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Dr, Vytautas Dargis pagerbė
dr. Vytautą Balčiūną

Ą

šių metų balandžio 28 dieną Lietuvių Tati.niuo.se Namuose R. Lietuvių Bend
ruomenė prisiminė ir pa
gerbė prieš du metus mirusį
d r. Vytautą Balčiūną, bu*
vusį Chicagos R. L. Bend
ruomenės pirmininką.

4

nos mokslų Muenstery ir emigD’Aubuisson atsisako pripažinti pralaimėjimą,
ravo į JAV.
kol nebus suskaičiuoti visi balsai
Nežiūrint sunkios materialinės
j
______
_—-——-------SALVADOR, Sal.
padėties, Vytautas dirba pa
O <
prasto darbininko darbą įmonė- (
i VILKINAMAS SKAIČIAVIMAS J
ERZINA ŽMONES
kad jis laimėjo rinkimus. Suje, kartu tobulindamas savo ang
o
■ skaičiuoti balsai rodo, kad jis
lų kalbos žinias ir dirbdamas
I PANAMA, sostinė
55'< visų balsų, suskaiciamedicinos technologijos srityje. ’
tą sekamdienį pradėti rinkimai ■
>3r? vivų paduotų balsų,
Aukščiausiojo Visatos Kūrėjo
rodo, kad d dėlę daugumą bal •
Dr. Dargis savo kalbą ši
apdovanotas, stipria valia, kole- i
Ma-| ° arte yra Salvodoro krikščio
taip pradėjo:
'
: - į
su gavo d r. Arnulf o Ari
! n.ų demdkralų partijos pirmiga Vytautas atkakliai siekia są-;
drid. Pačioje sostinėje
‘ nink
nebalsavo toks
Mieli šio minėjimo dalyviai, vo gyvenimo tikslo — medici
i tiktai trečdalis visos Panaino
skaičius, kieK
svečiai ir Reorganizuotos JAV nos profesijos. Sukaupęs pakan
i
i' didelis žmonių
a CIOJŲ.
; balsavo praeitą sekmadienį. Pa
Lietuvių Bendruomenės nariai kamai lėšų, tęsia medicinos stu-:
dore ir didesniuo4,< U)ei visi mieli sesės ir broliai liė- di jas Šveicarijoje, kur ir gauna
I Visi pirmadienį laukė prane
■i
•|-a tuviai!
. ■>
įmes
? jau suskaičiuoti
medirinos daktaro laipsnį Zuešimų apie rinkimų davinius, bet j
taip gausiai susi rink o- richo' universitete.
; jie ėjo ir tebeina labai "lėtai. I : balsai. Krikšuidnių demokratų
£
’*hne paminėti ir pagerbti ne eili-, Sugrįžęs į JAV, atlieka taip
' dėjo sklisti kalbos, kad rinki j partijos šalininkai nuėjo prie
nį mūsų tremties tautietį, bet vadinamą “internship” Luther
mus laimėjo buvęs vicepreziden ‘ Duartės namų ir a it rankų’ji
’ atnešė i demokratų partijos cen
plačiai šakotą, patriotiškai lietu an - General Hospital 1957-58
j tas Nicckns Areli Ii Barllelo.
višką medicinos daktaro asme metais. Kolega Vytautas nebėga i
inkai pradėjo - trą ostinės centre.
į Bartlelcs
Dr. Duartė, gavęs pranešnybę su neabejotinais vado pri tuoj pinigų medžioti (kaip gy-j
I ruošti demonstr ci j as. J. e pa
■
valumais. Kadangi prieš mane dytojų dauguma daro). Nežiū-!
; sidarė plakatus kuriuose buve ‘ mu.s telefonais iš kitų vietovių
kalbėjęs ponas Paukštelis nu rint šeimos išlaikymo problemų į
; kalbama apie jo
laimėjimą. ; ir patyręs, kad jo gautų balsų
t
i Vienas Ari Madrid šalininkai ' nuošimtis nepasikeitė, kreipėsi
švietė dr. Vytauto Balčiūno vi ir naujakūrystės, specializuojasi’
paleido kelis revolverio šūvius. ! į dr. DAubuissoną, prašydamas
suomenine veikla, aš kalbėsiu ir kaip gydytojas rezidentas gar
bandysiu apibūdinti a.a. dr. Vy sioje Columbus ligoninėje čikaVienas buvo nušautas, o 8 sun prisipažinti pralaimėjus ir suma
tautą Balčiūną kaip medicinos goję nuo 1958 iki 1960 metų vikiai sužeisti. Be to, buvo suga žinli visame krašte susidariusia
; rinkimų įtampą, bet dr. D’Aubui
darbuotoją, giliai savai profesi- daus ligų srityje. Nuo 1961 iki
dinti keli automobiliai p
KO.
; sson
los pagandos. motorai.
jai pasišventusį.
| 1962 metų pakartotinai tęsia
Dar oficialiai neatsiųsti
specializaciją garsioje Čikagos
Icm-.
Kaip žinome, mažasis B^lčiū.balsavimų pranešimai, tai
Cook bounty ligoninėje*. 1963
* — Praeitos ž’c/acs šalč
Karalis-.
tokio pareiškimo nedarysiu,
, . meta
|a -prix'acl^ prakbuvo
kiuose,
šiltu vietii nsmiiose. Rock-’nes kartais gali rezultatai oasitika
191.9 mJspWc^S
įaugęs
t
i keisti,
atsakė D’Aubuisson.
. pro
į fmde. Iii., -.apnyko rfcdpk
ypatingai .gražios g;
l kūnų skaičius, sulisdami į ka-’ — Kraštutiniai dešinieji ir
koje,. nestebėtina
Vylaįfe BiBi«8^4iaikė AVisEgiptas .patraukė savo jėgas į Sudano pasienį, kad sustabdytų
minus, Dabar ju .s traukia iš . kairieji turėtų atsisakyti nuo
gamtą ir tautiečius-, ifetuwus,1 J e
; .
! idėjos, kad jie gali primesti ^ukamino.
,
.
.
m
■tconsxgp . valstijos medicininius
Libijos 'Etiopijos ’ karius, įsiveržusius į Sudano žemes.
kūne taip efektingai sutapo su;
'&« ■
<'
;• i
----------------- ! vo valią kraš’o gyventojams.^—
V
t egzaminus, vidaus' u gu special vga.mtos grožiu. T odi.4 hutų na tu-1
Rabįiiu žcrfį
riliptu ir popiežius nejaustu
— Amerikoje
Amerikoje spausdinama ! pareiškė adv. Duarlė. Jis žino,
ralu padaryti išvada, kad gal tas - v
' - ’
jn •
NAUJOJE GVINĖJOJE SUGEDO
i labai daug įvairių knygų, bot kad niekas jam neperduos pfe,
... .
.
.
Wisconsin, nes ne tik medikai,
saulės karščio.
gamtos meiles faktorius ir pa- . x
‘
. ..
’ daugiausia skaitomos lengvai Į zidenlūros rinkimų dieną, c^is
bet-ir šiaip tautiečiai, gerai zi’
POPIEŽIAUS
LĖKTUVAS
veikė dr. Vytautą pasmnkli tne-.
/? ;
•
dt - i •
Klausytojams
patiko
! supprantamos knygos.------------- \ ją gaus, tik 60 dienų po rinki,. .
* ..
- - .
: no, kad Wisconsmo valstija turi
popiežiaus
žodžiai
ic^ os pro esiją.
I labaiaukšto
standarto
reikalą- _
___
! mų praėjus. Jis taip pat primilabai-aukšto standarto reikalaJoną Paulių II-jį pasitiko 40,000 minia, pusnuogės
Garsus
mrancųzu
gydytojas
..
.
<
7.V
x *■
juyi
y;mus,
medicinos srityje specia■-X. • ;. 5,v
• ’,-'jcw (vi
mus. medicinos
Kada būgnų muzika aprimo ‘ — Kinijos vyriausybė nusta-lnė. kad jei rinkimus j:s prakri
moterys uždėjo vainiką
prstfesotius
.• asielt.
profęsorius Charcot yra
yra. pasakęs,-I
pasakęs;!
wfall•r popiežius buvo apsaugotas te, kad senus Kinijos priežo-j mės, tai perduos prezidcntKą
kad daugumas daktarų mvh ir
•*;..• r
.
...: .
neHAGEN KALNAS. — N. Gvi- susirūpinusi, kad popiežiui
. ,
, , tas Balčiūnas buvo vienas is nu
nuo saulės karščio bei didelės džius paskeisdavo Sovicių sto-• daugiausia balsų gavusiam prevertina-gamta
vertina
gamtą dėl
del jos tobulo
.a ,.?.
.
.. . .
nėja. —r- Popiežiaus Jono Pau- atsitiktų .kokia nelaimė,
J Gi
r; gydytojas imi
drėgmės, popiežius jiems tarė: tis, norėjusi pakenkti Tengo ve-. z dentui.
susitvarkymo.
irgi ni,D4 (Jei ne Pats pirmutinis)
10
Lėtuvas
pavėlavo
tiktai
i pasiekęs šią profesinę garbę. Di r liaus II-jo lėktuvas, skridęs iš
'
-------------------— Tegu Jis nuleidžia taiką damai politikai.
siekia tobulybės, būtent: atsta
vieminučių.
Kai
pasiekė
savo
— Amerika davė badaujan
I bo kaip gydytoj as-konsultantas Pietų Korėjos vienos vietos į ki
Jūsų puikiose salose, didelėse.
tyti kenčiančio ligonio sveikatą
tą,
popiežius
baltai
apsirengęs,
tiems Etiopijos gyventojams
Antradieni
Southern Colony, Union Grove tą. sugedo, išėjo visas lėktuye
upėse, aukštuose kalnuose ir gi
ir kiek galima prailginti ligonio
išėjo
ič
lėktuvo.
Kartu
išėjo
ir buvo Twin Lakes štabo gy- reikalingas kvėpavimui oras.
liuose slėniuose. Tegul Jis nu
patogesnę egzistenciją šioje aša
šveicaru
sargai.
Lakūnas
tuojau
turėjo
Idistis
dytojas. Praktikuodamas, dak
sileidžia ant jūrų, ugniakalnių
rų pakalnėje.
žemyn,
kad
keleiviai
galėtų
kvė

taras1. Vytautas priklausė Wis»
ir pripildo gilias Jūsų jūras”.
Uždėjo ant galvos baltą
Daktaras V. Balčiūnas irgi consiho ir Kenoshos medikų puoti. Mechanikai bandė patai
Popiežius kalbėjo gyvento
čiapcių
neabejotinai siekė tobulybės sa- draugijoms. Lankė tris ligoni- syti valvutes. kontroliuojančias
jams suprantama, nors ir apdar
Hiagen srityje buvo d dėlė
vo medicinos praktikoje ir san-, nes: St. Catherine Hospital Ke- suspaustą deguonį, bet aukštu
kyta anglų kalba. Vėliau popie
tykiuose su pacientais. “Medi- nošoje, Kenosha Memorial Hos- moje nevyko. Lėktuvas turėjo Naujos Gvinėjos gyventojų mi žius nusileido nuo paruoštų laip ,
cus curat, natūra sanat”, sako pital ir Burlington Memorial skristi žemės paviršiumi ir vi nia. Kalbėjo darkyta anglų kal tel’U, apžiūrėjo susirinkusia
ba. Popiežiaus žodžio papua
sai netoli jūros pakrančių.
sena romėnų patarlė.
būgnininkus ir dainininkus. O
kalboje nėra. Jie popiežių vadi
Deja, ir kolega Vytaus Bal
Lėktuvas lėčiau skrido tirštu no “Pirmuoju” Jėzaus žmogu kai priėjo prie šokėjų, tai jos
čiūnas. kaip ir mes visi, turėjo
oru. Minia buvo susirinkusi prie mi. Jie nori pasakyti, kad po labai gyvai pradėjo kraipytis de
palikti mielą tėviškės padangę,
Hagen pašlaičių. Buvo labai piežius buvo Jėzaus pasirinktas šinėn ir kairėn.
Jurbarką, kur baigė ir gimnazi
Popiežius vienas vaikščiojo
pirmas
žmogus.
ją. Pasitraukęs į Vokietiją (vie
gyventojų tarpe, eidamas nuo,
Naujoj Gvinėjoj labai karšta vienos eilės prie kitos. Niekas
Hospital. Žinoma, kariu buvo ir
nintelis likęs kelias bolševiki
tų ligoniniu štabo sen i oras narys. ir tvanku: visi vaikšto nuogi nejudėjo, nežengė jokio žings-;
nėms ordoms išvengti), Vytau
Tik primerkime akis, susikaup- arba pusnuogi. Vyrai , ir mote nio, niekas neturėjo ginklų.
tas studijavo Muensterio univer
I kinie kelioms minutėms, ir ina- rys buvo prisidengę tiktai nuo
sitete Vokietijoje. Pasižymėjo
j tome prieš mus tą mielą kolegą, juosmens.
kaip labai gabuą studentas me
— Šveicarijoj j kalną kirto
daklarą
Vytautą
Balčiūną,
draudikas ir buvo siūlomas net vals
Popiežių pasitiko Papua bug* helikopteris, užmušdamas
1
giškai
besi
šypsanti,
stipriai
tybinei Vokietijos stipendijai.
nu muzika ir veik vienodu tak- leivius ir 23 sužeisdamas.
spaudžiantį
savo
lietuvišką
dešiDeja, Vytautas nebaigė medlci
tu mugančiomis giesmėmis. Po
1 nę ir lyg tai su lengva ironija
— Zimbabvės opozicija ragi-;
piežių pasiliko 4 moterys, krū
klausiant: “Na, kaip tuš broleli?’’
tinę prisidengusios keliom šake na vyriausybę pradėti draugiž-'
‘Skirdamas daug darbo ir pa
lėm. Jų veidai buvo ištepti l>al- kus pasitarimus, nes tuo atveju
stangų, daktaras Vytautas prak
ta spalva, o ant galvų turėjo vai visam kraštui bus naudingiau, i
tikavo labai idealistiškai: jei pa
nikus.
cientas neturėjo lėšų, daktaras
Ispanijoj yra 80.000 jau- I
Caspar Weinberger
f
Keturių vyriausioji* priėjo nuolių įpratusių vartoti narko
• Vytautas dar paklausdavo, ar
e ir visame pasaulyje la- vaistams bus likę? Darydavo prie popiežiaus ir ištiesė ranką. tikus.
bai plačiai komentuojamas sek namų vizitus dieną ar naktį. To Popiežiui ją padavus, ji priėjo
Gegužės 9: Austė, Ddžiugas
— Izraelio vyriausybė uždarė J
retoriaus VVeiobergerip pareiš- dėl ir buvo gerbiamas ir myli dar arčiau, iš pajuostės išsitrau
Saulė teka 5:38, leidžiasi 757^I kimas, kad Amerika negalės gy mas visų savo pacientų, ar tur-. kė baltos medžiagos kepurę ir keturioms d enoms žydų laikuždėjo popiežiui ant gaivos, raštį už slaptų žinių paskelbi- j
venti be laisvos ir nepriklauso tingų, ar nepasiturinėiųjų.
Saulėtas, vėjuotas, truputį
Dr. Vytautas Dargia pagerbė dr. Vytautą Balčiūną
• Rankomis apglostė, kad medžią-1 mą.
(Nukelta į 4 psl.)
mos Europos.
* .,
ėiltasnij.
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SUSKAIČIUOTI BALSAI SAKO, KAD
jis gavo 55% BALSŲ

vrA

MOTINA YRA SAVO VAIKO, TAUTOS IR
ŽMONIJOS DVASIOS ARCHITEKTĖ
Fivasaris pas mus jau at-ku- pats didžiausias priešas yra nebėjo ir atsiskleidė visu savo mc-alus, gobšus biznierius, — |
g.ožiu, aksomine, liauna žalu- įstatynįo nevaržomas, .vaiko mo
ma ir įvairiaspalvių žiedų gro- ralės kiloto as, Šis i biznierius
? • t
žiu, kvapu. Visa gamta tik ir al gamina nemoralią spaudą, ne- ’
suoja gyvybe kas žadina žmo moralias televizijos programas
gaus geniosios jausmus ir vka 1 ir jas ^tlanilų vjihndas grūste
tina ryžtą gvventi, kurti. Mili grūda televižijoš žiūrovui vaijonai naiįų gyvybių
f----gaumj
kui. kuris, neturėdamas nuovdp
p.adžią pavasaią.
į kas kas yra gera ar blaga, imaviską be jokios atrankos ir de-j
Moteris — motina yra pati Į
dasi į savo sąmonę ir pasąmo- •
čhžioji gyvybės nešėja. Moti-!
nę, iš kurios vėliau, paaugęs, net»
na yra nenuilstamos meilės šal- •
protui neregistruojant, semiasi
tinis savo kūdikiui - vaikui iki
ir tais ištekliai^ gyvena. Šią psi- Į
jo karsto lentos. Motina yra mi-l
chologinę tiesą liudija, skalbia |
s nys neišsekamos meilės, kan
mokslas ir su ją tenkį skai
trybės, darbštumo ir nereto pa
tytis.
liaukojimo savo vaikui, net iki |
Labai dažnu atveju* vaikas
gyvybės netekimo pavojaus.
Jos vaiką ištikus pavojui, moti pradeite žiūrėti televizijos vaiz-1
na, gali Šokti jį gelbėti net ir iš < dus, sekti judėjimą dar net nei •
paties liūto nasrų. Tai meilės ir vaikščioti nei kalbėti nepradė-į
instinkto pan’Cktuotas veiks - jęs. Psichologai, kaip tai: A. Į
mas. Už tai visas kultūringas ‘ Liaugminas, A. Bieliauskas, Ft. j
pasaulis myli motiną ir jos gar- ■ Ullman skelbia, kad iki šešių j
bei skiria gražiausią metų lai-, xYietu amžiaus vaikas yra pats j
ką, gegužės mėnesį. Motinos imliausias ir iki šio amžiaus su- j
dieną iškilmingai šventė ir Ne si formuoja jo žmogiška asmepriklausoma Lietuva, siekianti nvbė. Tad nereikia nei aiškin
niekur .neatsilikti nuo visų kitų ti, kokią baisią įdvasinę žalą
i
.
kultūringų Europos tautų. Šią įdaro nenatūralūs iškreipti, ne VLADAS POŽĖLA
tradiciją išsinešėm su savim ir moralūs žmogaus elgeliai, rodo
,
KOVOS DĖL SPAUDOS
]ą puoselėjame, tikslu pagerbti mi televizijoje, ir vaiko “rytel
vaikui besi aukojančią motiną ir lyjami..Trumpai ir aiškiai ta-j
(ATSIMINIMAI)
kreipti dėmesį į vaiko prigim riant nemoralios televizijos pro
tiniu galių atskleidimo ir jų iš gramos žaloja vaiko dvasią, —
liai. Visi jie iš kaimo, išskyrus
■(Tęsinys)
keletą žmonių, ir šie nustatė
ugdymo reikalą. Iš tikrųjų žmo pastoja kelią jo netūraliam, svei
gus. yra psichofizinė būtybė — kam dvasiniam vystymuisi.
.
Taip sakoma, bet kitaip daro kameros toną.
Buvo ir mięstb atstovų: vie
kūno ir dvasinių galių jungi
ma. Rotmistras buvo teisus 4rAiškiai
vra
reikalinga
organ
inys. Tai yra šventa pareiga rū
byla užtruko net dvejus metus. nas kitas iš Bundu, eseras ar
zuota
pagalba
jaunai
motinai
ir
Į
pintis ne tik fizine egzistenci
■ Tai buvo galima tikėtis. Kas koks žydų tautybės anarchistas.
ja, maistu, drabužiu, jo apsau vaikui padėti apsiginti nuo šios į: buvo tie “svečiai”, aš nežinojau. Kaip; jie pateko čiaj?
ga, bet lygiagreta, neatjungia baisios nelaimės, — negatyvių, Nežinojau taip pat ir kitų bylos
— Mus kaimas {sugundė, —
mai rūpintis ir vaiko dvasios nemoralių televizijos filmų ir duomenų —■ liudytojų parody
pasauliu, jo dvasinių galių na kitų destruktyvių faktorių, be mų ir dokumentų. Tokiu atveju, aiškino Subockis iš Bundo. —
tūraliu atskleidimu ir jų išug sivystančio vaiko dvasią žalo kaip ir iš viso, geriau nieko ne Žiūrime — kaimas verčia caro
jančių.
valdžią, tai Bundas ir sako:-ar
dymu, siekiant sudalyti gali
sakyti: apsaugoti save ir kitus
mes blogesni revoliucionieriai?
mai sveikas, natūralias vaiko
Tikslu gintis nuo blogio, nuo nuo didesnės kaltės ir nesukelti
aplinkos vystymosi sąlygas. Tai destruktyviu, negatyviu televi- prieštaravimų. Jei ir kiti taip Ir šalin caro valdžia! Paleido
ir yra motinos šventa pareiga iš zijos programų, siūloma orga elgtųsi, tai kaltinimui ; trūktų me atsišaukimus. Puse miesto
apipylėme jais, šaukėme mif
Tug^yti vaiką — dvasia, kūnu nizuota akcija, prieš t. v. stotis, įrodymų.
tingus.
į\
f
sveiką ir laimingą žmogų, kokio paskirus jų kanalus, nemoralių
Kauno kalėjime
tauta ir visa vargana žmonija programų kompanijas,
grasi
— O tamsta, Bėrenblatai, už
šiandieną* taip stokoja...
nant boikotuoti jų gamintojus.
Iš vienukės po pusmečio patė- ką čia — klausiu žydą eserą. —
Pagaliau.-siekti ir valdžios pa-’£au į bendrąją politinių kariie- Tur būt, ne už Viliiiaus seimus?
B,eikalinga organizuota akcija galbos — Vaiko moralės apsau-!rą. Mūsų kamera buvo didžiau— Kad bent taip būtų ■ — sa
prieš vaiko moralės žalotojus gos įstatymo. Iš tikrųjįį jei net j šia — 24 žmonės. Vieni politikai ko jis. — Tai ramiau žmogus
tokie, kaip homoseksualistai, iš^ iš 1905-6 metų. Vienus čia atve- lauktum teismo. O dabar? Vai
Tenka konstatuoti faktą, j ei kreiptos dvaisos asmenys, mo dė mitingai, kitus Vilniaus sei kėzai — tarsi dideli revoliucio
praeities motinai buvo didžiau ralės griovėjai .maršuoja did mų atsišaukimai, o visą masę — nieriai, — ir pasižiūrėjo skerso
sias,baubas, siauras ruso žan- miesčių gatvėmis ii* reikalauja socialdemokratų veikla ir lape- mis į savo draugą Rubašauską.
d Aras, nagaika rankoje, siekiąs jų nemalonumą pripažinti, įtei
— Iš baimės ne į policiją, o į
iš jos rankų išplėšti lietuvišką sinti, tai kc-dėl negalima būtų
mano tvartus įmetė bombą, ir aš
knvga,
tai
dabarties
motinos
rengti
mitingus,
organizuoti
eiV O v5
tynęs, siekiant apsaugoti vaiko apie ją nieko nežinau. Ir dėl to
moralę? •
4 pasidarau eseru. Aš, Berenbla(Bus daugiua)
tas, vaisvandenių savininkas,

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
'• LITERATŪRA, lietuvių flferatūros, meno ir moBft
IM4 m. mrtrafti*. Jame yra vertingi, niekuomet neaenrtą, Vtn<
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi
t. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir V
Meilau* etraipeniai bei įtudijas, Iliustruotos nuotraukom!* t
M. K. Čiurlionio, M. Lileikio, V. Kašubo*, A. Rūkitelė* ir A. Va»
kūrybos povekalai*. 385 pu*L knyga kainuoja tik S3,
> DAINŲ tVisNTES LAUKUOSE, poetės, ralytojo* b tirt
finlą lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dabn
iventes bei jų Istoriją ir eigų. Įdomi skaityti ir nedainuojąs
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi ir surinktai* duomenim!
bei' užkulisiai*. Studija, yra 151 pusi., kainuoja 12.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraty
ta* Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa
gyvenimo bruožų apvalymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* tite
natūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knygr

GIFT PARCELS TO LITHUANIA

> K4 LAUM8S LIMB, ralytojoa Petronėlė* Orintaltte ate
mtnftnal ir minty* apie temeni* ir vietai neprlk. Lietuvoje ir pb
maišiai* boBevikų okupacijom metai*. Knyga turi 234 puslapiu*

• Prieš įsteigimą distrikU)
Columbia. JAV turėjo dvi sos
tines; New Yorkų ir Philadelpbijj/

• New York valstijoj 1901
m. buvo įvestas mašinų laikyto
— Ne.------ sako referentas.— jams mokestis.
Anarchistams Lietuvoje nėra
jokios vietos. Visuomenei nerei
• Avys Amerikoj buvo atga
kia visuotinės stuvalės ir ar-j bentos ItMM) m. London kompa
los, kūnų >iekia anarchu-tai.! jnijos..
Užtenka caro valdžios sauvalės.
Visuomenė turi tvarkytis pagal
PATS SKAITYK IR KITT’S
cavo įstatymus, siekti tvarkos i
ir gerovės, kovoti su visokia
PARAGINK SKAITYTI
prieš ją nukreipta netvarka.'
J MĖNRAŠTI ‘-XAUJIENOS
Kovoje prieš care valdžią anar į
ehistai ne padėjėjai.

Negeresni ir ecer.ai (socialis- Į
tai revohucioniriai). Savo tė
vynėje Rusijoje gal jie ir turi
dirvą, ypač žemės klausimu
Mes tiek tarime bendro su jų
. žemės klausimo
>prendimu, i
kiek ir Prūsai, šiuo klausimu
eseru nusistatymas, tai minties,
padraikos, šiaurės vėjo atneš
tos.
Eseru taktika artima anarchitų taktikai. Kokie jie revoliu
eseras dėl tokių, atsiprašant, cionieriai, paklauskite B ere n brevoliucionierių. ...
Į :
| į lalą. Tai gyvas eserų darbo liu
Kas žmogus, tai galva. Teiri-Į dytojas. Jų mirštamoji nuodėperamento niekam netrūksta. 1 mė asmenyse. Negerovė priski
Kalbų, ginčų kameroje be galo. riama ne valdymo sistemoms,
Va, Cibas, šeimininkas iš čipė- bet asmenims. Nėra skirtumo,
nų, susiėmė su Kalėda, rašytoju kas šiuo momentu stovi prieša
ir politikos veikėju, dėl lietuvių kyje. Pašalinus vieną, bus kitas.
literatūros. Kalėda paabejojo Iš teroro akių lauktosios viltys
ne tik neišsipildė, bet dar su
Čibo literatūros žiniomis.
trukdė
revoliucinį visuomenės
— Suminėk nors vieną žymų
judėjimą.
rašytoją.
(Bus daugiau)
— Kad ir dr. Jonas Šliūpas, ,
"Spėka ir medžiaga”, autorius, Į
ar žinai tokį?—žybtelėjo Cibas.
— Ne, tokio nežinau.
— Ir dr. Jono Šliūpo tu neži-i SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė
nai? — nustebo Cibas. — Tai
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti- jau per 97 metus.
koks tu, pagaliau, atsiprašant,
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
inteligentas?
darbus dirba.
’ ♦ •
— Ir apie žemaitę tu negirdė
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS 5HLU0NUS dolerių
jai, — įsiterpė vienas ginčų klau
apdraudų savo nariams.
’
‘
sytojas.
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
— Tai kur tu augai, prietėnariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas
lietuvis ir lietuvių draugas gali
liau? — pridėjo kitas.
Susivienijime apsidrausti iki S10,000.
Ir jei ne tylos valanda, kuri
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
tada atėjo, nežinia kaip ilgai
Insurance, kuri ypač naudinga jaunįmui, siekiančiam
aukštbjo; mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.
būtų ėję ginčai. Bendrose ka
merose skaityti, dirbti neįma
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
$1,000 apdraudos sumą temoka tik’$3.00 :metams.
noma buvo be pačių kalinių nu
SLA — kuopų yra visose lietuvių kolpnfjbsę. ' ‘ \
statytosios tvarkos. Visų nuta
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų. veikėfrll, :
rimu įvestoji tylos valandos
jie Jums mielai oasetbes į SLA įsirašyti-.
drausmė apramino visus. Atsi
Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą: ’
rado laiko skaityti ir rašyti; pa
mokos ir referatai turėjo di
LITHUANIAN ALUANCE OF AMERICA
džiausio pasisekimo. Net ir drau
307 W. Stith St, New York, N.Y. 10001
gas Kalėda neprotestavo prieš
2210
TeL (212)
jąVienas draugo Kulitano re-

2608 West 69th St, Chicago, I1L 60629 ♦ TeL 925-2787
Didelis pasirinkimas gereg rūšies įvairių prekių,

Maistas iš Europos sandėlių.
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Cosmos Parcels Express Corp.

|M1 W. 69th SL, Chicago, I1L 60629 ♦ Tel 925-2737
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Ini UODAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

V ALAN TIN AS

v.

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

V JULIUS JANONIS, poetu Ir revoUocfonierfu*, neifpHI
lag fr kUd(tingai Interpretuojama* gyvenime ir politikoje'; tik b>
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po*
■Iją. Dabar būtų Jį galima pavadinti kovotoju ui hnogau* tebm
Knyga r*a didelio formato, ^5 puslapių, kainuoja fA,

• Senovės laikais laukiant di
dėlės pūgos ar sniego buvo skani
binarna bažnyčios varpais.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
> LIETU VT1KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamabst*
jSomlai paraiyt* rtudija apie Rytprūiiua, remianti* Pakalnią I
Labguvos apskričiu duomenimis. Aprašymai Jdomfi* kiekvienai
BetuvlnL Leidinys ttustruotae nuotraukom!*, pabaigoje duodam*
vltovardžiu pavadtnlma!*lr jų vertiniai J rokležhj kalbą. Laba'
Madingoje 335 pust knygoje yra RytprOatų tamAlapla. Kaina H

galima ' sakyti, visus
li kojų, net ir vaisvansavininką
Berenblatą,
.štisomis dienomis snūduriavu
sį ant narų. >užadino ir jo dė
mesį.
Koki? politika reali? —
dausė referentas. Vi-i tikėjosi
paprasto atsakymo, kiek viena
politika, kuriai atstovauja kali-

!’exen*a>
-tikėlė

Z. JUŠKEVIČIENE

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI
DUMYNAI

• FANNIE MAY SAL

• KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

paražė 700 pushpftj knygą, kurion radėjo viską, k&s Bet kada Ir
Bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui
Ir Hetnvių kalbą. Jis mokėsi kartu ra kun. Jaunium Ir prof. KBūga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tiksliu* vertimu*
ir patarė mums toliau studijuoti.
Part** pL

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.

*

D. JLUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininku
-4
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Parlamento narys J. Fliss skaito Kanados valdžios vardu sveikinimo ra^ta/skirtą Stašio Jokūbaičio pagedi mui minint (>•> melu sukaklį. šalia stovi: S. Jckubaitrsy Lietuvoš
-y.
gen. konsulas dr.J.žmuidzinas, Latvijos dr. E. Lipemeks ir Estijos J. ileįrisoo.
Pastaba. Pats parlamento narys J. Fliss prieš įteikdamas Si. Jokūbaičiui pagerbimo
įrėmintą sveikinimo raštą, stebėtojais pak v etė Lietuvos, Latvijos ir Estijos ,konsulus.
Nuotrauka S. Dabkaus

ue
lietuvius, |
iaivius ir estus ou uuiegajią iu-

suorganizavo per Kopenhagos
i radiją lietuvišką' tvansliasiją.

(Tęsinys)

St. Jbkuoc.itis taip pat mėgo .
ir mužiką. Lankydamas gimna..
zLą ėmė ir muztko> pamokas.!
St. Jokūbaitis 1937 metais, bū
damas; tik 18 metų.’ -u tėvo su
tikimu, Įstojo i Kelmės Lietu
vos šaulių Sąjungą Vlado Pulvio šaulių buri. K u Kelmė< šau
liai isiąijn dūtJu orkestre inst
rumen! us, tai Stasys, būdamas
to orkestro pats kupliausias mu
zikantas, ucrėi-ae ir te orkestro
: 47 metai, kaip
jis yra šaL-.lys ir jau 18 metų va-į
(Ievauja Vlado Pūtvio šaulių?
kuopai Toronte.

ireštuotas ir išvežtas į Raseinių^
'iirKanu d.-'ibii kalėjimą. Ten ’
nm teko patirti žiaurius NKVD ;
, panaudojant ir fizi- ’
eea kūd prisipažintų prie
u kaltinimų. Vėliau, j

itiAoių riiiLiibvUAib abVyjtkO į
IOaXHiOL, KOI' £UL>ys JvKuCaUlo |
abĮnelki^Kai pas liko ir au^ueju
i jau vyKsirdiįvią KOnfeieiACkju
t* i Keti u ic jxi a pK
paiaipO-se. ietį punkas avoiuiKiintub, tduj
Stasio bokuoajcio
pavyKO ibKViesu Kxixaads uzbrejtio reiKaiL imiūsttAj
1VJL
oiibxp įvirai dpiam reesų įleLtXbevU *meiuv<b okupaciją, iu
ihu

S taisys'; *>6kubuitis 1972 ' metų
pavasarį kartu
žmona Marija;
ir jaunate, dukrele Danute iš
vyko /j OttivCą aplankyti ministerįp. Shar p, kur .tikėjosi su-1
atarti del atvykimo- į . Torontą,
dalo*- •

Nuotrauka Panevėžio Artistų Mylėtojų jauni mo grupės, pradėtos organizuoti prieš
m
1. Apatinėje eilėje iš kairės: Stefanija BHe vicaitė-Plevokienė, Vladas Rasčiauskas, ar
tistų grupės organizatorius ir pirmininkas, Neatsimenu merginos vardo, pavardės, An
tanas Aižmas, miręs. II. Sėdi: Julius.Kubilius, Elzė Sorgūnaitė, Stasys Petraitis, miręs,
Petras Plcyokas, miręs, Ona Sakalauskaitė, mirusi, 111. Stovi: Pilipavičius, miręs,Neėatšįnjeini vardo, pavardės, Krivickas, miręs Elena Kildušaitė, Pranas Aizinas, Elena
Kildaitė.
Beveiksią atsiuntė Stefanija Bilevičiūtė-Hevokienė

Šeftį praeiti prisimenanti nuotrauka
Baso VLADAS RASČIAUSKAS
Niibtratffcta traukta 1925 me- -Įkalbėsime ką galime

padarys

,
•
* 'L-'
•
•
»!
pi ogu gulėjo priMiaučiOu latviai ’ tais
ii. Sekanti vakarą atėjo ne 4.
Panevėžyje,
bet
ji
primena
/as ir kocpeiatyvui tainauto3as, ( Atvykęs į Othavą.'. St. Jokit- ir titUx, įskėihu'am ir jiems rusų
Panevėžio- airiš’-ų mėgėjų gru- į oet 6. Matyti, kad mano pasiū
š kalėjime buvo išleistas, bet ' baltis-nuėjO Į Pfirtąmėrito ru-1 uuromas sKrtfauaas.
pę, prądėtą organizuoti prieš lymas, jiems patiko ir parūpo.
-urėjo kas savaitę registruotis ’

mus i r. suradęs .mtništerio M j
milicijoje
Sharp kabinetą,, kreipėsi' L sek-J
P r eš ru<ų — vokiečių karą į retoię, ^priašy^'ftfnas gauti leidi-|
*’"Į
š (iarbcvieiės iir šlap I irią pasimatyti. su ministeriu.Ž
nebūtų išvežtas i Si-r i Sekrerotrc’ palipė.* kad tą dieną]
red.
‘
'Jbira.
j m in i šteinu -/įa&giatr \d^itonų nę^
rtą ruSrm s eKupuo- : oeprįnną^ ir parašė atvykti ryt,
va, Strsys Joku.b«iitis ydieną, S.' Jok’ųįkitiš pakartoti-^
iT p a -4
rasitoaukė į Vokietiją, o“ Karui J n ai kreipėsi’
a sidūiė Danijoj. Dar i prašė..mižUteriili p’asakySt.' JckcibritL 1940 m. r u-. nosica
^ams okupavus Lietuva, komu- esant rusams okupuotoje Dani-į ky tų, jcg yra atvykęs ; Stanley
jos-Borholmo saloje. Stasys su- J cku baitis. S Toronto, ir nori
ius su Lietuvos laisvės kovo dpažinęs su (kinais intelektua-į pasimatyti. "Sutikimas bifvo gau
St. Jokūbctiriš, ^eiii nusiodrirdžiu. Tur i uit buvo lais bei spaudos darbuotojais, -

Stasys aokutanis
rinuinas kairan eaų
\ Ms
palinko niurnas pazimis Su ■ Ka- - 'Tądš7^E.U.tfikęs.karo tarnybą, ■
oados mirdstenais, pšžui&me^'id- grįža j ‘ namo sveikas ir gerokai j
.i^anėvfežys buvo tas
ikiš, TOltMlLd ULlėŠ&v'L^^Č^dj
jriis,
ypač sū crioaitimii prfeiail- pats, bet aš jau buvau ne tas. i
kiu oūnništru p. a. iggiėt,on,. Aš tarnavau Katme ir Šančiuo
tnūermkhriiš n? Kitais -^2iiėigu- se. Tūle jau „progos pamatyti, ■
nais. Labai reifsrm'hgas '.-jd riuc- kaip ■ iitiir yųiįimas gy vend.
I Panevėžyje vyresnieji rūpinosi Į
iš įdrouie ėsaiknų ^aikų . raiip- 1 pragyvenimu ir ateitimi, o man 1
pipb pavtfdnitfią
fj’tnii- Į j-up^o pasilinkšnunimas, šo. uirm fe tu
visų ■ kiai, muzfcia, dainos.
* -V ■*
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i & ditto hetn’vfe ^^sfe ir pa-

Pirmiausia jie mane apibėrė
Įvairiais Mausimais. Savo nuoinoiię aš įiehi&.aiškinau:

—. BSr^i^^-tĮU’ime išrnikti
vaidybą ir ją Įpareigoti rūpintis praktiškais" reikalais. Turime tptarti mūsų grupės vardą,
kaip mes vadinsmiės. Turime
mėginti suruošti vaidinimą su
šokiais. O kai tą padarysime, tai
viskas savaime eis. ‘
— O kur mes gausime lėšų
salei, gtirsininiams, orkestrui?
— buvo kiti klausimai.
‘ —Sunkesnius klausimus pali- Į
kime, valdybai. —Tuo tarpu atė
jusieji pastebėjo ant sienos ka
bančiu gitarą ir balalaiką.
- Ar moki skambinti? — ma
nes Užklausė.

Pasibaigus vaidinimui,
šokiai. Šokoma iki ryto. Pasibai
gus vaidinimui ir pailsėjus, sušaukėm kitą susirinkimą,
sinikas Aižinas sumokėjęs už
salę, orkestrą ir visas kitas išišlaidas pranešė, kad kasoje li
ko 42 litai.
Tai buvo didęĮj^’-^aųgsmas
visam susirlnE^nui. Jeigu mes
neilmdbme i skolą su pirmuoju
atrengimu/ tai antras^pĄs
riesti dešimt karių didėSię surną.
*

- ■.

Sale buvo pilna jaunimo. Visi šokome ir dainavome. Mes ži
nojome. kur bu vo didžiausios
mūsų išlaidos ir žiojome, kaip
jas sumažinti. Vakaro dalyviai
mums linkėjo sėkmė's. Daugu
ma patarė mums organizuoti
kitą vakarą.

Pasidairęs gerokai po Pane. V. •..,
a.. vėžį, pastebėjau, kad jauniott&yš Jontitaiifi, įebi Įvjddtfe į mas neturėjo pastovaus aarbo.
® Prezidento Tyler šeima; tu
ir sū6igan#žV< šibbš dibeiVus i \aiaii<lomTS išeidavo į gamtą ir
rėjo penkiolika vaikų.:-Tai; vie
aaibiis, sugaišo šrrhtus vaiamdų brangti laiką .iteidc pro pirštus,
nintelis prezidentas turėjos di
laiko ir isfeidį šimtus dolerių špiauaė ir gaudė.
i
Kelionėms apmokėti. ‘Jis tų Jie- į —
tu turi kokį geresnį pa- ;
džiausią šeimą.
j. tuvių ir Lietuvos įgaršiiiimė.dari tarimą, — tame susmilkime pa-i . - -įr
.
Ą^akiau,
.
kad
truputį
oą atliko su jiasišt'&itimu ir sa- J klausė Petras Plevokas.
!
vo lėšomis, pi isiminoamas rusų ■ — Aišku, kad turiu, — ai at paskąpibintr Pasiėmęs gttarą,
pavergtą ir kankinimą gimtą sakiau...—Vžuoot stovėję vielo- padūzginarr^pusę dainos. Pasa
Kraštą — Lietuvą.
. je, galėtume siu engti vaieuni •ii kiau, kad mes galime suorgani
Man giliai širdyje pasiliko j mą sų šokiais, galėtume turėti • zuoti savo stygų orkestrą. Tą
'Ja*®'.
vakarą sudarėnr pradžią Pane
Stasio Jokūbaičio žėčEiėi, paša-1 savo stygų orkestrą...
vėžiu artisttų 'vaidintojų -grupei
syti 1977 m. švenčiant '’^j.ybU' • Visi pradėjo juoktis.
metų sukaktį Toronto Lietu
— Mes netmeme iš ko batus i lr nutarėm sušaukti didesnį suvių Namuose. Jis pakepu bal- ausųiirkii, o jis kalba apie gi- • sirinkimą. kuriame buvo išrink- .
su, išreikšdamas padeLą -atsiiah- Į Yaias ir manddlinas.
į ta valdyba:
kiusiems svečianis į vedybų sii-j .10 periiaukiaii jų juoką ir > 1. Vladas Rasčiauskas,—rpirmKaktj, pareisKe: ‘■•aš, žmona ir; paprašiau 4 jaunus vyrus,, kad’ minikas.
duktė Dana — iries esame “Lie-1 rytojaus vakiire ateitų, tai. pa-; 2. Petras Plevokas — sekrei
tuva”, ir. visi susijungę kartu_______ ____________________ _ i : orius,
būkime “Lietuvi”. Taip, kur
3.- Antanai Aižinas. — kasi
SERVE WITH FRIDE N.
liečiam pavergtos Lietuvės lais laisvai kalbančiai
lietuvių frl ninkas.
;
vinimo reikalai, ten dalyvauja angių kalbomis, nes daug. buvo ’ - Montvilos salėje suvaidinome 1
THE NATIONAL GUARD.
ir btsys Jokubdilis su selina.
sveikintoju Kanados valdžios ir komediją “Paliegusi knorkė”.
Kabia prasidėję sveikinimo kirų tautų atstovų. ;
kalbos, V. štočkus pauovavmią
(Buš daugiau)
. •
J Srapnickas
perdavė
Danai Jokubaitytei,
SOME CHICAGO MOTOR CUTS TjFS Osų
■
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PERPETE l.M MOBILE

___

_ __

DON’T CUT IN BETWEEN CARS
THAT ARE ALLOWING SAF?

Ir kas pavasario žėftgimą,
Drąsuolis dvasioj, sutaikys?
Kas žiedo gimstančio dvelkimą
Įsčiose žemės mimarys?
KAs vispasauimį žengimą
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Idėjos ugnį beižie^i?^
Kki anksti Vj’štančĮą, jaunystę
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Bet kas pasirodo, kad JU02b Gailos rašinys, skirtas
Naujienų suniekinlmui, yrį jvądas
Mykolo Drungos
Publiihed Daily, Except Sunday, Monday and Holiday*
Drauge atspausdintus vedamuosius, guriuos Juozas Gai
by The Lithuanian News Publishing Qk, Inc.
la papildo aprašytomis Naujienų naujienomis. Mykolas
173? So. J4al»t>d StrwL Chk*gc, IL 40604 Telephone 421-4100
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:econd-class postage paid at Chicago, Illinois, usps 37484000 dienraštį ir jo redaktorių. JiB ^užkabinėja ir A. Svilonį,
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t vienas tą daro, ar pasamdytas kiend kito ar kitų. Jis to
. siekia visiškai nesiskaitydamas su bet kokia rimtam ir
metams ____________
$40.00
As of January 1, 1T$O
pusei metų —
$22.00 padoriam žurnalistui privalortia žuinalistine etika. Jis
Subscription Rito*:
tnms mėnesiais
$12.00
nenam mėnesiui
$4.00 šiuo atveju elgiasi taip, kaip elgiasi Lietuvos okupantas
Chicago $45-00 per year, $24.00 per
su ta, jam neprielankia išeivijos spardą, kurią jis visaip J
lx months, $12.00 per 3 months. In
other USA localities $40.00 per year, i Kanadoj*;
iškoneveikia išdergia, o ypač jos redaktorius bei ben
$22.00 per six months, $12.00 per
tama
C__ „
nn ru*r UMT”
Luc UULU
aree months. Canada $45.00 per year;
$24.00 dradarbius, juos pristatydamas, tarsi, jie būtų durnių
pusei metų ___
-ther countries $48-00 ner year.
$5.00
vienam mėnesiui
namų įnamiai ir kurie skelbia iš durtių namų naujienas.
Užsieniuose
Panašiai, kaip daro ir Mykolas Drunga, tęvų marijonų
25 cents per copy
metals __
samdomas rašytojas (žiūr. Draugas nr. 83: “Naujienų ži
pusei metų
Nuo sausio pirmos dienos
nios iš durnių namų”). Sunku,suprąsti, kas vertė jį pa
Dienraščio kainos:
Naujienos eina kasdien, išskiriant: sisavinti tokį okupanto naudojamą bedą suniekinti lietu
Chicagoj e ir priemiesčiuose:
sekmadienius, pirmadienius ir kven- Į
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro-» višką, antikomunistinį dienraštį?
metams------------pusei metų - ------trimg mėnesi r

1739 So. Halsted Street, Chicago,
$24.00 vė,
IL 60608. Telef. 421-8100.
$15-00

tuokliams; padėjo bevaliams su
tvirtinti palūžusia^ asmenybes
ir grįžti į normalų gyvenimą.^
“De mortuis nihil, nisi bene”,
sako romėnų patarlė. Buvo cha
rakteringas dr. Balčiūno kuklus.

to užteko frontininkams, kad
galėtų asmeniškai pasijuokti iš
mmų gerbiamo kolegos, kad
jam kaip nors įgnybti. Dr. Bal
čiūnas tik numodavo ranka į to
kius ‘grafomanus”, sakydamas:
‘‘Gaila, ne visi politrukai pasili
ko Lietuvoje”.
Tad dar sykį primerkime
akis, susikaupkime ir vėl mato
me dr. Vytauto Balčiūno šaltų ir
griežta šypsena, kada jis (ko-^
montuodamas apie lėšų stoką
200 metų JAV nepriklausomy
bės minėjimui), pasipiktinęs
frontininkų sabotažu, pasakė:
‘’Pinigų nėra, bet aš juos rasiu!”
Ir daktaras Balčiūnas savo žodį
ištesėjo, net užstatydamas savo
namus. ’’Kaip ąžuols drūts prie
Nemunėlio!”
Ilsėkis ramybėje, kolega Vy
tautai! Mes tęsiame tavo pradė
tą ir nebaigtą darbą! Esi mums
pavyzdys tiesaus lietuvio gydy
toja pati'iato gyvenimo! Nors
ir miręs, gyveni mūsų tarpe, ko
voji kartu su mumis, mūsų gre
tose. Mes niekados tavęs neuž
miršime.

Tad klausi, kur gi, Draugo leidėjai, ar jie neskaito,
Linų rovėjos, grafika
Viktoras Petravičius
ką
rašo
m.
dr.,
tai
yra
Mykolas
Drunga?
Ar
ir
jiė
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vienam mėnesiui _
Pinigus reikia siųsti pašto Money
Kitose JAV vietose:
damųjų neskaito taip, kaip tokių tuščiažodžiavimų neOrderiu kartu su
- skaito daugelis Draugo skaitytojų? Tiesa, jie jau buvo Dr. Vytautas Dargis... kai kurie iš tų straipsnių buvo
nespausdinti JAV medicinos pe
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui,
pasisamdė vieną šiam panašų, kuris kaip ir šis kurstė
(Atkelta iš 1 p f 1.)
riodikoje, nes, girdi, “temos per
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet. Šeštadieniais — iki 12 vai
Draugo skaitytojus prieš Naujienas, bet jau kuris lai
Per visą savo praktikavimą modernios”. Tačiau tie ponai
kas, kai jie juo nusikratė.
‘ dr. Vytautas prenumeravo ir uo nustebo, kai po dvejų metų tie
liai sekė vokišką ir amerikietiš patys faktai (dr. V. Balčiūno
III
Juozo Gailos ir Mykolo Drangos
kąją medicinos spaudos periu- skelbti) buvo spausdinami JAV
Bet, kad kas nepagalvotų, kad šios mano pastabos diką. Neleido pinigų nieknie- didžiųjų medicinos tyrimų labopikta akcija prieš Naujienas
! dėl Mykolo Drungos yra nepagrįstos, :ad, šia proga pači- kiams, bet buvo įsigijęs didelį ratorijinių kompanijų.
NEMANDAGIAI URIĖMĖ
i
Savo
kasdieniniame
gydyme
tuosiu kaip šiomis dienomis įvertino apsilankęs pas ma- medicininiu knygų kiekį (bePREZ. REAGANĄ
dr. V. Balčiūnas naudojo ne tik
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Teresė
nė
mafic
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Jau daug metų gyvenu Chicagoje. Skaitau beveik
PEKINAS,
Vyriausy
Balčiūnienė dalį vertingų knygų čia gaminamus
vaistus,7 bet ir
O
visą lietuvišką spaudą. 'Deja, kartais ji mane pasiekia i man, susigraudinęs kalbėjo. Jis kalbėjo, tik apie tuos dovanojo Wrsconsfflo universi persiųstus iš Fed. Vokietijos bės pareigūnai, krašto gyvento
pavėluotais' Velykų šventei praėjus, gavau visą glėbi du vedamųpsiuš,įkirtus-Didžiam Ketvirtadieniui ir Di tetui. Savo kasdieninėje prakti Respuiblikos ir iš Japonijos. Ne jai ir studentai labai džiaugs
laikiašeių. Jų tarpe ir Draugo dienraščius ^skirtus Di džiam 'Penktadieniui, kuriuos parašė minėtasai Myko koje kolega Balčiūnas buvo ži- veltui. ir gydymo rezultatai bu- mingai priėmė į Pekiną atskridusį prezidentą R. Reagąpą^bet
džiosios savaitės. dienoms. {Nustebau,' kad-.viename, jų las Drunga. Jis'kalbėjo f “Kuo paviro marijonų Drau nomąLįf pozityviai ’pąsįžyniėjęs ‘yd’kitokie.
Įdomūs du atsitikimai: vienas yyrrsiisvbės kontroliuojamas ra
atspausdintas ir Juozo' Čailos platus rašinys apie Nau gas. Antai, viso pasaulio krikščioniška spauda Kristaus progresyvia ir modernia terapi
visuomet mandagiai jį
jomis, ypač vidaus ligų srityje. ,ligonis jau .buvo*.gydomas;nuo- itijas
jienų naujienas. Kas gi tas Juozas Gaila? 0 gi tas, kančios savaitės proga spausdino gilios krikščioniškos
? ’
* į
Dėl to kartais kildavo maži kon . laimiu deguonies' davimu ir sutiko.
kuri prieš kiek metų frontininkai buvo įsodinę į JAV Lie minties straipsnius. Net “Chicago Tribune”, kuris tik fliktai su kitais kolegomis (gal daktarai jam pranašavo tik tris
Viena Pekino radijo stotis’ su
riausiai, ne vienuolių redadaguojamas, bet kiek jame bu iš nežinojimo^ ignorancijoSj ąr menesius gyvenimo. Dr Balčiū tikdama atskridusį Reaganą pa
tuvių B-nės pirmininko poaukšti.
Iki šiol, negalėjau suprasti, kodėl Juozas Gaila yra vo atspausdinta krikščioniškos minties, kad ir tiTiifipų iš pavydo),, bet daktarasBalciū- nas, nuimdamas deguonies var sakė:
— Atvažiavusi žebenkštis, eis
mūsų visuomenės kaltinamas dėl LB-nės suskaldyrho. reportažų ir vaizdų. Tuo tarpų Draugo redaktorius My nąs mokėdavo-labui Įtikinančiai tojimą, pavartojo ~V/Vokietijos
prarėkti vištas.
Tik dabar, paskaitęs jo Naujienų naujienas, supratau, kolas Drunga Algimantą Mackų sugretino sų Kristumi, atsakyti, kad ir sekančia fraze: vaisius. Pacientas dar pragyveKiniečiai žino, kad i vištiny“I send my patients to the hos no 10 mėtųj .
kad tai žmogus nedidelio rimtumo, nes tai aiškiai liudija kurį pats Myk. Drunga skelbia,* kad buvęs ateistas, nes
pital in order, to be cured...” ’
Antras atsitikimas. Į pagyve čiąį ijindus žebenkštis vištas
jo rašinio naivi tendencija, tad aišku, kad jis kaip toks, netikėjo nei į Dievą, nei į Prisikėlimą. Tiesa, — kalbėjo
nusio^ paciento branką įsimetė smaugia.
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nėra pribrendęs organizacinei veiklai vadovauti.
Kita stotis pasakė:
nekrozė (kūno' audinių susinai
lestingosios esančios) ‘ paprastai
Besišypsantis tigras yra
kinimas, panašiai kaip gangre
Jis rašo, kad ilgą laiką vežiojas neskaitytų Nau kryžiuoti ir du latrai: vienas iš jų tapo konvertitu, kitas
yra labai kntiškos daktarų at
jienų jau pageltusius komplektus. 0 kai vienas užsidaro ne. Konvertitas savo bendro likimo kolegą dėl netikėji vejų (ypač čia, Amerikoje)'. Jūs na) ir buvo nutarta ranką am pats p a vo j i ngi a u s i as.
Visi žino, kad prez. Reaganas
kambaryje, ir ima jas skaityti, pradeda kikenti. Tą išgir mo pasmerkė. Gi, Mykolas Drufiga skelbia kažkokias labaPmėgo ir gerbė dr. Balčiu-' putuoti, 'Bet ne daktaro Balčiūno galvojimui! Dr. Balčiūnas* ^mokėjo nusišypsoti kiekviena
Z1U: t ...
,. .
- .•‘ r
. t.
dusi žmona atbėga išsigandusiu veidu pažiūrėti, kas jos Algimanto su Kristumi lenktynes: “Gal ne Jėzus pasivė ■na. * Viena iš populiarių frazių:
apsiėmė kitaip pacientą gydyti proga.
.
. ...knows how , to ir ligonis išgijo.
vyrui atsitiko. Matyt, pamano, kad atsitiko kažkas ne lino, gal tik Algimantas pasiskubino”. Tokiais vedamai-; “Dr. Balčiūnas
Viena radijo stotis prez. Rea
Prol>lem
gerai su jo galva. Bet ją nuramina jos dukrytė, paaiš siai.s, susigraudinęs kaimynas kalbėjo, nftūns katalikams, I ta^e ^re
Medicinos mokslas ir Lietuva ganą palygino .Hitleriui, nes jis
dėl lietuviškasis ąžuolas nuo
buvo dr. Vytauto Balčiūno ve mokėjo gerai pakalbėti.
kindama, kad tėvelis skaito Naujienas, todėl jis kikena. Kristaus kančią pristatė vienuolių leidžiamas laikraštis.
Jurbarko -padangės neturėjo -jo
Juozas Gaila, savo- rašiny prisimena ir dr. K. Bobelį. Ir jis, savo tokį širdies skundą išliejęs, tarė: “Ar dar ne kių -problemų medicinos prak- damasis gyvenimo motto! Ponia
— 1978 metais sovietų val
Mat, Naujienos rašė, kad daktaras gydė Goldbergo se atėjo laikas mums katalikams susirinkti kapinėse prie tikos srityse.. Dr. Vytautas ra- Terese Balčiūnienė rado dr. Vy
tautą sukniubusį ir negyvą, bet džia pasiuntė i Etiopiją įvairių
nutę motiną. Bet kodėl ši Naujienų žinia sunervino Juo Šimučio kapo ir šaukti: Šimuti, kelkis, grįžk į Drau-Įšinejo ir medicinos mokslo sriį prie jo gulėjo medicinos knyga ginklų 1 bilijonų dolerių sumai.
žmona, ponią Teresė Bal į
zą Gailą? Juk toji žinia nėra išlaužta iš piršto. Kodėl gą! Arba melsk Aukščiausiąjį; kad atsiųstų Draugui tyje.
.. ! ir laiškas iš Lietuvos. Du-dalyciumene turr tūos rankrascius , .
, L. ..
x
J
redaktorių,
kuris
vedamaisiais
nepiktiriių
tikinčiųjų
ka

ši, jį verčia užsidaryti kambaryje ir kikenti? 0 gal dėl
— Šiaurės Airijoj vyksta su
• v-i i t ' Vi i• kai, atitinkantieji vvtauto gvveir butu labai tikslinga juos prie! . . * ...... J
vz.
r
- b mino uzsibreznnus. Jis gyveno sišaudymas su policija jau dvi
to, kad daktaras gydo senutę Goldbergo motiną, o ne jį. talikų!” Jo nusiskundimą išklausęs, galvojau, kad taip progos-paskelbti
musu penodi-1 .
,
T.
, .
'
‘
i ir dirbo Lietuvos išlaisvinimui dienas.
kad jis nekikentų ir negąsdintų žmonos. Bet gi, Juozas sielojasi ne vien tik mano kaimynas, bet ir daug tokių, koje.
j .
. x
_
ir savo pacientų sveikatai ir lakurie
Mykolo
Drungos
pasimetimu
yra
pasipiktinę.
Gaila turėtų žinoti, kad nuo neįprasto kikenimo negydo
— Italijoj smarkiai (tebėjo
Kas nepaprastai įdomu -ir bui. Labai efektingai dr. Balčiū
chirurgijos specialistas. Tokius gydo gydytojai psine medicininiam personalui, jog nas padėjo rūkoriams ir gir- žemė, sužeista 30 asmeny.
VINCAS ŽEMAITIS

LIUBLINO UNIJOS SUKAK
TIES PARAŠTĖJE
(SANTYKIAI SU MŪSŲ KAIMYNAIS LENKAIS)
1569 — 1969

(Tęsinys)

Jugoslaviją bei Albaniją. Geografinis (ir politi
nis) federacijos branduolys būtų Lenkija (?). Ta
rybos pradininkai pabrėžia, kad šios idėjos įgy
vendinimas turi būti pradėtas nuo pastangų pa
šalinti tradicines neapykantas ir praeities klai
das”. Tarybos pirmininkas yra J. Dunin - Karwic,
ki, lenkas.

nau. dėjo daug pastangų juos į tą judėjimą įtrauk
ti. Man liko įspūdis, kad jie tą judėjimą čia Čika
goje boikotavo dėl to, kad jis išėjęs iš lietuvių ini
ciatyvos. Po 4-5 metų tas klubas likvidavosi dėl
mažėjančio susirinkimuose lankytojų skaičiaus.
Tų susirinkimų tikslas buvo teikti informaciją
vienų apie kitus ir palaikyti kontaktą tarp narių.
'į'ra aiaku ir priimtina, kad Europos tautų
fecIerdtVviniu dėsniu susi tvarkymas yra jų švie
sios ir iMinlingoš ateities pagrindas, ir visai tei
singa, kad “šios idėjos įgyvendinimas turi btfti
pradėtas nuo pastangų pašalinti tradicines ifeapykantas ir praeities klaidas”.
Ar būtų galima pilnai lenkais
pasitikėti ?

Čia tenka pastebėti, kad kiek liečia Ameriką
Kad lenkai dėl jų patriotizmo galėtų būti
(JAV), tai turbūt tokios federacijos svarbą pir mums pavyzdžiu, apie tai abejoti netenka. Bet
mas (anksčiau už lenkus) matė ir .dėjo pastangų .visa nelaimė, kad tas jų patriotiškumas dažniau
išvesti į platų judėjiiną a. a, prof. K. Pakštas. siai iškrypsta iš normalių vėžių ir tampa šovinis
Iš pas mane esančio dokumento matuti, kad Pits- tiniu agresyvumu, savo tautos ypatumų visais ųt;
burge jau 1951 metais buvo suorganizuotas “Mid žvilgiais pervertinimu, statymu jds aukščiau vis
dle European Federal Club (a movement for a ko, pagal jų pačių pajuokiamą vokiečių naciona
free and United Middle Europe)”, To klubo sky listinį “Deutschland ueber alles” (Vokietija virs
rius pi of. K. Pakšto buvo įsteigtas, rodos. 1952 m. visko), šis agresyvumas mažesnių kaimynų atžvil
Čikagoje, y pirm, buvo kun. M. Urbanavičius giu blogai veikia ne tik jų kaimynus, bet ir to
(marijonas), jame dalyvavo atstovai c lietuvių liau į kitus, su kuriais jiems tenkd kontaktas pa
'•
..
<a. a. inž. J. Rugis ir š o straipsnio autorius su laikyti./
Daug kas mato ir kitą jų tautinę ydą — tai
sūnumi Algii J i). gudų, latvių, čekoslovakų, kroa
tų, ukrainiečių, cet lenkams niekas neatstovavo, negalėjimą lenkais pasitikėti. Tai savotiškas sau,
nors kun. Urbana ičius (jiems palankus), kiek ži ar Lenkijos naudai suktumas: pradžioje jie, at

rodo. pilnai sutinka su priimtina propozicija, pri
kalba gražių žodžių, skambių frazių, net kompli
mentų oponento adresu, bet, žiūrėk, staiga nei iš
šio, nei iš to, tolesnėje eigoje viską apverčia aukš
tyn kojomis. Jie mėgsta vartoti jėgą, kad suda
rytų “fakty dokonane” (įvykdytus faktus). Jie
dažnai žiūri ir svarsto viską vien iš lenkiško taš
ko, ar žvilgsnio, nenorėdami pažvelgti į kitų tau
tų, ar jų Oponentų padėtį, jų patiektus priešin
ius duomenis. Tokio elgesio pavyzdžių yra apšeįai lietuyių-lenkų santykių istorijoje, bet yra- ir"
iki šiai dienai pasikartojančių. Jų tenka paste
bėti ir inž. žemaičio išleistoje (1960) 'knygoje:
“Sienų klausimu srity tarp Baltijos ir Juodųjų
jūrų”, kai šio regiono keturi tautfj atstovai, 1945
ni. Antrajam PSsSuI. K. pasibaigus, ryžosi (pri
vačiai) pamėginti nustatyti būsimų laisvų savo
valstybę Jmlitineš sienąs: “objektyviai, sąžininy:ii, atleidžiant ii nesiva'd^vaujant viert'^ kititems

lenkų, kiek rusų (Stalino) politiniu išskaičiavi- '
mumu — kad vokiečiai su lenkais amžinai pyk
tųsi ir būtų reikalingi rusų pagalbos prieš vokie
čius. Kitas jo svarbesnis argumentas buvo: jei
lenkai. (Varšuva) gauna laisvą išėjimą Visla į ;
Baltijos uostą Gdanską (Dancigą) per giminiu-1
gų kašubų pamarėnų — slavų ir jiems svetimų
senprūsių žemes, tai tais pat pagrindais ir vo- «
kiečiai (Berlynas) turi teisę gauti laisvą išėjimą
Ūdros (Oderio) upe Į savo natūralų Štetino uos- I
tą dalinai vokiškomis, dalinai slaviškomis (bet
ne pilnai lenkiškomis) žemėmis. Laisva valia ko- Į

rėgacija Oderio linijos (paliekant Neisę), jo
hubtfiofte, nesudarytų lenkams ypatingo nuosto
lio, bet vokiečiams iš lenkų pusės tuom būtų pa- į
reikšta didelis palankumo žestas, leidžiąs išlv- {
ginti jų senas pretenzijas ir pereiti nors prie pa- i
kehciąmų kaimyninių santykių.
Psichologiniai imant, gal būt į MThnskie nur-1

padalytomis ir praeity patirto filis skriaudomis, laidą bus labiau paveikę ne šie drgumentai. kirk |
ar žala, ir savo sprendimubsee vadovautis krikš- seniai besitęsianti, iš daug stipresnių kaimynų ;
^foniškosfoS, moralės dėsniais’*.
vokiečių pusės, nuolatinė grasa, politinė Įtampa j
Taip ukrainiečių atstovui Ledniekiui, atsto ir netikrumas, nesutvarkius taigingu būdu su |
vavusiam vokiečių tezėfe, teko padėti daug pa jais politinių sieroj, be to — tas veiktų neigiamai 1
stangų ir pateikti slip’rių įrodymų, kol. galop,; į kitus artimesnius ir tolirfiesnius Lenkijos kai-1
lenkų atstovas Maiirtski, besižavintis Oderi o-N ei- myrius, ūbrint^ū ’jais užmegzti federatyvins ry- j
sės sienos su Vokietija .linija, atlyžo, ir suprato siūs.
.J
nuolatinę' grėsmę ateities Lenkijai. Vienu iš Led(Bus daugiau)
nickiė argūrrtentų buvo, kad toji siena pravesta
per arti pro Vokietijos sostinę Berlyną, ne tiek 4 _ Naaiienc^, f hi- ig<.
Wednesday, May 9. 1984

K VILIAUS

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti

viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus

g

tokiu adresu:

Funeral Home and Cremation Service

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

Į
I

1729 S. Halsted St

Charles Stasukaitis

Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Westchester Community klinikos

24 Hour Service

(312) 226-1344

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

ir

f

Medicinos direktorius
1938 S. Manheim Rd., Westchester, ll|.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

TeL: 562-2727 arba 562-2728
TEL 233-8553

Service 855-4506, Page 0605S

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

1907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

Chieagos Lietuvių Našlių,
Našliukių ir Pavienių Draugiš
ko Klubo susirinkimas įvyks
penktadienį, gegužės 11-tą die
ną, Vyčių saleje, 2455 W. 47th
St., 6 vai. vak. Nąriai prašomi
atsilankyti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. Bus vaišės..

•Čekoslovakijoj prigijęs pa
protys :
mergaitės
gruodžio
įnėn. 4 d. pamerkia vyšnios ša
kelę, ir jeigu Kalėdoms ji pra
žydi, tai reiškia, jog mergaitė
tais metais ištekės.

OPTOMETRISTAS

Didžiausias piniginis ban
2618 W. 71st St. TeL 737-5149 knotas buvo išleistas Kinijoj
Tikrina akis. Pritaiko akiniu s
Ming dynastijok 1368-99 metais.
ir ‘‘contact lenses”.
Jo dydis siekė 9-13 inčai.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA

Pimoji moteris daktarė J.
A. V. buvo Elizabeth Blackwell 1849 metais.

2656 West 63rd Street
Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880,
Rezidencijos telef.: 448-5545 ‘

KNOW YOUR HEART

Florid a
DR.C,
Prostatos, inkstų ir šlapumo
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVE
St. Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-4200

Apdraustas perkraustymas
iš ivairiy atstūmę.
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5996

PERKRAUSTYMAI
Lei<hmai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge
ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS.
TeL 925-8063

Juozas ERETAS, prof.,

kandžių ir kavutės. Fryburgia
korporacija susirinko kitoje sve
tainėje.

d r. mokiniams.

Kapinių koplyčioje prisirinko
Valer/ja CEKAUSKIENĖ rys, mirė 1984 ra. kovo 13 d.; per šimtas žmdiiių. Gale kars Funkienė - Grinkevieiūte, VLS
Baselyje, Šveicarijoje. Palaido to stovėjo Frybkrgia korpora ?inneburgo apylinkės narė, mi
tas kovo 19 d. BasieHo am Hoem cijos studentai st vėliava, o ša rė 1983. XI. 1 d. Pinneberge. Pa_
Ii kapinėse. Gedulingas šv. mi lia — Vasario iBigimnazijos mo lidota Firnegergo kapinėse šašias Šv. Juozapo bažnyčioje au kiniai. Maldas kalbėjo r velionės liadota šalia savo vyro Čekauskojo tėv. 'dlek.d Felix Troesci) gyvenimą nušvietė tėv. dr. E. kc. Laidojimo apeigas atliko
iš Baselio ir tėv. Alf. Bernatonis Troesch. Gimęs 1896 m. spalio kun. dek. V. Šarka; ' ‘ Dalyvavo
bei kun. Br. Liubinas is. Vokie 18 d. Baselyje, kur mokėsi ir būrelis kaimynų lietuvių iir vo
tijos. Prie altoriaus stovėjo F*ry- pradėjo studijas. Koktoratą įsi kiečių.
burgia korporacijos studentai gijo Friburge. 1919 m. išvyko į
Buvo gimusi 1899 XI. 27 d.
su vėliava. Pirmose maldininkų Lietuvą, kur 192Į5 vedė Oną Jaeilėse sėdėjo dvi Vasario 16 kaitytę, su kurią susilaukė 5 vai Saratove. Žurnalistiką studija
gimnazijos rankines ir 1 moki kų. Į Šveicariją! grįžo 1941 m. vo Zueriche. Ištekėjo už ta^ A.
Funki. Po pastaropo karo dali
nys, apsirengę tautiniais drabu-1
: m. mirė žniona, o 1975 m.
josi tremtinės dalia su kitais
žiais. Pamaldų gale vysk. A. ‘’ cete
oeteko dukters Aldonos. Į poil
Deksnys, kalbėdamas vokiškai, sį išėjo 1962 m. i Pastebėjo, kad tautiečiai^. Mokėdama’ svetimų!
ir lietuviškai, pareiškė užuo- ir po žmonos Oiios mirties šei- kalbų, daug jiems padėjo įvai
riose įstaigose. Mirus pirmajam
jjd^šėfanai'Kakarų Europos mc-e bUvo► kąlbama
___________
lietuviš■liet, katalikų ir Lietuvoj . katal.
korporacijos Frybulr- vyrui, ištekėjo už ats. kop. Gekausko. Bendradarbiavo lietu
akademijos^ vardu. Sugiedotos
vardu atsoršveikino jos sc:
sendvi lietuviškos giesmės.
į joras, dėkodomJ^- velioniui už viškoje spaudoje.
Per pietus Hoenli svetainėje
katal. korporacijos įstegi- Srefanzja VYŠNIAUSKIENĖ pareiškė užuojautą velionies’ mą 1918 m. Lietuvos krikščio- Kalitytė. VLS Muencheno apy
šeimai Šveicarijos LB vardu dr. demokratų bei ELTOS vardu su linkėm narė, mirė 1983. XII. 20.
A.. Gerutis, pažymėdamas, Ikad diev tarė B. Verckuvieinė iš Pa Dachau ligoninėje. Palaidota
prof. Eretas buvo įaugęs į Lie- iryžiaus. Lietuvos diplomatinės gruodžio 23 d. Muencheno West
tuvą. ir suminėdamas jo nuo tarnybos vardu!^paskutinę pa friedhof kapinėse. Buvo gimus
metais. ’ Tėv. Alf. Bernatonis garbą išreiškė dr. Albertas Ge 1906 m. sausio 4 d. Lucke (Lenkabėjo Vokietijos liet, katal. rutis.
I
kij(?;e) Buvo gailestingoji se
sielovados, LB Vasario 16 gim
suo Kaune. Po karo dalyvavo
nazijos vardu. Vincas Natkevi-Į Eretų seimos kape prof. Juo- lietuviškoje veikloje — daugelį
eius reiškė užuojautą ateitinin-<į zo jau laukė jo motina Cecilia metų vadovavo Muencheno liet,
kų vardu. Dr. Dargužas-Hoferj[ Ehret-Boos (1859-1941), žmona motetų klubui. Liko dukra Ju
kalbėjo kaip velionies ir jc šei-} Ona Jakaitytė-Eretienė (1898— lija Barone.
1954) ir duktė Aldona Lang mos draugas. Vysk. A. Deksnys j
Ehret (1928—1986). Sukalbėtos
teigė, kad velionis buvo Dievo’
Kazys GAIDYS, VLB Stuttmaldos.
Ant
į
duobę
nuleisto
siųstas mūsų tautai. Laimutei
garto apylinkės narys, mirė
Eretaitė šeimos vardu dėkojo j karšto nulinko Fryburgia kor 1984. I. 2. Sindelfingene. Palai
poracijos vėliava ir jos palydo
visiems kalbėtojams ir ypač
dotas sausio 5 d. to miesto kapi
vų
gaivos,
padėta
korporacijos
Fryburgia korporacijos atsto<
nėse. Prie kapo atsisveikino Vvams bei Vasario 16 gimnazijos kepuraitė ir juosta. Sudėta 10 LB Stuttgarto apylinkės pirmi
didelių vainikų, tarp jų Šveica
ninkas dr. J. Noikaitis, pastebėrijos LB, Vokietijos' LB ir Va
damas, kad velionis buvo sava,
kario 16 gimnazijos, Vokietijos
noris kūrėjas. Sv. mišias šv.
4 ateitininkų. Lietuvos diplomą.
V
- Pauliaus baznvcioje aukojo kun.
įmes tarnybos, seimos nariu Ir ‘
e
J
J
...
Tr
.
i
j
/
j.
,
/
K.
Senkus.
<t. Visi laidotuvių dalyviai pa

NATIONAL OSTEOPATHIC NfSD/C/NT WEEK
TO BE QBSEPNEI^ JUNE
.

Doctors of Osteopathy

D.O/S, ARE THE FASTEST
GROWING HEALTH CARE
PROFESSION. A K.ELLQSG
)
FOUNDATION STUDY
PROJECTS A 71% GROWTH
FOR THE OSTEOPATHIC
PROFESSION DURING
THE I98O3

SOPHIE BARČUS

B

Kauno Prisikėlimo bažnyčia okupuotoj Lietuvoj

kviesta .į Hocrnli svetainę
i
r

už-

GAIDAS - DAIMID
I
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
4605-07

SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

I
i

-*
I
I

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

II

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef. 476-2345

■

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
ATKŽTfeS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

s

VANCE FUNERAL HOME

•

1424 South 50th Avenue
Cicero, I1L 60650
TeL: 652-5245

I

i

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

(Bus daugiau)

Crab Salad Served In Melon Boats

I

I

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS

i

LACKAWICZ

|

Laidotuvių Direktoriai

RADUO ŠEIMOS VALANDOS

SeštadienUls Ir jekaaUenUli
nuo 8:30 iki 9:80 vii ryto.
■
WOPĄ14W AM

2424 West 69th Street

TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwyn Palos Hills, Illinoii

trsaiiiuoĮeme* iš mūšy etvdHM
Mai^vėtte Parke.

-TeL 974-4410
— Aldone Devtm
Tittfj 778-1M3

HS9 5e. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO. U.

.V&ANlPlh-ATlVS
(•TurnADV Donwir

AN ADDED DltAENMZNT.

PRACTICE
HOLISTIC MEDIČIHĘ
TREATING THE
WHOLE PATIENT
AND NOT JUST THE
DISEASE Ok

90 PERCENT OF
ALL D.O-'S ENGAGE

WITH CVER 50 FEk
CENT LOCATED IN

With melons abundant now at locil markets, an excitant
luncheon idea is Curried Crab Melon Salad. Family or guests
will enjoy the light, yet satisfying combination of delicious
Alaska King crab and juicy sweet honeydew melon.
Succulent Alaska King crab Is sliced and tossed
c^isp
vegetables and a curry-seasoned mayonnaise dressing. The
salad is served on peeled and quartered melon Mboats” on
individual lettuce-lined salad plates.
Alaska King crab meat & snowy white in color with bright
red itriatiuna. Fully cooked, with tendons and cartilage
removed, the meat is ready to be enjoyed in a favorite recipe
after defrosting. In-shell packs of whole Alaska King crab legl
and split legs are also available.
Curried Crab Melon Salads
1/3 cup mayonnaise
package (6 to 8 oz.)
frozen Alaska King
1/2 teaspoon curry powder
crabmeat, thawed
1/4 teaspoon sugar
teaspoon lemon juice
cup
diced
celery
»/4
honeydew melon
tablespoons chopped
Salad
greens
green onion f
Drain and slice crab. Combine with celery and green ontou.
Blind mayonnaise, curry powder, su<r*r and lemon juicei
too With etub mixture. Chill. Cut melon into quarters length*
Wta; remove needs and rind. Place melon quarters on saladj
plates lined with groena. Spoon emb salad onto melon. Makan

VASAITIS-BUTKUS

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003

5 — Naujienos, Chicago, 8, Bl. Wednesday, May 9. 1984
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CLEVELANDO NAUJIENOS
VELYKŲ STALAS
CLEVELANDS

ž’us Jonas Paulius II yra taręs,
cul kiekvienas krikščionis junį t rolių ir sesių darbą tik
kartu. Nei piniginė auka, nei
niekas kitas neatstoja savano
riško daibo, siekiant aukštųjų’

Vaiš ų pabaigoje \ vko para
pijos mėnesine^ loterijos trau
kimas.

. iu si>i inkimas *v>ks geguže*
20 d , se'anadicni, pc 10
mišių parapijos salėje, Tą diena mišias šv. Jurgio bažnyč oje aukos Clevelando niesto
James Lyke, OFM. Jis
(dalyvaus ir metmisme si sirinkime. Būtų gera, kad visi parapiliečiai ir daug sv^iij šiose
mišiose dalyvautų.
Susirinkime bus ) įdaryta* Pa
rupijos T: rybos veiklos prane
šimas ir renkama nauja
a .
ba.

Kasmet šv. Jurgio lietuvių
parapija Clevelande atvelykio !
sekmadienį rengia parapijos glo’
|
BKAL sSTATg FOB IALS
UAL ■ STATI FOR *AL1
dėjo šventę, Velykų stalą ir pa-;
lapijos savanorių pageibimo'
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
pietus, šįmet tokia švente buvo į
jlaitis snvo žodį baigė
ffi ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAI1.
balandžio 29 d. parapijos salėje ' kvie amas visus jungtis į saDĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:
Taip pilnutėlės salės žmonių, vo parapijos dvigubą misiją:
buvo nemažai ir svečių iš pla u K:-.stumi ir per Kristų jung
čiųjų Clevelando apylinkių.
tis į Jo pasaulinę misiją, kartu
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento .
L. Nagevičienei vadovaujant, r savo parapijoje puoselėjant lie
šeimininkės paruošė Velykų štai tuviškas religines ir tautines
Chicago, EL
Tel &47-7741
3212 W. Cermak Road
Lt. kuris savo puošnumu tikrai j tradicijas bei Dievą garbinant
buvo stebinantis. Puošnumą gal į lietuviu kalba.
1
pralenkė tik įvairiausių "valgių
skanumas.
t HAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS
Iškilmes bažnyčioje šv. mi
£ NOTARIATAS • VERTIMAL
/ .
Visatoje nėra tiesių, lygiagrečių
šių metu ir vaišes salėje filma
TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
vo trečiasis Clevelando televi-1
linijų ir kampų
zijos kanalas, ii- vėliau translia-l
J. BACEVIČIUS — BEIJL REALUS
vo 6 vai. ir 11 vai. žiniose. Pub-1 Balandžio IX d. Naujienų lai l <laik!o erdvė’lai' J pavyzd/, u.
1. Kiekvienas daiktas, taigi ir
INCOME TAX SERVICE
licistika ir televizijos kvietimu doje pata^pmtas straipsnis “Kinerdvėlaivis
dideliame
gnedyje
slemas kainuos Amerikai 1 >0
rūpinosi. Dalia Kasulaitiene.
5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
skridimo
kryptimi
sutrumpėja,
I
milijonų
dolerių
”
.
Velykų stalą palaimino parai
1
_—
!
i
p jos klebonas kun. Juozas Ba Straipsnyje parašyta, kad Erdvėlaivio įrengimai galėtų
i
LAIKYKIMĖS
MARQUETTE
PARKE.?/
1
i
būti
sugadinti.
cevičius. Po vaišių trumpa kal ’ Amerikos mokslininkai bandys
t
ELEKTROS ĮRENGIMAI
laikas
I
2.
Dideliame
greityje
ČIA
GERIAUSIA
VIETA
I
patikrinti
ar
iš
tikro
tiesai
lini

PATAISYMAI
ba dienos prasmę apibūdino pa
Turiu
C
h
logos miesto leKli
ilgėja,
o
ne
trumpėja.
LIETUVIAMS.
rapijos tarybos pirm. ^Xlgirdas jų nėra ii* ar negalima lokių li
Dirbu
]r
užzniesčiuoe,
3. Dideliame greityje mases
nijų padaryti.
Kasulaitis.
gar & n tvot aI ir s4iinln®<L
KLAUDIJUS PUMPUTIS
Jis nuoširdžiai padėkojo vi Prof. Frank MacDonald, įta >voris didėja. •
tiškos naudi s.
’ E senhowcr buvo pirmasis pre- 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
4514 S. Talmah Avi,
žino.
Dilelis
butas
savininkui.
Geras
inves-'
4. Dideliame greityje
siems parapijos savanoriams, ku kingas Erdvės ladmir^istracijos
VI. Valinėvtčius * zidentas turėjęs piloto laisnj. tavimas.
T*L 927-3559
gaus
senėjimas
turėtų
sulėtėti
Į
ir
aeronautikos
mokslininkas
rie metų bėgyje su džiaugsmu
Jis išmoko skraidyti lėktuvu
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
ir
galėtų
pagyventi
30
metų
iiį
ir pasiaukojimu tarnauja savo jau prieš 10 melų pradėjo pa
1939 metais būdamas pulkinin- pirkinys.
lietuviškos parapijos reikalams. ruošiamuosius darbus ir apskai giau. Mokslininkų nuomonė.
'<■. ■ ' D ĖMĖSI Q .
k u Douglas MacArthur štabe. >
Didelis,
gražiai
įrengtas
bungalow.
šiame
rašinyje
erdvėlaivis
(
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Savanoriško darbo gilią prasmę čiavimus pastatymui erdvėlai
Pilipinuose.
Nebrangus.
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
paimtas
tiktai
pavyzdžiu,
bet;
yra nagrinėję daugelis. Popie- vio, kuris galės skristi saulės
liability draudimas pensininkams.
netaikomas erdvėlaivį ruosian-1
Kreiptis: A. LAURAITIS ' "
spindulių greičiu.
ŠIMAITIS REALTY t
4651 S. Ashland Ava.,
;
1
—
Sudano
policija
sostinėje
tiems
mokslininkams
tikslu
pa-Į
Kad toks erdvėlaivis bus pa
Chicago,
III.
.
į
JAV R.jįvE. B-nės Mai quette
Tel. 523-8775 arba 523-919] į Į
statytas ir paleistas visaton, ku pildyti kokiomis nors moksli- j Parko Ap|Į/į;>kės valdyba kvie- suėmė 1540 žmon£Cp^ narko-, INSURANCE — INCOME TAX
tiku
ir
alkoholio
vartojina.
2951 W. 63rd St
KURIAM GALUI MOKĖT! rio nė gravitacijos, nė magne nėmis žiniomis, kad nebūtų da
;
fr
prijaučiančius
dačia
narius*
Tel: 436-7878
tiniai Jaukai negalės sutrukdyti, roma apsirikimų.
----•: Wlaikais
i
Į
DAUGIAU?
lyvauti Motinos Dieną, gegužės
Pu

*
Petro
Didžiojo
Dengiame ir taisome visu ri^
galima patikėti. Bet tą erdvė Šios mokslinės žinios Einštei- 13, 10 vai. ryto vėliavų pakėli
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS
i
an

sijoj/
vyrai,
kurie
norėjo
šių stogus. Už darbą garan
laivį šviesos greičiu paleisti ne no ir kitų mokslininku parašy-! me parapijos aikštėje. Vėliau,
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE
HELP WANTED — MALE-FEMALE
tam
ginti
barzdas,
turėjo
meįkėti
tuojame ir esame apdrausti.
bus galima, šviesos greitis yra jainslos tik “Naujienų” skaity-J 10:30 vai. su vėliavomis daly
Reikia Darbininkę ir Darbininkię
NUO $300 IKI $1,000
tikrus mokesčius
300,000 km. per sekundę.' Toks tojams ir sau pačiam.
j vaujame : pamaldose. Motinų
ARVYDAS KIELA
greitis nepasiekiamas. Masės
'
GOVERMENT
JOBS.
$16.559
—
;
Kadangi visa toj e lygiagrečių, garbei prie al.oriaus bus padėtas
6557 S. Tąlman Avenue
greičio riba yra 0.99 šviesos grei
®
Clara
Barton,
19^1
melais
$5Q553/year.
*
gyvų gėlių vainikas. Ponies ir
. Chicago, IL 60629
cio. Tai sudaro 297,000 km. per tiesių linijų ir kampų nėra, tai panelės prašemos vilkėti tauti įsteigė Raudonąjį Kryžių Ame Now Hiring. Your Area.
434^9655 ar 737-1711,
sekunde. Peržengus ta ribą, mokslininkų pasiryžimas sukon- niais drabužiais.
rikoje.
Call
1-805-687-6000
Ext.
R-9617.
;
New Yorker 4 dr. Sedan
masė pasi^kleidAa į energiją. struokti erdvėlaivį, kuris galės
Valdyba
skristi tiesia linija, pasidarys di-’
Vienas
gramas
masės
šviesos
BALZEKAS MOTOR SALES
gjrcjtyje išaiskleidžia į energi dėlė naujiena ir mokslinė nau-1
REPAIRS — IN GENERAL.
, CHRYSLER • LeBARON
da.
J
—
SLA
134-csios
Moterų
kuo(vairūs Taisymai
ją, kuri sudaro vokiškais skai
M. ŠIMKUS
į
<; PLYMOUTH « K CARS
Nebetoli 1990 metai, kada er- Pos susirinkimas įvyks gegužės
čiais, devynis šimtus tilijonųi
Notary public
“U WILL LIKE US”
TAISO ORO VĖSINTUVUS,
d., ketvirtadienį, 12 valandą,
ergų, arba 25 milijonus kilovat- dvėlaivis jau bus paruoštas skri
INCOME
TAX SERVICE
J
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO
dimui.
Tai
sulauksime
branGreat
American
Savings
bendro4030 Archer — 847-1515''''1'
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS
gios mokslinės naujienos ir prak ' v^s patalpose, 6201 S. Western
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
!“>:» vief"3e kokl° n0,s
BEI
KROSNIS.
i Ave. Maloniai kviečiame visas
Taip pat daromi vertimai, giminių
Herman Deckys
Į nares dalyvauti. *
Valdyba
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
Tel.
585-6624
F -- - ~
I
--------------------------------šymai ir kitokie blankai. - '.
>
—
■
.
N
.. — ■■■IĮ
‘M
jį — NAUJIENOMS reikalingas
Aleksas Ambrose,
Miko šileikio apsakymų knyga
j , raidžių rinkėjas mokantis dirbti
’ ■
: ~ ~
.į:/;.
“Liucija” jau atspausdinta.
į Mergenthaler mašina. Jauną
Siuntiniai į Lietuvą f
rinkėją išmokinsime. Geras at
a
CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
ir kitus kraštui .
lyginimas, geros darbo sąlygos.
i Kreiptis darbo Valandomis.
Autorius pavaizduoja lietuvių ; P. REDAS, 4059 Archer^Arenai?
autorius,
gyvenimą nuo XX šimtmečio 1 J Chk>«o» 111. 60631 TtL YĄ\
j
—
Prez.
Reaganas
yra
Įsitiki

paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausia
OrjsMza ear pools St
pradžios iki II Pasaulinio karo.
3&Y9 gaSOllDM.
nęs,
kad
praeitą
pirmadienį
pa22 ilgesni ir trumpesni apsa
Chicagos lietuvių istoriją
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Doni bo i Bom LęReff
kymai, 184 psl. Kaina $5.
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Gaunama “Naujienose” ir. pas
• JAV prezidentas Dwight D.
664 psl.y vardynas.
autorių: 6.729 So. Campbell
Homeowners insurance -j
Ave., Chicago, IL 60629.
Sffnkšti viršeliai.
Kaina $13.
F. Zapolis. Agent
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Persiuntimas — $L

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

For constipation relief tomorrow
> reach for EX-LAX tonight *

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

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?

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

320816 W. ?5th St
Everg. Pirk, III.
60642 - 424-8654

Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininko Prano ŠULO
paruošta ir teisėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su legališkomis
formomis.
Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

Read label and follow
directions.
C Ex-Lax, Inc., 1982
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GINTARAS P. ČEP4NAS •
Darbo valandos: Kasdien: zroc '•
9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro*

Seztad.:

KAINA •—i $17. TPersiimtirrui pridėti $1)'
Siusti čekį:

9 vai. r. iki 12 T>1- i-

TeL 776-5162 *

West C 3rd Struct
Chicago, HL 6062t
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Naujienose galima Kauti nepaprastai {domins gydy
tojo, vĮanomenės veikėjo ir rašytojo ateiminimua.

advokatų draugija

Dr- A. Gbsmjb — MINTYS IR DARBAI, 259 psl^ liečia 1905
metų jvykiua, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir
nsirūpiniirų ------------------------------- 13.0c

' Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia
C', Vardynas ir trumpa angliška santrauka

dug

It pa^al susitariu

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

LIETUVOS

Cwy

"Advokatu

619 puslapių, kietų viršeliu knyga
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V. BTLAITIS
ir V. BRTZGYS
Darbo valandoc
Nuo 9 ryto iii 5 vai. popiet.
Šešta dies: s is pa£al susitarimą.

Dr. A. J. Gusaen — DANTYS, jų priežiūra, rvelkata fr
grožis. ' Kietais viršeliais
*4.00
Minkitaig viršeliais, tik
tS.00

4606 S. Kedrk Ava.

Chk*ę<x. 1M. 60629

Tel: 778*8000

Dr. A. J. Gowen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
tMONfiS. Kelionės po Europą Įspūdžiai Tik_

G*lim* taip pat užsakyti pa&tu, atsiuntus čekį arba
money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant 81 persiuntimo UJaidoroa.

Naujienos, 1739 S. Halsted SL
Chicago, IL 60608
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