duodami 
vitovarettitj pavadinlm*’ * Ir jų vertiniai | vokiečių kalbą. Laba' 
Baudlngoje 333 pu«L knygoje yra Rytprūaftj iemėbipl*. Kaina M

> K4 LAUMK LIMB, raiytojoe Petronėlė! Orintait-M ate 
minimai Ir minty* apie armenis Ir vietas neprft Lietuvoje ir pb 
maišiai* bolševikų okupacijom metai*. Knyga turi 254 puslapiui 
bet kainuoja tik O.

> JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupra 
tai fr klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje'; tik » 
ftfrglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe 
r"a Dabar būtų j' galima pavadinti kovotoju ui imogaua tei»« 
Knyga yra didelio fmuato, 255 puslapi!, kainuoja IA

> iATTKMB NOVTLtS, M. I«ii»euko tftryba, 7. Valais.
Kaina 13

JAY DRUGS VAISTINE
1759 W. 71st SL, Chicago, DL

■ rmynvGAi hftldomi rbckptai ♦ fannik mat saj- 
DUMYNAI » KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nue

ATEINA LIETUVA,

_ — Naujienos. Chicago, 8, Hl. Tuesday, May 17, 1983

Ca-It* «25. Kieti vlrieliiL Paitx* FT

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2a01 W. 69th St., Chicago, Ill. 60629 ♦ Tel. 925-2737

JECttEM J I IffKTt 111 8.1 ti l "I

Ini LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų 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 kum Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

MuSIesiin nu o J t*L
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Gėda prašyti Izraelį priimti 
Valerijoną Trifą

Amerikiečių spauda rašo; kad vyriausias JAV proku
roras įpareigojęs kažkokį kovotoją prieš nacius kreiptis 
į Izraelio vyriausybę ir prašyti, kad Izraelis priimtų še
šiasdešimt kelių metų sulaukusį rumuną Valerijoną Trifą

Valeriionas Trifą Amerikoje išgyveno hėt 30 metų 
Visą tą laikotarpį jis nenusikalto Amerikos įstatymams 
B ė* lis Padarė vieną klaidą. Norėdamas įvažiuoti į JAV 
jis Įvažiuojamame lapelyje parašę, kad: jis niekad nacių 
partijai nepriklausė*, piekad nekalbėjęs’jokiame susirin
kime, kai vokiečiai buvo okupavę Rumuniją ir persekiojo 
žydus Bukarešte.

Niekas Valeriįcno Trifoš būtų ir toliau nelietęs, jeigu 
pre prokuroro įstaigos nebūtų sudaryta Speciali tyrinę-i 
iimu komisija. Sovietų valdžios agentai keliais atvejais 
tvirtino, kad į Ameriką atbėgo didokas nacių skaičius 
Dancum0 neriu ’'"įteko į pačių vokiečių kariuomenės ir 
priR-’nc pacių vadus suėmė britai, prancū
zai ir amerikiečiai, bet dalis jų atbėgo ir į Ameriką.

Hitlerio valdoma Vokietija, pakurščiūsi japonus už
pulti Amerikos Udštūš Havajų Salose, pati prižadėjo 
skelbti karą JAV-ėms, ir paskelbė. JAV turėjo organi
zuoji visas savo iėgas nacių Vokietijai sumušti ir nu
ginkluoti. Amerikiečiai nemanė, kad dabar naciai Arrie- 
rikoje suktų savo lizdus.

Kongresas paskyrė 20 milijonų dolerių šiam klausi
mui ištirti, pasamdė apie 20 advokatų ir parinko pačioje 
prokuratūroje dirbusius nacizmo priešus. Iki šio meto ta 
speciali komisija nieko konkretaus nepadarė. Ji neišaiš
kino nė vieno nacio, kuris Amerikoje būtų nusikaltęs 
Amerikos įstatymams. Komisijos nariai dažniausiai Va
dovaujasi Imigracijos įstaigai padarytu pareiškimu, kad 
įvažiavusieji naciai tekiais neprisipažino. Jie, reiškia,, me
lavo JAV pareigūnams, duodantiems leidimus įvažiuoti 
į Ameriką. Jeigu jie būtų pasakę, kad jie buvo naciai 
arba buvo susižavėję nacių idėjomis, tai —jie manė —

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsižyš)

— Truputį dar sirginėju, — tarė Macka, bu
čiuodamas abato ranką, —bet atvykdu, kad jūrhš, 
savo geradariui, nttšilenkeiau, už šeimininkavimą 
Bogdaniece padėkočiau ir paprašyčiau palaimi
nimo, kuris nuodėmingajam žmogui yra reika
lingiausias.

— Girdėjau, kad sveikstate, — tarė abatas, 
spausdamas jo galvą. — ir kad pasižadėjote ap
lankyti mūsų velionės karalienės karstą.

— Nežinodamas, kurio šventojo pagalboš pra
šyti, jai pasižadėjau.

— Gerai padarėte! — sušuko abatas, — ji gė
lesnė už kitus ir tegu tik pabando jai kas nors 
pavydėti!

Ir vienu mirksniu jo veide pasirodė pyktis, 
skruostai paraudo ir akys pradėjo žibėti.

Tokį jo būdo karštumą visi gerai pažino, to
dėl Zychas pradėjo juoktis ir šaukti:

— Mušk tą, kas Dievą tiki!
Abatas balsiai nusičiaudėjo, perbėgo akimis 

susu inku&ius, nusijuokė taip staigiai, kaip anks- 
čiau supykęs buvo i“, pa?* elgęs į Zhyšką, pa-

jūsų 'nolenas ir mano giminaitis?
Z ; p< 'eriKė ir pabučiavo į ranką.

'■ mažiau, būčiau neatpažines. —

JAV vyriausybė nebūtų jų įsileidusi į Ameriką. Jie rtė- 
žinojo, kad JAV pareigūnams labiau rūpėjo teisybė, negu 
baimės apimto žmogaus pamelavimas.

Paaiškėjo, kad Valerijonas Trifą buvo dvasiškis.

Wdffi0AŠ

STASIO RAŠTIKIO UŽRAŠŲ IV TOMAS 
“LIETUVOS LIKIMO KELIAIS”

Kada Rumunija buvo vokiečių pavergta, tai Trifą buvo 
vos 20 metų peržengęs jaunas vyras. Jis buvo sentikis, i 
priklausė sentikių (ortodoksų) bažnyčiai. Paklausęs savo 
tėvų, jis tapo sentikių bažnyčios dvasiškiu. Dvasiškio ti
tulu jis ir Amerikon atvažiavo. Per 40 metų jis pražilo, 
sustorėjo, o sentikių bažnyčios vadovybė jį pakėlė į arki 
vyskupus. Speciali investigacijų komisija prieš metus pra
dėjo klausinėti sentikių bažnyčios arkivyskupą Valeri
joną Trifą. Michigan valstijoj jis turi didelę sentikių pa
rapiją, turinčią apie 30,000 tikinčiųjų. Arkivyskupas Tri-' 
fa tikintiesiems sakydavo pamokslus. Tyrinėtojai apklau- 
sinėjo šimtus tikinčiųjų. Norėjo patirti, ar jis kartais 
tikinčiųjų tarpe nešėjo naciškų idėjų. Nėi vienas tikin
tysis negirdėjo arkivyskupo Trifbs, gyrūšio nacių ietėjaš. 
Tyrinėjimo komisijos nariai negalėjo sudaryti jam bylos. 
Jie vadovavosi Imigracijos pareigūnafns pūdUotū ftfėla- 
gingu pareiškimu. Apklausinėjamas Trifą prisipažino, 
kad jis buvo susižavėjęs nacių skelbiamomis idėjomis. Už 
melą pareiškime nutarė jį ištremti iš JAV.

Pirmiausia kreipėsi į Rumunijos vyriausybę Paklau
sė, ar jie norėtų pasiimti Valerijoną Trifą. Komunistinė 
rumunų vyriausybė atsakė, kad Trifoš jie nenori. Būda
mas dvasiškis, jokio nusikaltiriib čia nepaddt'ė. Jeigu 
mžtų. tai turėtų bereikalingos bėdos su senu žmogtimi. 
Pats arkivysk. Trifą pareiškė, kad jis Ifo'r'ėtų apsigyventi 
Šveicarijoje, jeigu jį ten priimtų. Pasirodo, kad šveicarai, 
perskaitę JAV spaudoje paskelbtų įvairiausių žinių apie 
Trifą, atsisakė jį priimti.

Prokuroro padėjėjas drįso pasiūlyti ištremti arki
vyskupą Trifą į Izraelį. Tai padarė, neatsiklausęs paties 
Trifoš. Jeigu visi kaltinimai būtų teišiiigi, tai būtų.stū-i 
minias seno žmogaus tiesiai į liūto nasrus, kaip prieš porą 
tūkstančių metų darydavo romėnai. ’

Telford Taylor, buvęs JAV prokuroras Nurembergo 
byloje, kurioje buvo kaltinami patys svarbiausieji naciai, 
patyręs apie Specialios tyrimo komisijos pašiūlymą iš
vežti Amerikon prieglaudos ieškoti atvažiavusį rumurią; 
pažymėjo, kad tai kelia ne tik teisines, bet ir moralines 
problemas. Amerikoje nėra tokio įstatymo, kuris įparei
gotų vyriausybę siųsti į mirtį žmogų, kuris nenusikalto 
prieš JAV įstatymus.

Tremtiniai žinojo, kad Amerikoje yra demokratinė 
tvarka. Jie taip pat žinojo, kad kraštas valdomas įstaty
mais, taikomais visiems piliečiams, be jokių išimčių.

Iki šio meto JAV neiššiūtftė riė vieno tremtinio į to
kią valstybę, kurion jis nenorėjo važiuoti. Buvo išsiųsti 
kriminialistai, bet nebuvo išsiųsti politiniai tremtiniai.

Mums nereikia ieškoti kitakalbių svetimtaučių, nes 
mes turime pakankamai lietuvių, veikusių prieš JAV įsta
tymus ii’ JAV santvarką. Čia buvo Fredas Abekas, Leo
nas Jonikas, Antanas Bimba/ Vincas Andrulis ir kiti. 
Visi jie dirbo JAV santvarkai nuversti ir komunistinei 
santvarkai įvesti. Visi Amerikoje buvo teisiami ir nu
bausti tremtimi. Visiems buvo užvestos bylos, ėjusios il
gus metus. Buvo samdomi advokatai, renkamos aukos nu
teistiems ištremti, o visi Spyrėsi, kiek pajėgė, kad tiktai džiu savo tikintiesiems apie nacius neužsiminė, tai yra 

pagrindo manyti, kad arkivyskupas jau pakeitė savo
Ištisą dešimtmetį Chicagoje ėjo Andrulio byla. Nu- nuomonę apie nacius. Ar verta būtų seną dvasiškį už kal- 

statė, kad jis Amerikon atvažiavo iš Rusijos, todėl ir nu- bas, pasakytas prieš 40 metų, ištremti? Kodėl dvasiškiui 
tarta jį ištremti atgal į Rusiją. Andrulis teismui tvirtino, norima taikyti tokią bausmę, kada trėmimo bausmė ne- 
kad jis atvažiavo iš Lietuvos, ne iš Rusijos. Rusijon jis i buvo taikoma lietuviams komunistams?
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Didelės knygos trumpa apžavlga
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jų nėišsiųštų į ‘'raudonąjį rojų”.

kalbėjo abatas. — Pasirodyk!
Permėtė jį gyvomis akimis nuo kojų iki gal

vos, ii’ tarė:
— Per gražiai atrodo! Mergaitė, ne riteris!
Į tai atsiliepė Macka:
— Šokdino šitą mergaitę vokiečiai, bet kuris 

tik ją griebė, tuojau krito ant žemės ir nesikėlė.
— Ir kilpinį be įtemptuvo įtempia! — staiga 

sušuko Jagienka.
Abatas pažvelgė į ją:
— O tu ko čia ?
Ji taip paraudo, kad net jos kaklas ir ausys 

raudonos pasidarė, ir labai sumišusi atsakė:
— Nes mačiau.
— Saugokis, kad netyčia tavęs neriušautų.
Tai išgirdę, dainininkai, piligrimas ir kiti ku

nigai prapliupo juoku, nuo kurib Jagienka visai 
sugniužo. Abatas ją palietė, pakėlė ranką ir, paro
dęs į nežmoniškai plačią savo rankovę, pasakė:

— Pasislėpk, mergaite, nes kraujas iš tavo 
veidų pratrykš.

Tuo metu Zychas pasodino Macką ant suolo 
ir liepė Jagienkai atnešti vyno. Abatas pakreipė 
akis į Zbyšką ir pradėjo kalbėti:

— Gana juokų! Ne kad sugėdinčiau, tave 
mergaite pavadinau, tik dėl tavo grožio, kurio ir 
ne viena mergaitė galėtų tau pavydėti. Bet žinau, 
kad garbingas esi bernas. Girdėjau ir apie tavo 
žygius prie Vilniaus, fryzuose ir Krokuvoje. Pa
sakojo man viską Zychas — supranti.

GEN. STASYS RAŠTIKIS

Dabar Švenčio'ilių apylinkės 
Lenkijai nepriklauso, bet vistiek 
jiė yra užgfoEę kur kas daiigiau 
iiegu 12-ka valsčių, daugidu ne
gu 120,000 lietUviškcfe kilmės 
gyventojų. Kiekvienas atgautas 
lietuvis mums brangus. Reikia 
imti viską, ką gauname be krau
jo praliejimo, o paskui dairytis 
toliau. Those tuksiančiuose ga-

ėjo būti nuostabiai didelių vei
kėjų naudingų mūsų tautai, bet 
tebeVargštancių svetimųjų už
goži me.

Kodėl tų 12-kos valsčių gr%- 
ž’nimas Lietuvai nekeliamas 
VLIKo, kuris kartais linkęs lai
kytis senų susitarimų, štai, Lie- 

• tiivai naudingas Susitarimas, pa
sitarimas, pajudinkite, nepaleis- 
kite, neleiskite perkalbami, ne
siduokite užliūliuojami. Gal ir 
Lietuvių Bendruomenė, Vilnie
čių organizacija galėtų talkinti. 
Nepamirškime tų 120.000 iietu- 

j v u! Greta to judinkime, tarki- 
mė« banpykime a’gauti Gudijos 
tsov e‘inės) okupuo'us didelius 
U'etuviu skaičius. Gaila, tiek daug 
Į tiko p alėišta tuo reikalu nie
ko nedarant.

Kas nušovė Serafin'tį?

Iš gen. Raštikio knygos aišku,; 
kad Leiiki a senokai rūocėši Huo_; 
ti Lietuvai ultimatumą, neš pasi- j 
tarimai, net pasiūlymai įjskiii-į 
tytinai grąžinti 120,000 Ifėfūvitj 
— jųjąrpe būtų ir pamaišytų) 
tebelaikė Lietuvą visiškai izo
liuotą nuo Lenkijos. Lietuvos 
vyriausybė nedrįsusi šu Lenkija

užmegsti diplomatinių santykių, 
nes kariuomenėje galėjo įvykti 
sukilimas, visuomenė buvo la
bai nusistačiusi prieš Lenkiją.

42D—421 psl. skaitome: “Pas-
kūtTfilš iheldėnUs lėrikų-lietu- 
vių pasienyje įvyko 1938 m. ko- 
Cb 11 d. apie 4 vai. 50 mih. ry
te, demarkacijos linijos lietuvių 
pušeje prie Transnikų _ kaimo, 
Merkinės vaisė., Alytaus apskri
ties. Minėtą valandą lietuvių 
pasienio sargybinis pastebėjo 
kažkokį vyrą krūmuose ir Įsakė 
jam atsistoti. Nežinomasis atsa
kė šūviu. Tada buvo iššauta po 
keletą šūvių iš abiejų pusių. To 
pasėkoje buvo sunkiai sužeistas 
lenkų KOP (pasienio apsaugos 
korpo) kareivis Serafin. Pir
miausia jo žaizdą apžiūrėjo ir 
suteikė pirmąją pagalbą felče- 
us, o vei.au gydy.ojas, tačiau tą 
pačią d eną (kovo 11 d.) sužeis
tas kareivis mirė. Sekančią die
ną, kovo 12, mirusiojo kūnas bu
vo perduo.as lenkų pasienio kor_ 

ą po. (KOP) kariams”.
Tai vienas gen. Raštikio atsa

kymų lenkų k. žurnalui “Zeszy- 
ty Historyczne” 1976 nr., t. 35, 
pasikalbėjimą pravedė prof. Ri
chard Woytak.

Iš šio gen. Raštikio pranešimo 
neįskaitoma, kas tą lenką nu
šovė, nors netrukus Lenkija dėl 
to pakėlė didelį triukšmą ir pa_ 

Lietuvai ultimatumą, rei- 
kalaūjtanti užmegsti diplomati
nius ryšius.

Yra manančių^ kad lenką nu
šovė patys lenkai, nes norėję su- 

“priežastį” ultimatumui. 
Juk lietuviai (Lietuvą) buvo at
sisakiusi priimti 120,000 lietuvių 
(gyventojų), jokiu būdu nesųtiį 
ko užmegsti dipl. santykių:- ¥ai 

Jęj įafy gauBEte ultimatumą bęp 
j^kįū’-priedu: gyvais žmonėmis. 

' “Draugo” nr? 181'; ■ 1956.7111.3 
d. antrašte Netiksliai atitaisytas 
netiksiumas Kęstutis, Gardinas 
Gardinas paskelbė rašinėli, ku- 
riame^Jie kito, paisytą;. “1938 
.m. kovo -- d. prie /demarkacijos 
Įmijos, kąri tuo laiku skyrė Lie
tuvos ir LenBjos admin-istruo. 
jąindš plotus, lenkų kareivį Se- 
raf:ną nušovė ne lietuvis pasie
nio sargybinis, bet patys lenkai. 
LęnŲai šiai klastai ruošėsi iš 
ankšto ir, nudėję savo kareivį, 
jiė krūmais šmulio pranešti savo 
virsminkamš apie atliktą užda- 
vifiĮ”.

Lenkijos spaudos atstovas 
Lietuvai T. Kotelbach

Ankščiau Lenkija buvo pa
siuntusi i Lietuvą korėsponden- 
fą 't’adėūšz Katalbach, kuris 
Lenkijai pareiškęs, kad lietu
viams trūksta drąsos sunorma- 
linti santykius, kiekvieną pasi
tarimą norį laikyti paslaptyje. 
(Psl. 415). Savo knygoje gen. 

Raštikis visai mdžai apie jį rašo.
(Btls daiigiau)

t

jčkiu’ būdu važiuoti nenorėjo. ProkūrotSS žinojo, kad 
Ahdruiis buvo Vilnies redaktoriūš, kid gailindavo “sočia-- 
lištinę santvarkų”, bet kai jarri patirdavo Važiuoti į 
vietų Sąjungą, tai griežčiausiai ątsisakiheilavd. - •

Viši Ąiherįkojė įtiįrėj * bet ^vyriausybė jų ‘nėišsiinitė 
ten, kūr įiė nenorėjo važiuoti. Jie turėjo teismo nustaty
tais iaikbfūrpiais užeiti į prbkūMtur^ ir dubti feavo'gyve
namą adresą, jie keitėjo didelę baimę, kad į “rb-jij^ neiš
vežtų. Amėrfkds lietuviai sutiko sudėti pinigų jų kelionei, 
bet jie visomis . keturiomis priešinosi.

Išimtį buvo padaręs Bimba. Jis buvo nuteistas, 0 kai 
atsėdėjo teismo paskirtą Baūšnię ir jam pasakytą; kad jlš 
turės išvažiuoti, - tai Bimba atsilakė .kbmūnlštihes šan-' 
tvarkos, vengė komunistu pasivadinti. Karo pabaigoje jis 
vis dėlto buvo išvažiavęs į rūsų pavergtą Lietuvą, pamatė 
kas ten darėsi, bet benorėjo pasilikti. Jis galimai grei
čiau grižo į Ameriką ir iš jos kojos nekėlė. Visi žino, kad 
jis ten buvo- bėt. kuriomis machinacijomis jįš grįžo, tai 
dar yra paslaptis. Kai niire, tūi būto paskėlb’ta,, kad jjš 
visą laiką buvo komunistų partijos narys, bet kaip jiš- 
nuvažiavo ir grįžo — dar neaišku.

Lietuviai komunistai nusikalto Amerikos įstatymams, 
ir jų neištrėmė, o arkivyskupą Trifą norį iššiiįsti.į Izraelį.' 
Jeigu bažnyčios vadovybė rado reikalo dvasiškį Trifą pa
kelti į arkivyskupus; jeigu jis per 30 metų nė vienu žo-

Čiū tiriamai pažvelgė į Zbyškos akis ir tę- jokie kunigai.
sė toliau:

I — Ir kad tris povo plunksnų puokštes pri
žadėjai, tai ieškokis jų! Girtinas ir Dievui pa
tinkantis darbas yra mūšų krašto priešus gala
byti. .. Bet jei ir ką nors daugiau prie to pri
žadėjai, tai žinok, kad čia tave galiu tiiojau nuo 
tiį pažadi) atleisti, ries tokią galią turiu.

• w — Jei žmogus savo, širdyje ką ndrs pačiam 
. Dievui jirižadėjo, tai kokia galia gali jį nuo to 
atleisti? — atsakė Zbyšl<a.

j fai Mribkri išslgdiičftisiu žvilgsniu
pažvelgė į abatą, bet jis, matyti, buvo gerai nusi
teikęs, nes, užuot prasiveržęs pykčiu, linksmai 
ptgrašė pirštu Zbyškai ff tBiį:

| — Gudruoli, saugokis, kad ir tau nėatsitilctų
tai, kžš Be^riltul atšilM

i — O kas jam atsitiko? — paklaŽIŠė Zbyška.
— Sudėgirid ji ant laužo.
— Už ką?
— Nes kalbėjo, kad ir paprastas žmogus gali 

Dievo paslaptis suprasti lygiai taip, kfrip ir dva
sininkai.

— Žiauriai jį nubaudė.
— Bet vertai! — sugriaudė abatas, — nes 

piktžodžiavo prieš Šventąją Dvasią. KĄ tu galvoji ? 
Gali paprastas žmogus Dievo paslaptis suprasti?

— Jokiu būdu ne! — vienu bklsu atsakė 
keliauninkai kunigai.

— O jūs, muzikantai, nurimkite 1 — tarė aba
tas. — nes nors jūsų galvos ir nuskustos, nesate

— Ne muzikantai mes, ir ne vargšai, tik jūsų 
malonės dvariškiai, — atsakė vienas jų, tuo pat 
metu pažvelgdamas į didelę statinę, iš kurios iš 
tolo sklido apyriių ir salyklo kvapas.

— Žiūrėkite, kalba, tarytum iš statinės! — 
sušuko abatas. — Ei. tu kndločiau! Ko’ ten į sta
tinę vėpsai? Lotyniškai ant jos nėra parašyta.

— Aš ne logiško žodžiį ieškau, bet alaus, 
kurio begaliu rbsti.

Abatas tačiau kreipėsi į ĮŽbyšką, kuris domė
damasis sekė dvariškius, ir tarė:

— Visi jie klierikai — mokiniai, nors kiekvie
nas jų mielai mestų knygas į šalį it griebtų kank
les itbastytus! pasaulyje. ČriglatMžiau juos ir 
globojau; hės ką turėčiau veikti? Jie yra niekam 
tikę, nepataisomi valkatoj bet moka tiaiputį dai- 
trttoti it Dievo tarnybos truputį palaižę, todėl jie 
mah pSflėda bažnyčioje, 6 krirtafš ir mano apsau
gą štlaaro, ries patikimi, šitas piligrimas pasakoja 
buvojęs šventoje žemėje, bet veltui jo kiausinė- 
turn apie koklaš jfrrhg ar kraŠtūs, neš jiš apie tai 
rimkb ūeišrnano ir nežino, kaip vadinasi graikų 
impėratorius ir kuriame mieste jis gyvena.

. — Zinojatf, — Šiurkščiu balsu atsakė piligri
mas, — bet kai ėmė mane drugys prie Dunojaus 
krėsti, taip viską ir iškratė.

(Bus dnugiar)

1 — Naujienos. Chicago 1!!. _ Tuesday. May 17. l'jgą



Funeral Home and Cremation Sendee
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344 r
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giedojome “Marija, Marija” ir 
Tautos himną. Pabaigai skautai 
sustojo ratu ir sugiedojo a la 
raudą. Duktė ant karsto užpylė 
Lietuvos žemelės.

Mirė agronomas V. Tallat-Kelpša
Gyvęno Marquette Parke.
Giliame liūdesyje liko žmona 

Stasė (Cukurus), sūnus Rimtis

Teh: 562-2727 arba 562-2728

Mxvic* 255-4504, Past 0605*

r&itmacM misi taring,

šv. Kazimiero bažnyčia Vilniuje

su žmona Marija, anūkės — Ri-I užsiangažavimo 
ta ir Audra, duktė Dalia Urbu- nusiginklavimo

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOSPAUKŠČIAI - TINGINIAI
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTILietuvių tautosakoje užtinka-

£

SUSIRŪPINIMAS DĖL
NUSIGINKLAVIMO 

PROPAGANDOS

ž
i 
B g
5 
į

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS.

AKIŲ UGO> 

iyU/ wen 103rd Street

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius
1938 S. Manheim Rd., Wesrtchestsr, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomii

Lietuviu Žagarės klubo eilinis na
riu susirinkimas įvyks šeštadienį, 
gegužes 21 d., 2 vai. popiet, Anelės 
Kojak salėje, 4500 S. Taiman Avė. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. Bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rašt.

Žemaičiu Kultūros klubo eilinis na
riu susirinkimas įvyks trečiadienį, ge
gužės 18 d., 1 vai. popiet, Anelės Ko- 
jak saleje, 4500 S. Taiman Avė. Na
riai prašomi atsilankyti, nes yra svar
bių reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rašt.

yra parašęs tuo klausimu 
kardinolui Hume, Britą- 
kalalikų bažnyčios gal-

’ (E. L.) 3J.

' Prostatos, inkstų ir ilapumc 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33/11?

Td. (813) 321-420#

UK. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS

KALBA UETUVISKAl
241* W. 71«t St TiL 7*7-5149 

Tikrinu .Vi. Pritaiko akinius 

ir “contact lensei”,

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

tokiu adresu;
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 606U8

« Smuiką amerikiečiai vadi- į 
na dviem vardais: violin ir fid
dle. Castro vardas “Fidel” ir pa
našiai skamba kaip ir “fiddle”.

1 Kaip jau paaiškėjo, Chruščiovas 
! grojo “Fideliu” kaip smuiką, o 

Kubos komunistai šoko. Kada 
nors ir Kubos tikrieji patriotai | 
pasakys: “Maskoliai, kraustyki- 
tės namo!”

E L O U i i) A WYOUR HEART

Ofiso telefoną*: 774-2**% 
tecMcijoo toieL: 441-5545

— Prez. Miterandas penkta
dienį pareiškė, kad Prancūzijoj i 
dešiniųjų studentų grupės ke- j 
lia riaušes.

Dr. LEONAS SBLBUTLi 
INKSTŲ, PŪSLtS lt 

PROSTATOS CHIRURGU* 
2454 WEST Mra STREET 

/alandoi; antrad. 1—4 popiet

PERK. KAUSTYMAI

koldūnai — Pilna apdravdc 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA kortelei.

R. ŽERtNAS. TaL 925-8042

Agr. V. Tallat-Kelpša

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

HELP MOUtf HEART FUND

HELP YOUR HEART

Apdrausta* perkraustyta* 
ii Įvairi y atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 176-18*2 arka 3765994

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS

ir seknulienialf

FRANK ZOGAS

ektom

— Naujienos, Chicaco, 8. HL

Kasdien nuo pirmadienio Dd peni 
tadienio 8:30 raL vikaro.

Viaoa lairina ii WCEV stotie*.

“Lietuvos Aidai”
KAZĮ BRAZDilONYTt 

Proprame* vedėta

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 40*29

Vedėja — Aldona Deukw 

Tei«f4 778-1543

Read labd and follow 
directions.
C EvLiw, tnc., 1982

ii WTIS stoties, 1110 AM baus* 

2646 W. 71»t Street 

Chicago, mino** 60629 
TeUL 778-5374

Stoti*. WOPA - 1490 AM 
transliuojamos ii mūšy atvdi^T 

Marquotts Paritą.

Buvo prezidentas Midland Federal Savings 
and Loan Association

.....— -—?■■■

1983 m. gegužės 9 d. po sun
kios ligos mirė skautininkas, fi
listeris, agronomas V. Tallat- 
Kelpša. Buvo pašarvotas Lack 
laidojimo koplyčioje, 2424 W. 
69th St. (Lith. Plaza Court).

Gyveno Oakbrook, Illinois

Mirė 1983 m. gegužės 16 d. ryte, sulaukęs 62 m. amžiaus.

Paliko nuliūdę: žmona Catherine (pagal tėvus Bemat), 
trys sūnūs — Robert, jo žmona Jane, Charles ir Paul, duktė 
rSusan, anūkė Anna, trys seserys — Ann Rymas, Agnes Sotak 
lir Frances Schissel, du broliai — Stanley ir Edward bei kiti 
gimines, draugai ir pažįstami.

Priklausė Lithuanian Chamber of Commerce of Illinois.
Kūnas pašarvotas Evans koplyčioje, 98.37 S. Kedzie Avė., 

Evergreen Park, Ill., trečiadienį ir ketvirtadienį nuo 2 vaJ. 
popiet iki 9 vai. vakaro.

La:do‘.uvės įvyks šeštadienį, gegužės 21 <1., Vander- 
^riff. Pennsylvania.

altini

r.a. Frir.k Zogo giminės, draugai ir pažįstami nuo- 
kvieėiami dalyvauti šermenyse ir suteikti jam pas- 
atarnavimą ir atsisveikinimą.

»<lę Meka:
la, sūnūs, duktė, anūkė, sesens, broliai.

I’el. 122-2000.

Laidotuvių direktorius Lack 
šeimos vardu visus dalyvius pa
kvietė į Jaunimo Centro kavinę 

Į vaišėms. Dalyvavo virš 100 as- 
į menų, šeimos vardu sūnus vi- 
j siems dalyviams dėkojo už da- 
I lyvavimą laidotuvėse. 2 vai., pa- 
I dėkoję, skirstėmės.

Agr .V. Tallat-Kelpša priklau
sė ir Pensininkų sąjungai bei 
Liet. Namų Savininkų organiza- 

j cijai. Buvo uolus narys ir pasi
sakydavo principiniais klausi
mais.

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

Ne tik skautai nustojo vieno 
iš Skautų sąjungos vadovų, bet 
r kitos organizacijos neteko 
susipratusio nario.

*Tebūna Jam lengva ši svetin
ga žemė!

Koplyčia abidvi dienas 
perpildyta skautų ir jo 
mųjų.

Aušros Vartų bažnyčia 
ži ir meniškai dekoruota,
linkėję gyvena balti žmonės.

EUDEIKI
GAIDAS“ DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

tienė su vyru Algimantu, Jani
na, sesuo agr. Elena Zelbienė su 
vyru Simonu, jų duktė su šeima 
ir kiti giminės.

Gegužės 12 d. 7:30 vai. įvyko 
atsisveikinimas su velioniu. Va
dovavo skautininkas K. Ječius.

Maldą sukalbėjo kun. J. Vaiš- 
nys. Pakaitomis uniformuoti 
skautai stovėjo garbės sargyboj 
Prie karsto šešios skautų vėlia-

“Daily Telegraph” (V.4) pra
nešė, kad Vatikano pasiuntinys 
Britanijoje arkivyskupas Bruno 
Heim yra susirūpinęs dėl kata
likų kunigo Mgr. Bruce Kento

• B r a nduolinio 
organizacijoje, 

.<uri (kaip jis sako) yra finan
suojama Kremliaus.

Atrodo, kad arkivyskupas B'. 
Heim 
laišką 
nijos 
vai.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

vos, nemažai gėlių. S. Miknai- Į nie ir tokius apie paukščius at- 
tis ir kiti skautų padaliniai atsi- i siliepimus.
sveikino su velioniu. Agronomų Į Užėjus didelei kaitrai, išdžiū- 
sęjungos vardu kalbėjo pirm. S. I Vo pelkės ir upeliai. Sunkūs lai- 
Janulaitienė. Akademiku skau-l 
tų s-gos vardu atsisveikino J. 
Dainauskas. Pabaigai p-le Eitu- 
tytė ir V. Kirvelaitis pakaitomis 
paskaitė patriotinį eilėraštį.

Pabaigai skautai savo papro 
čiu sugiedojo a la raudą.

Gegužės 13 d. 9 vai., po kun.
J. Vaišnio maldų, velionį paly
dėjome į Aušros Vartų bažny
čią, kuri randasi 2327 W. 23-oje 
gatvėje.

Priekyje ant bažnyčios sienos 
iškaltas įrašas — “Lietuviška 
Mokslainė, Aušros Vartų S.M.P. 
Parapijos. A.D. 1906”. čia yra 
Skuodžio gimtinė.

Šventas Mišias atnašavo kun.
J. Vaišnys ir pasakė gražų pa
mokslą apie velionio skautišką 
pareigingumą ir kitas dorybes.

Mišių auką nešė dukros — 
Dalia ir Janina. Daug asmenų 
ėjo prie Šv. Komunijos.

Į šv. Kazimiero Liet, kapines 
palydėjo virš 30 mašinų.

kai atėjo ir paukšteliams. Su- 1 
sirinkę į krūvą, jie galvopo kaip 
čia išsigelbėti nuo pavojaus.

Po ilgo svarstymo jie nutarė J 
kasti giliau upes ir upelius. Visi 
stojo į darbą, išskyrus volungę, 
kuri tingėjusi ir nėjusi kasti. ,

Į

Užtat dabar volungei ir ne- ■' 
galima gerti iš upės ar upelio 
— ji tiktai nuo medžių lopų ge
ria rasą. Dėl to ji prieš lietų vis 
rėkauja: “Duok, Dieve, lietaus! 
Duok, Dieve, lietaus!”

Kiti sako, jog ir lingė pana
šiai pasielgusi. Ir ji nepasirodė 
prie kasimo. Už tai dabar ji tik 
nuo akmens prilytą vandenį te
gerianti ir prieš lietų klykau-

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, III 60650 
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

I
I

® Kartais parašoma: “Į pikni
ką suplaukė daug žmonių”. Kiti 
vėl pažymi, jog: “Piknikas su
traukė daug žmonių”, žinoma, 
tie kurie nuplaukė, tai turėjo bū
ti šlapi, o tie, kuriuos traukė —

Kapinėse maldas sukalbėjo tai buvo gerokai nuvarginti.

STEPONAS C. LACK ir SuNuS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street
4 / - ’ ! i •< * / JT 1

Tel. RE 7-1213

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

11028; Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 
Tel. 974-4410

4348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572 VASAITTS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORES.!

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight. .

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently, dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder?

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



Sušvelnino Socialines Apdraudos 
reikalavimus

Asmenys, prašydami Sociali
nės Apdraudos (Social Security) 
mokesčiu r mokėjimo, privalo 
pristaty k dokumentus ar Lietu
vos Generaliniu Konsulatu pa
ruoštus liudijimus tikrai prašy
tojo gimimo datai paliudyti, šį 
pavasary didokas skaičius lietu
vių kreipėsi j Čikagos gen. kon
sulatų, pasiskusdąmi, kad Socia
linės Apdraudos įstaigų taniau 
tojai įsakinėjo jiems rašyti į 
JAV ambasadą Maskvoje, pra
šyli išgauti jiems gimimo met
uku išrašus iš Sovietų okupuo
tos Lietuvos archyvų.

Netikėtas įsakymas sudarė be
reikalingų išlaidų ir sunkumų. 
Ilgai užtrunkąs susirašinėjimas 
su Maskva sulėtino apdraudos 
mokesčių Išmokėjimą. Kilo ir 
baimė, kad prašytojų bei L:e- 
tuvoje esančių giminių vardai 
ir ambasadai prašymuose sutei
kiamos asmens žinios gali pa
tekti į okupanto organų sąra
šus. Netiesiogiai pažeidžiamas 
JAV Lietuvos okupacijos nepri
pažinimo principas.

Pasiteiravus, sužinota, kad 
š.m. kovo 18 d. Socialinės Ap
draudos administratorė Wash-

Lietuvių taute
Tokiu pavadinimu J. Venclo

va parašė knygelę, kurioje, ap
žvelgęs tautos praeitį, mėgina 
atkreipti dėmesį, atsipalaidavus 
nuo svetimų įtakų, eiti lietuviš
ku keliu, puoselėjant iš protėvių 
paveldėtą kultūrą. Knygelė ski
riama jaunimui, nes, anot dr. A. 
Maceinos, naujosios kartos turi 
būti gerai supažindinamos su 
tautinio pašaukimo esme, nes 
tautinis pašaukimas yra tautos 
gyvybės klausimas.

Autorius, remdamasis dauge
lio žymių autoritetų pareikšto
mis mintimis, akcentuoja, kad 
kiekvienas žmogus priklauso 
kuriai nors tautai ir turi tėvy
nę. Iš to kyla pareigos šioms 
institucijoms ir tai sudaro tau
tinį pašaukimą. Iš šio taško iš
eidamas, jis gvildena lietuvio

ingtonr buvo šleidnsi direkty
vą įsakymą, reikalaujant, kad 
pal -dlieėiai, ukrainiečiai ir kiti, 
k j iš dabar Sovietų okupuotų 
kraštų, privalo kreiptis j JAV 
ambasadą M įskvoje metrikų ;š 
rašams išgauti iš okupuotųjų 
kraštų archyvų.

Tą sužinojus, buvo kreiptasi 
į senatorių Charles II. Percy, 
Senato užsienio reikalų komite
to pirmininką. Jis ir jo asisten
tas Scott Cohen, greit ėmėsi žy
gių Valstybės departamente ir 
Socialinės Apdraudos administ
racijoje, protestuodami prieš 
Socialinės Apdraudos administ
racijos neapgalvotą įsakymą. 
Gegužės 11 d. įsakymas buvo 
atšauktas. Šioje akcijoje Lietu
vos Gen. Konsulatui daug padė
jo, inž. Valdas Adamkus, EPĄ 
v'durvak. reg. viršininkas.

Lietuviai, kurių apdraudos iš 
mokėjimai buvo sutrukdyti dėl 
aukščiau minėtų priežasčių, tu
ri vėl kreiptis į savo apylinkių 
Socialinės Apdraudos skyrius ir 
prašyti, kad jų byloms būtų 
duota pilna eiga.

Juzė Daužvardienė,
Lietuvos gen. konsule

s pašaukimas
pareigas (aulai ir tėvynei, cituo
damas tuo reikalu mūsų tautos 
žyin’ų vyrų pasisakymus. Sako, 
kad Mykolas Lietuvis (Michale 
Liluanus) XVI amž. buvo pir
masis, nurodęs savo tautie
čiams, kaip jie turėtų laikytis 
santykiuose su savo kraštu. To
liau jis primena kanauninko M. 
Daukšos pasisakymus, S. Dau
kanto darbus, cituoja dr. V. Pie
tario, dr. J. Basanavičiaus, prel. 
Mačiulio-Maironio, arkivyskupo 
P. Karevičiaus ir kitų pareikš
tas mintis. Tolesniame tekste 
kalbama apie tautos pašaukimą 
bendrai ir prieinama prie lietu
vių tautos pašaukimo, nurodo
ma, kaip tuščiai buvo eikvoja
mos tautos jėgos. Bet tautos pa
šaukimą suprato aušrininkai ir 
paruošė tautą nepriklausomam 
gyvenimui.

Sekant dr. Girnium, tautinis 
pa.** (kinis tautinė Kultūra. 
Kurdama kultūrą, tauta vykdo 
savo pašaukimą. Konstatuoja
mi, kad lietuvių tauta išlaikė 
senąjį indoeuropiečių palikimų. 
Sum nimi svetimtaučių moksli
ninkų gražūs atsiliepimai apie 

tautinius 
ir lietuvių

gražūs
i mena, dainas, 

drabužius
lietuvių 
šokius, 
kalbą.

Bene 
Lietuva 
pasaul’ui 
punktus: 
senąjį indoeuropiečių tautų ebn- 
rąjį palikimą, apgynė Vakarų 
Europos krikščioniškąją kultū
rą nuo mongolų sunaikinimo, 
:šlaikė seniausią pasaulyje kal
bą su senaisiais žmonijos kultū
ros bruožais. Lietuvių tauta iš
ugdė didįjį pasaulinio masto 
klasiką K. Duonelaitį, davusį 
pradžią literatūroje pozityviam 
realizmui. Pagimdė d dįjį geni
jų M. Čiurlionį, abstraktinio 
meno pradininką. Davė pasau
liui daug gabių ir talentingų 
žmonių, pavyzdžiui, Lenkijai 
Jogaila čių dinastiją ira unijos 
pasėkoje daugybę asmenų, pa
sireiškusių įvairiose srityse: 
valstybininkų, mokslininkų, ra
šytojų, kurių žymiausias Ad. 
Mickevičius. Taip pat Rusijos 
daugelis žymių žmonių buvo j __
kilę is I— i e t u v Os. I šydamas šią knygelę, autorius

Daugelis Algirdaičių davė. Įdėjo daug darbo, panaudoda- 
pradžią Rusijos vyraujančioms ‘ mas net 152 šaltinius lietuvių 
didikų šeimoms. Net tokie žy-: ir kitomis kalbomis.

įdomiausias
ir lietuvių

suvestinas į šiuos
lietuvių tauta išlaikė

skyrius. ką 
tauta davė

įfSip
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Lietuvos generalinė konsule Juzė Daužvardienė

šiųjų atveju; jų atveju šito am
žiaus dievas (šėtonas) apakino 
netikinčiųjų protus, kad jie ne
matytų

Stengi. — Pirdivlmwl . _ N«mal, ŽmsA — P»rd*vi«M< 
UAL a STATI FOR SALI | RIAL I STATI POM SALB

—. — LH. L J -- --------------- --------------- ------------------- - --------------------

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMW
I~R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS-

D£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai 1

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L TeL 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
« NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI

.• N0TAR1ATAS • VERTIMAL

YISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

1 BACEVIČIUS — BELL REALT2 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

mūs rašytojai, kaip A. Dosto
jevskis ir L. Tolstojus, buvo lie
tuvių kilmės. Pietų Amerikai 
davė prof. I. Domeiką, įžymųjį Į 
geologą, Santiago valstybinio 
universiteto įkūrėją ir pirmąjį1 
jo rektorių. Šiaurės Amerikai i 
davė dr. A. Kuršių (Curtių),; 
pirmosios aukštesn. mokyklos] 
įkūrėją, laisvės kovų dalyvį ge
nerolą Kosciušką ir daugelį ki
tų žymių žmonių.

Galutinoj išvadoj autorius nu-1 
rodo reikalą atsipalaiduoti nuo Į 
svetimų žalingų įtakų, parali-1 
žuojančių lietuvių tautos gyvy- Į 
bines jėgas, dirbant vieningai ] 
sujungtomis pastangomis tautos 
stiprinimui ir Lietuvos gerovei. 
Iš pabaigoj pridėto naudotos Ii-, 
teralūros sąrašo matyti, kad ra-j

Gale duodamas trumpas pa
aiškinimas anglų kalba apie šios 
knygelės turinį ir paskirtį. Dėl 
gausos šaltinių ir tuo klausimu 
žymių žmonių pareiškimų jau
nimui rekomenduotina perskai
tyti, nes joje suminėti pavyz
džiai padeda ugdyti tautinę savi
garbą ir skatina lietuvišką en
tuziazmą.

Ig. Medžiukas

ŠĖTONAS IR JO 
DARBAI

Apaštalas Povilas taip rašo: 
“Mes nesielgiame suktai ir ne- 
klastojame Dievo žodžio, bet at
viru liesos skelbimu įsiteikiame 
kiekvienai žmogaus sąžinei Die- 
vo akivaizdoje. 0 jei ir mūsų

Kristaus garbės Evan-
gelijos spindėjimo; o Jis yra] 
Dievo atvaizdas” (2 Korint.
4:2-4).

Maloniai kviečiame visus pa
siklausyti “Gerosios Naujienos 
Lietuviams” šiandien 8:45 vai. 
vakare radijo banga 1450 AM] 
per “Lietuvos Aidus”.

Sekmadienį 9 vai. ryto per] 
Sophie Barčus radiją išgirsite Į 
“Kas, tas, kuris...”

Parašykite mums ir pareika
laukite knygelės “Kaip užgimt: 
iš naujo”. Mūsų adresas: Lith
uanian Ministries, P.O. Box 321, 
Oak Lawn, Ill. 60454.

St. Petersburg, Fla.
BALFo St. Petersburgo sky-1

Evangelija tebėra uždengta, tai 
ji tebėra uždengia tik žūstan-

rius kviečia visualinį metinį na
rių susirinkimą gegužės mėn.

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir ifepausdino geriausią

Chicagos lietuvių istoriją--...........-
(1869 — 1959 metai).

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

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

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

galima gauti Naujienose ir pas K. Janutų, 
arba rašant tokiu adresu:

Mr. R. Januta.

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

Gražus mūrinis, 5 kamb., 2 nf.eg. 
Rūsys ir aukšta pastogė. Garažas. 
30 pėdų sklypas. 71-ma ir Francis
co. Nebrangus.

2 butu medinis — 5 ir 4 kamb. 
Didelė pastogė. Garažas. Arti mo
kyklų. Brighton Parke. $35,000. Ma
žas imokėjimas, savininko paskola.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St.
Tel: 436-7878

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto lelcfiMA, 
Dirbu ir užmiesčiuose, grolt, 

garantuotai ir sfžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava, 
TaL 927-3559

D Ė M E S I/O 
62-M METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio

Liability apdraudimas pailsini** 
kams. Kreiptis: ».

A. LAURAITI! 
4*45 So. ASHLAND AVL 

TeL 523-8775 ?

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

STEVE ROOFING 
SEAL COATING & ALSO 

BLACK TOP. 
30% DISCOUNT 

Call 451-0655

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

ARVYDAS KIELA
6557 S. Talman Avenue

_ Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171/

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.

A. TVERAS
Laikrodžiai tr braagenyMa 

Pardavimaa Ir Taisymaa 
•64^ West C«th Street 
Tol. REpublIc 7-1941

Herman Dečkys
Tel. 585-6624

i
,| 24 dieną 2 vai. popiet L. klube.

Prašomi visi kuo gausiausiai 
dalyvauti. Bus valdybos ir revi
zijos komisijos p r a nešimai, 

I naujos valdybos ir revizijos ko
misijos rinkimai.

Valdyba

4—1 ■ 1

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

» i„ ■ ■ —, i ■

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knygs 

“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. H. 60629.

M. ŠIMKUS
Notary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybėj pra 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
f. ZapoIU AgeM 
J20t^ W. 95th M 
Ivor*. Park, 111. 
60642, . 4244654

Slate Ur'R He and Casually Cor-p-.

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

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

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

11

2818 Avenal St., Los Angeles, CA 90039

*

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo aUiminimua.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 pal^ liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas b 
auairūpinimą__________________

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

Minkštais viršeliais, tik ______

Dr. A. J. Guasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

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

dedant SI persiuntimo Išlaidoms.

kaip sudaromi
TEST.AMENTAI

Tuo reikalu jum« gali daup 
xadėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta — teisėjo Alphonse 
VELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
šleista knyga su legališkomif 
ormomi*

Knyga su formomis gauna 
ua Naujienų administracijoj/

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro.

Seštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL <L 
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, UL 60629

82.00

# Q — Naujienos, Chicago, 8, Dl.

M.OO
83.00

ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS
' ir V. BRIZGYS

Darbo valandos: 
Nuo 9 ryto iki 5 vaL popiet, 

šeštadieniais pagal susitarimą.
6606 S. Kedrie Avo. 
Chicago, III. 60629
Tek: 778-8000

?ATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRA1TJ “NAUJIENOS*’

Tuesday, Miy 17, 1983


