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KREIPKIMĖS J ŽMONIJOS SĄŽINĘ

Kiekvienais metais birželio mėnesi prisimenam 
skaudžius Įvykius, atnešusius mūsų tautai didelę ne
laimę — šalies okupaciją, trėmimus ir Antrąjį psaulinį 
karą. Visos tos nelaimės prasidėjo birželio mėnesį, todėl i 
ir vadinam jį baisiuoju birželiu; Lietuvos kupaciją 
okmunistinė Rusija atliko 1940 m, birželio 15 d. Po me
tų birželio 12 d. ir per 13 dienos*', naktį sovietai įvykdė 
masinius gyventojų trėmimus r Šibirą. o už 9 dienų, bir
želio 22 d užgriuvo ■ Lietuvą/. Antrasis pasaulinis 
karas.- - • .' •• . rilJr.l toto .•• • - .

i Tie visi Įvykiai turėjo lemiamos reikšmės mūsų tau
tai ir jų padariniai ■ nėra išnykę, nors jau praėjo daug 
mėtų..; Daug; vilčių turėta, kad pasibaigus Antrajam pa
saulinių! karui Lietuva apgaus savo laisvę ir teises, kad 
bus atitaisytos skriaudos ir išnyks trėmimui. Tačiau 
okupantai laiko Lietuvą savo* priespaudoje, atlikinėja 
žmonių perkėlirnus, neva jų /‘savanoriškus” išvykimu 

Į Sibirą ir kitas tolimas Rusijos vietas. Matote, kad 
Sovietinė Rusija naudoja žiauresnę priespaudą negu ca
rų valdžia, tremdama gyventojus ir drąskydama 
mąs, tuo pačiu paneigdama bet kurias žmonių 
sės. . • ?
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Zl-
pa-

t Visi jaučiame, o tai patvirtina ir ateinančios 
nios iš pavergto krašto, jog mūsų tautos naikinimo 
vojus nėra išnykęs. Tokia akivaizdinė padėtis, šalia ve-

LLLL.L,.C, yemą-^Įk'ti.didesni dė
mesį tautos naikinimui sulaikyti. Turime s per 
Jungtines .Tautas ir kitas tarptautines Įstaigas apeliuo
ti! oasaulfb^Žijie dėl sovietu vyksmu, kurie dar ir 

antį/- asšiąnd^n'?fa£KQ ’y^^^gtovyklaž 
trėi^niais iš okupuotų

^Graudžiais, pnsiininfinais. s^vo tarpe
tų^įkiaudų neątitąisysim irtų^riąųo^inųjų padėties 
ne^lengvinsim. Todėl minėdaitįybiaįš^Ų birželi, savo 
protesto balsus perduokime pasąulių^jkad jis pasmerk
tų r sovietų atliekamus trėmimusir. kad;visos y er^ ^sto
vyklos Rusijoje būtų panaikintos.' •

Povilas P. Dargis.

SLA Prezidentas

— Miterandas liepos 7 dieną j 
bus 'Maskvoje ir tarsis su Gar- j 
bačioyu. . - I

Jordanjjos
Rūmuose,

Prez. Reaga-nas tarėsi su 
karalium Baltuose
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PAGROBĖ RADIJO STOTI, REIKALAVO 
ŽEMĖS, DEMOKRATINIŲ RINKIMŲ

Gen Namphy įsakė karo vadovybei neteisti jokios 
netvarkos Haiti sostinėje

PORT - AN — FRANCE. Ha- galėtų sustabdyti riaušes. Polici- 
.— Šių metų vasario 7 dieną - ja ir kariai privalo būti pasiruo

šę, kad galėtų pastoti kelią trinks 
žmoną, vaikus, jo- j madariams.

Gen. Namphy tuojau nusiun
tė kairių dalini ir atėmė iš triukš- 

j madarių radio stotelę, iš kurios , 
i kalbėtojai ragino nuversti 32 
j žmonių komisiją ir paskelbti se- j 
: nai lauktas reformas.

Gen. Namj)hy vakare per ra- 
dją ir televiziją pranešė visiems

iti
. buvęs Haiti diktatorius susidėj 
savo turtus.
sios vvra, tarinūs r tarnaites ir j 
Amerikos lėktuvu išskrido 1 ' 
Prancūziją. .

Išskridus dktateriui, buvo su
daryta trijų žmonių komisija, 
kuri turėjo-Įvesti demokratinę 

.tvarką visame krašte. Vyriausias 
kariuomenės vadas, Henri Nam- 
phv ir o'ar du kariai sudarė au- gyventojams kad jis neleis Įves-j 
kščiausią valdžią visame krašte.

Gyventojai pradėjo reikalauti.
kad būtu pravestos žemės refor 
mos, sudaryti rinkiminiai sąra
šai ir pravesti demokratiniai rin 
kimai konstitucijai paruošti. Bet 
visas reikalas eina labai pamažu, rnkiminius

gyventojai pikieta balsuoti Haiti piliečiai, i

GAVO 53,9 G VISŲ BALSŲ, MINISTERIS
GAVO 46,1%

STEYRER

Diena pasitaikė graži, iš viso balsavo d-7 milijonai 
gyventojų

Tvirtinama, 'kad Amerikos, 
žydų kongreso paskelbtos ži-l 
nios apie Waldheimo bendra
darbiavimą su naciais padėjo K.1 
Waidhei.ni ui. Austrai suprato, I 
kad minėtų žinių paskelbimas 
austrų buvo skaitomas kišimasis 
i austru vidaus reikalus ** V •

\ IU.XA. Austrija. — rrapitą 
sekmadienį Kurt "Waldheim 
■ffavo ŪJ.S'to visu balsu. o

Kurt Stej’rer gavo tiktai
46.1 <■;.

Kurt Waldheim 
zidento pareigoms

išrinktas pre
šešiems me-

SENATAS. 66 BALSAIS, PRIEŠ 34, PARDAVĖ 
GINKLUS SAUDI ARABIJAI

Prez. Reagano argumentai Įtikino 12 senatorių, kurie/ 
pakeitė savo nuomonę

WASHINGTON, 1). C— Se- ja Valstybės 
natas vakar nutarė leisti prezi
dentui Reaganui parduoti Saudi 
Arabijai prašytus ginklus. Sena
toriai buvo sutarę parduoti pusę 
prašomų ginklų, bet prezidentas 
ryžosi parduoti Saudi Arabijai 
reikalingus ginklus.

Saudi Arabija kaliais atvejais

departamentui, 
kad Izraelis negali trauktis stra
teginiais sumetimais, .bet ir jis 
nelaimėjo. Prez. Reaganas jam 
pasakė, kad Izraelio premjeras 
Beginąs Washingtone pasirašė 
Sutarti atitraukti Sayo jėgas iš 
pavergtų kraštų, prezidentau
jant Carteriui.. Visa Amerika ix

lingą radiacija. Kotka yra 120 • pasisakė .prieš Izraeli. Senatoriai, visas pasaulis matė Begino pasi
rašytą sutartį, o dabar Izrae
lis nori tą pasižadėjimą lau
žyti. . ,1

myliu atstūmėję nuo Leningrado ; tvirtina kad Saudi Arabijos vaL 
r*r\ i' j j - t ~ I +• 1. • • * T V O J* 'ir 60 mylių atstumoje nuo Igną-' stybė yra prigs Izraelį. Sąudi 

linos- Kotka pasiekusi radiacija Arabija būta galėjusi perskmes- 
tęsėsi ištisas 6 valandas. |

Suomių vidaus reikalų minis- r 
teris Esko pranešė, kad ši radia- - 
cija sukėlė didelio susirūpinimo 
visoj Suomijoj. Suomiai kreipė-< 
si i somėtus, kad informuotu iš 4 <*
kurios srities pavojinga radiaci
ja plinta ir kokias priemones ėmė - tose srityse. - Sekr. Shultz atsis; 
>i t?i radiacijai sustabdyti. Sue-/ 
miams aišku, kad tai buvo ne, 
černebylo reaktoriaus, černoby- 
lo siunčiami nuodai nebuvo to
kie nuodingi ir pavojingi. Jeigu i 
nuodai kyla iš Ignalinos, tai ko
kiu priemonių ėmėsi rusai Igna
linos Ii et u vnams apsaugoti. Ar 
rusai prinešė lietuviams apie su- 
susidariusi pavojų? Ar jie leis 
apnuodyti lietuvius, kaip apnuo
dijo ukrainiečius Pripecio srity J 
-...9

ti prie kitų arabų ir sustiprinti. 
teroristus, bet prezidentas pajė
gė paveikti senatorius.

Prez.' Reaganas ir seku, bnultz! 
turėjo priversti Izraelio vyriati- 
svbę daryti nuolaidas ne vien 
egiptiečiams, bet ir kitose užim-'

Labtii daug pakenkė Izraeliui 
ir amerikiečių atidengta šnipi
nėjimo bylą. Amerika teikė di
džiausia paramą Izraeliui, tuo 
tarpu Izraelio šnipai turėjo šūr 
pinėjimo tinklą Amerikoje, sto
pai jau pripažinti kaltais.

ke vvkti j: Artimuosius Rvtus^ ■' 
je-'gu Izraelis nebūtų padarę;: 
nuolaidų Gazos srityje.

Izraelio premjeras Peres bu-' 
vo atvykęs į Washinglona ir pa 
Itorė Gazos reikalą. Jis .įrcdinėjO.' 
kad Izraelis negali atšaukti iz-. 
raelitų, kuri? .įsikūrė dešiniame 
Jordane krante. Izraelilai pa>:-; 
traukė iš Pietryčių Sinajaus.bto> 
jiems būtu labai sunku trauktis 
iš dešiniojo J 
jie įdėjo daug
arabų dirvonus ir 
derlingus ūkius.

Izraelis buvo pasiuntęs Izrae
lio karo ministe r, kuris jrodinė-

— Vilniuje mirė artistė Elena 
ZaJinskevičiūtė - Petrauskiene, 
sulaukus 86 metų. Ji su vaikas 
buvo pribėgusi i Vokietiją Kai 
grižo, tai pradžioje jai buvo la
bai sunku, bet paskutiniu metu 
jau buvo skaitoma ' liaudies ar- 
tistė .

ti netvarkos Haiti teritorijoje ar. 
vandenyse- Jis įsakė kariam šau- < 
ti be pasigailėjimo triukšmada
rius ir šokaujantiems demonst- 
rantams. Vyriausybė jau prave- i 
dė kelias reformas, liepė sudaryti i 

įrašus, kad galėtų 
išrinkti 

seimą ir sudaryti konstituciją. Į 
Išrinktas seimas praves reikalin
gas žemės, daržu, sklypu refor
mas, kad visi galėtų naudotis gė
rybėmis.

Pasklydo gandas, kad vieno- ■ 
trijų žmonių komisijos narys pa ; 
laiko rvšius su J. C. Duvaber ' 
drauga.is ir sudaro sąlygas items 
išvažiuoti iš krašto ir išsivežti 

pareiškė, i 
kad tai vra neteisybė Diktato- j 
rius Duvalier nebegrįžo į Haiti 
ir niekas neturi teeisės palaikyti l 
su juo asmeninius ryšius.

Pulk. Willian Royla, kuri- taip ; 
pat vra valdomos komisijo- na
rys. įtikinėjo krašto tp-ventoju--. 
kad tvarka ir ramybė turi būti 
visame krašto. Jis grąsino tiems, 
kurie bandvs ardyti brarką.

Haiti vm pati neturtingiaurioji 
valstybė Karibų jūroje. Žemė ne
deri). Vėjas «mėlj nešioja Vasa- į 
ros bbaik irštos, sausos. Javai ir (

Pirmadienį 
vo. Demonstrantai buvo apra
minti. bet nebuvo vartojami gin
klai. Praeitą ketvirtadieni grupė 
jaunu vyrų ir moterų užėmė prie 
miestvje veikusią radio stotele ir 
pradėjo reikalauti kraštui reika
lingą reformą. Jie reikalavo že
mės daržu, laisvės, kad galėtų 
pasinaudoti daržovėmis, žuvinis, 
vaisiais ir kitomis krašte gerybė-

terų išėjo turtą. Gen Namphy

PAMINĖJO ŽIAURŲ ŽYDU 
KARIŲ ELGESĮ

WASHINGTON. D. C. — Prieš 
19 mc ų. 1967 m. birželio 8 die'aą. 
Izraelio karo vadovybė, nepatei- 
rinamnK ii labai žiauriais apskai- 

< javiniais Izraelio lakūnai ir tor
pedo laivas, užpuolė Amerikos 
karo laivą “U- S. Liberty”, už
mušė 34 ir svžeidė 171 amerikie-

’dano k ranto.kur. 
turto Į nupirktus

ir.r,gus ten*

— Peru vvriausvbė išleido 
Pan - Amerikos lėktuvą, kuris 
sumokėjo $5000 baudą už įskn- 
dimą i Perų erdvę. T,

— Tūkstančiai Chomcini prie
šu išskrido iš Paryžiaus i Arti
muosius Rytus. _ -

mis. Grupė vvrų ir mo
i gatves ir žingsniavo j. miesto 
centrus ir uostus, kad galėtų pro
testuoti dabartinei vyriausybei.

Vietomis demonstrantai Įsiver
žė į krautuves, nešėsi maista, 
lengvus vasaros drabužius, vyną 
ir kitokį turtą. Vyriausybė netu- 
rė’o pakankamai policijos, kad

i meto Izraelio karo va
nodavę patikimo pasi.aiš

Iki ši 
dnvybė 
k'nimo. Amerikiečiai gynė Izrae.

ni^dz 
kariu

bet grupė Izraelio

KALENDORĖLIS

Birželio 11 d.—Barnabas, Da 
nius.

Saulė teka 5:17, 
8:24.

Ne teles šiltas.

leidžia si

RADIACIJA VERŽIASI Iš
IGNALINOS REAKTORIAUS
HELSINKIS. Suomija. — Pir

madienio nakt’ Suomijos pasieny
je esančios Kotka kontroles sto
tis užregistravo nepaprastai ga-

laivas, kurio pranešimų jie nega 
lėtu suprasti, šis klausimas iš
keltas sarišyje su Amerikon pa
busta šnipu gauja.

— Turima žinių, kad Sirija pa

— JAV — Peru neturi siitar- 
's, ktr i leLtu lėktuvams nau- 
iti- erdve.

— Pirmadienį Gorbačiovas bu
vo Vengrijoj pasitarimams.

t

GABQH

Atlantic

Ocean

4 MAL/

VOLTA 
^^-TOGO 

X^JvORY^ 
X; COAST

SIER^A;^^^^CAMEROO^

Pasaulio Sveikatos Komisija planuoja tęsti paramą 
prijos gyventojams, nes jiems ta parama labiausiai

reikalinga.
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mažiau negu 50 iš 1000 
. O *je, kurie praeityje rū-

kė, c dabar rūkė tik pypkes ir
cigarus — susilaukė širdies at 
kų kiek daugiau — 50 iš 1000 v 
ru. Kurie rūkė mažiau pusės p< 
kelio: daugiau negu 50. O kur

a

rūkė daugiaU pokelio per d en į
širdies atakų gausumas smar

kad jaunas rūkorius ar rūkore, minčių kieksueres _ 
gali Ūkelis Midies atakos ar stro
ke dar vos 30-40 metu sulaukus.

Išvada. Nereikia ieškoti dides- 
uės žalos daromos rūkoriaus sau 
ir artimui, ypač jaunam mūsiš
kiui per bjauriausio, nešvariau
sio ir nesveikiausio įpročio prak
tikavimą. Senovėje rusų diduo
menės tulos damos didžiavosi tu
rinčios susivėlusius į kaltūną 
plaukus ant galvos. Jos jį puoš
davo išsiuvinėtu maišeliu. Pa
našiai tūli mūsiškiai didžiuojasi

reti. Tai savomis jėgomis susikau 
pinus.

Galima pasinaudoti lygiai su 
geromis pasėkomis ir sekančio’ 
mis kun. J. Juozcvičiaus kilnio
mis mintimis.

Geras darbas yra tinkamus vi
siems. žmanėms, yisc pasaulio 
įvairiai tikintiem*: stabmeldžiams 
ir visai (netikintiems. Todėl nė 
vienas neniekinkime įsakymo 
‘‘Mylėk savo artimą kaip pats sa
ve” vien dėl to, kad .tikintysis 
šitokį įsakymą taiko sau ii per
ša jį kitiems. -

Tini kiekvienas zmėgus sub
ręsti savi dvasia -r sava asmeny
be, savais nusiteikimais įgalinti 
pakęsti gėrį, nežiūrint iš kurios 
pusės toks gėris jį pasiekia. Ne
užtenka gėrį pakęsti, reikia jį 
savyje užlaikyti, savais darbais 
tokį užlaikymą įrodyti ;r tokį gė
rį skleisti aplinkoje. Tik taip 
mums visiems užsilaikant pradės 
gerėti mūsų gyvenimas.

Žinoma, reikia atsisakyti blo
gio, nors jis būtų ir mūsų artimų
jų mums peršamas. Toks elgesy^ 
nurodys, kad mes artėjame tik
ro žmogaus nusistatymą ir elge
sį- .iii

kiai pakilo — iki 175 vienam 
tūkstančiui tyrų. i

Trys Blogybės Guldo Vyrus Į 
Ant Menčiu

Jei bent vieną iš čiaminėtų tri-' 
iu blogybių (rūkymas, hiperten 
sija ir parriebus kraujas) vyras • 
turėjo — jo sergamumas ir mir- į 
tingumas nuo širdie- atakų gau- 
cė'o. Kai žmogus niekada nerū
kė. k?i jis tarėjo normalų kraujo

Pripažintas visuomenėje rūkymas taip 
iojtf žmogų, kad turės būti pasmerktas ir 
praktikuojamas pirmiausia išmintingų ir 

■ menybe — bū&i tvarkingų žmonių.
Sveiko gyvenimo pageidavimas

Jau.prieš 20 metų šio krašto šios įstaigos patvirtma, kad ar- | spaudimą ir j0 kraujas nebuvo 
vyjriausias gydytojas -
General) pasmerkė cigarečių rū- trejopoms negerovėms. 1. pakol-1 j“ 
kymą. Tada pardavimas tabako tam kraujo spaudimui, 2, cukrak- 

- sumažėjo kelis metus. Po To vėl i gei ir 3- tabako rūkymui.
į Mediciniški lavon> tyrimai ir- 

rūko, gi tvirtina, kad sukietėjimas aor
tos ir Širdies arterijų randamas 
d«ug didesnis pas rūkorius, ne
gus pas niekad nerūkiusius.

Gyvidiai Moko Rūkorius 
! :*■ : ’ ’ Sveikos Elgsenos

Su rūkyti priverstais gyvuliais 
atlikti tyrimai-nurodo, kad skle
rozė ypač greitai rieda pirmyn 
kai gyvulių ėdalas vr gausus cho
lesteroliu. Štai koks tyrimas su 

■Jais buvo atliktas.
Tyriamieji gyvuliai buvo pa

dalinti į dvi grupes. Abejų gru-’ 
.piųrie buvo šeriami gausiu cho-J 
lesteroliu maistu. Tik viena jų-> 
buvo įstatyta anglies viendegi
nio (carbon monoxide) tokiame 
kiekyje, kurį įkvepia nuolatinis 
rūkytojas. Kita tyriamųjų gyvĮ*< 
<ių grupė neturėjo, savo ąį,”_' 
įe jokio kiekio -angliėš |dEadegi - 
nie. -- . : ■■

za-
ne-

pagausėjo rūkymas. Dabar mili-j 
jonai amerikiečių ne tik 
bet ir yra šio blogo Įpročio ver
gai- Tokių kišenė plonėja, o pel- 
nagaudžių pučiasi: po.pokehį 
dienoje surūkantysis išleidžia me 
tams pusantro šimto dolerių.. 
Gi, dų pokelius kasdien dūmais, 
išleidžiantysis išleidžia metams 
mažaueim; 300 dolerių. Tos išlai
dos kasmet didėja, nes tabako 
kainos kyla.

. .Pinigu. Ir Sveikatos Pustymas

Tabako rūkymas yra pinigu 
ir sveikatos niekams išleidimas. 
Viso pasaulio tyrinėtojai vienhal-: 
šiai sutaria, kad rūkymas'žaloja, 
širdies kraujagysles. Tik tabako', 
gamybos .magnatai paperka kai 
knniięs .tyrinėtojus: Pastarieji 
praneša, kad dar nėra įrodymų, 
jog rūkymas kenkia žmogui. -Žt> 
džiu, tokįg jie darteį- peklai. Da-; 
bar ię^mirms laikas susiprasti ir- 
pĮą’dėti veikti save sveikatos pa
gerinimui. v

Ką.Daro Rūkoma Cigaretė? ■

Rūkančiojo tabaką šarytis grei
čiau plaką, pakyla Kraujo s$an* 
dhnaš, susitrauk lą1 — \t^frėja' 
kraujagyslės — ypač odoje, ko- 

"Tosė ir smegenyse. Kol rūkanty
sis yra sveikas, virš minėti paki
timai yra laikini ir tų pakitimų 
stiprumas Įvairuoja pagal zmc-. 
gaus reagavimą į tabako rūky
mą.

(Surgeon terijos greitai kietėja veikiant, perriebtis — turėjo tokie tik 25 
iš tūkstančio vyra širdies nege
rumus. O kurie bent vieną glo- 
gvbę iš Čia trijų turėjo — ju šir- ? 
dies atakų gausumas buvo 50 ’š! 
1000 vyru, taigi padvigubėjo. O 
iei turi vyras du iš minėtų trijų 
blogumus — jo širdies ataka ser
gamumas ir mirtingumas padaž
nėja arti vieno šimte iš 1030 vy-» 
rų. O jei visus tris blogumus vy
ras turi (ir rūko, ir perriebu 
kraują turi ir su hipertensija gy 
vena — tokių širdies atakomis l 
sergamumas pakyla iki 175 iš| ja metus rūkymą. Todėl niekada 
1900 vyru, su apie pusę jų mir-’aėra vėlu nė vienam liautis su 
tingumu.

Cigaretė Yra D mugė Širdies 
Atakos Ir Stroke

Virš paduoti faktai

Mediciniški lavonu tyrimai ir-

mu. Kuris turi ne kopūstine gal
vą ant savu pečių, a šku, nė ne
galvos apie tokį pasididžiavimą. 
Tikram lietuviui tinkamai susit
varkys savus nusiteikimus bus 
lengviau liautis toliau taip elgtis 
nežmoniškai, nekrikščioniškai ir 
tikrai neinteligentiškai — ne lie
tuviškai.

Pasiskaityti. Arthur Ancowitz, 
M. D. Strokes and their Preven
tion Ajove Book.

KILNIOS MINTYS
Tikrai ne viena duona žmogusBirutė Redmond, sesutė Alice Stephens, klausosi ne viena dtK>na žmogus

pagerbimo Lietuvos generalinės konsulės Juozės Dauž-. yra gyvas: jam reikia dvasinės 
vardiec-ės Aivudo pažmonyje, Lietuvio sodyboje.

Nuotrauka M. Nagio

2. Rūkoriaus sveikata pagerė-

Į atgaivos, savo dvasinio akumulia 
! toriatis —‘ tokios jo baterijos/pa
pildymo. Tas atsiekiama per su- 

ramiai' užsilaikant Garines stakles, Anglas Cart-

iko

1 —__. .-^1.. r.i.n'iM. Kwttfie

j cigarete draugavus. Pats laikas 
J visiems rūkoriams liautis atsisa- 
* kinėti — išssukmėti — Įvairias 
'priežastį susigalvoti dėl'vis te

nurodo,; lesnio rūkymo teisintis.
kad cigaretės rūkymas yra tik-

Jei žmogus jau turi kokią 
kraujagyslių negerovę ar kele
tą jų, Įskaitant sukietėjimą ar
terijų sienelių — rūkymas gali 
padidinti susitraukimą jau apga
dintų — susitraukusių krauja
gyslių.

Trys Negerovės Didina Ir
Greitina Sklerozę

Tarptautiniai tyrinėtojai (In- kurie niekada 
temational- Atherosclerosis Pro- laukė širdies atakų ir mirčių'Trdo 
ject) ir kitos tokį darbą atBekan- jų daug rečiau (per tirius dešimt

Nugaišinus abi rūšis gyvulijĮ 
buvo štai kas rasta. Ners abi gru
pės t raė jo ženklui arterijų stikle 
įėjimo, tų .gyvulių, kurie kvėps-į 
vo minėtą kiekį anglies viende-' 

į.-y.^ųiQaarterijų pakitimai.buvo1 
gaHsešm’tr žymesni.

'Kiti Tyrimai Irgi Renio.
• Rūkymą Žalingu

Garsieji Framinghamo viėte- 
vėje atlikti tyrimai irgi nurodo 
rūkymo žala sveikatai^ Buvo tir
ti žmonės. Jie buv-o apklausti.- ar 
jie niekada nerūkė ir ar-jie rūkė 
tik praeityje. Jei jie rūkė, jie 
buvot suskirstyti į tuos, . kurie 
debar rūko tik pypkes ir cigarus 
Ir į tuos, kurie rūkė mažiau pu
sės pokelic kasdien, kurie rūkė 
po pokelį ir į tuos, kurie kasdien 
surūkė daugiau pūkelių cigare
čių.-

Daviniai buvo tokie gauti. iTie, 
nerūkė. — susi-

irai pavojingas širdies ii smegenų ! Dabar vyksta tyrimai, kodėl) loįįpU Įikti dūmtraukiu, 
kraujagydėmy. čia aprašyti tak-- labako rūkymas greitina skkro- 
jąi^ą^ės kmujagysles. į tadar kai žmo^s rRbiai
vPanašųįs Negerumai apima ir I va^° *c dėl to krauju.je pas jį 
: smegenų arterijas. Joms sune- ■ cholesteroli© susii»nka.
galavus,“ pagausėja štroko gavi-4 Tikrai vykinąs taki« jki*re>ės 
mo galimybė. ^ar tur*1 oūk M«M»yt*s.
t Sklerozė paliečia n* vien šir- 
.dies arterijas bei aortą Tik aor-Į 
toje ji prasideda ankstyvesniam.e 
rūkoriaus amžiuje Cigaretės rū
kymas greitina sklerozę širdies 
ir smegenų arterijose.

Kas Atsitinka Kai žmogus
Tvarkosi?

.Tuk Čikagos kardinolas jau; sikaupimą . .
meta lauk senai mestiną BINGO' ū galvojant kilniai. Tokių kilnių vrith, 1785 metais, 
parapijose lošimą. Pats laikas 
mums patiems tvarkytis su rū-‘ 
kymu, nelaukiant kardinolo pat
varkymo liautis per tabaką save 
žudžius ir artimui mirtinai ken
kus. Laikas, net jau pavėluotas 
laikas ir Jaunimo Centrui liautis .

Yra atlikti tyrin-ti, kad taba
ke esančios žalinjes Kediages

I (nikotinas, smalos, dujės) labai 
kenkia sveikatai- Kai kurie toki* 
nuodai sukelia vėžį plaučiuose,

> burnoje, gerklėje, stemplėje ir 
i šlapumo pūslėje.

Gydytojai Meta Rūkę — Kada
Lietuviai Rūkoriai Jais Paseks?

Daugelis gydytojų jau metė 
•ūkę. Statistikos dar n esu vest ■», 
nes ii vgydytojų skaičius. Užtenka ru-

: eiti į dabartinius gydytojų suva- 
valtf©' žiavimus ir matai ryškų skiriu- toks draudimas 

reą, palyginus su praeitaisiais; 1
j tk retai kuris jų rūko, čia gydy- 
Į tojai elgiasi taip, kaip jie pate: a
I savo pacientams.

. • - . -Kada mūsiškiai rūkoriai tr ps
kuns vn, nnneta, trejopai pa.ie- te: -„draWs si|kėmis 
gi a susitvarkyti. 1

1. Sklerozės vystymasis sulė
tėja, ar net iki tam tikro laips
nio sumažėja pas tokį vyrą, ku
ris pajėgia prisilaikyti sveiko 
maisto.

Įdomu žinoti, kas nutinka kai j 
žmogus pajėgia trejopai tinkamai ' 
susitvarkyti i- 1. kai jis normaliai 1 
valgo ir tuo būdu mažina krau
jo riebumą — jame cholesteroli* 
kieki; 2. kai jis tvarkosi su pa
keltu kraujo spaudimu: 
be druskos; ir 3. kai jis meta rū
kęs.

Visi žinokime, kad geri daly
kai ima klostytis pas tokį žmogų.

nuolat gausėja nerūkančių j

noje normalių silkių statinėto? 
Pats laikas, oi laikas viešiems j 
liautis savo sveikatą ant mene ų į 
tiesus. Ypač lietuvių kultūrinki 
centrai, įskaitant parapijas t’, ri j 

Į neleisti tabako dūmams te: sti 
mūsų aplinką.

Rūkorius Gali Liautis Rūkę.;

Jau 29 milijonai amerikiečių 
nustojo rūkyti. Taigi, žmogus ga
li liautis save žudęs ir artimui 
kenkes. Visi dabar klausykite, i 
kodėl dar daugelis milijonų šio j 
krašto gyventojų vis dar rūko?

Viena priežastis: lengvabū- 
džianis turi įtakos raginimai rū- į 
kvti magazinuose ir laikraščiuo- 
se. Nors televizijoje uždrau-ti Į 
rūkymą skatinantieji skelbimai, i 
vis dar leugvabūdžiams rūkymas 
vra seksualumo ženklas. !* . * Kita priežastis: užaugo gene- • 
racijos žmonių tokioje aplinkoje, ■ 
kad rūkymas žmonėse tapo pri
imtinas- Nors kai kuriose viešo
se vietose rūkymas yra draudžia
mas. bet sunkiai eina pirmyn

;, nes čia įveuas j 
yra pelno reikalas. Rūkoriai ne- j 
pasiunta išmesdami cigaretę į 
prieš įžengiant į draudžiamą vie- j 
tą rūkyti. Dar daugelis rūko ■ 
vien dėt to, kad šalia jo sėdim j 
tysis rūko. Mat, tūli žmonės dar j 
netoli nutolo nuo pamėgdžiojimą 
i.įeisiančių beždžionių.

Jaunimas Seka Senimą
Jaunieji seka senesniuosius vi

suose nesveikuose Įpročiuose, ’ 
jskaitar.1 ir rūkymą. Nelaime,:

Mirga ,tvyksi manų krūtys,
Čia — kaip siaubas, čia — kaip gunda, 
Nesiliauja vėjas pūtęs, /
Nors saulutę giedri bunda....

— Ei sesutės, žalios bangoj 
Neškit mūsų vargo valtį, 
Kur švytuoja gelmių angos, 

ji

Kur šrdis atleidžia kaltę....

i

met

Bronė Lukienė (kr),

contracts wi remburse these cotta: casuafty 
tese*> exceedbig $i 00 that aren’t rtterte

H one straek, would you

TofRftfcs no ęMioęraehfc barzdaite. O*sr 
last ym 4,245 tęsiate hove touched down in 

46 dffvent state. WNte Tmw can occur anytime, March 
August are considered Vhe “danger“ rocths. State 

riffliwiFTrii] and Cesuafty, a aw tor borne insurer, offers the

EF FT HAVENS

teaetar tente atlete. vChecfc your local 
town wdfl for hMrucfcr* tand rtcrrnabcr c*

WMlate* or looting until tawj*fttocc*a>ant 
■genciM orgarfca protection.
—Protect Kjainst MWtxrv* damage, board ue 

broken window* ar boles in phe wafls or 
Xx* co-r ar oto*vfc» protect tomisbtog* 
►on fariMr dMteg* by rain tor wind. V 
becessary. kwe utu-ttes kmecnoff to pre-

■ Deni be rurftod toto signing repair con
tracts Ry by-n»ght reprtmten ofte* prey <n 
tornado victim*. Be euro you toow »*tfc o*>ore 
you're doaitog. Tar toranca agent or ad
juster should be able to help: or ask yo«r 
Better Buaineee Stresu or fcrds or afethwa 
to reconvMMj eoaMorta.

Negerovė mus išvarė, 
Tokią dieną Į jūružę....
— Tik nesupk, taip, geradare, 
Juk matai — irklai aplūžę...

Bangos auga, bangos buriąs — 
"Raukiąs kakos, akys plečias...
— Na ir vėjas- - — Žiū, kaip burės
— E. juk vėjas mum ne svečias ....

Marios šnioksia, pūkščia, klega. .. 
Sūrios bangos valtį dobo....
— Jeu namie gal žvakę dega..
— Ką dabar čia!.... Tartum boba!.....

JSū. valio, jūružę — močią! 
'.upk, liūliuok vargelį mūsų!.... 
Narstėm mes tava, besočią.
Tau ne sykį lig pat Prūsų •• d

— Vai vyručiai, na ir pučia!....
— Reik mums klaidžioti be kelio.
— 0 namie, žmona, vaikučiai, 
Laukia duonos, nors kąsnelio. ..

Marios dūksta, staugia, trankos...
JBūrės rauda, vėjas baras - 
Traukia tinklą stiprios ‘ rankos- 
Gal padės Dievulis geras-

r

savo kūrybą skaitęs 
liutig ir Veronika Mašiot^nė su k’tais 
Aivudo pažmonyje, Lietuvio sodyboje.

Nuotrauka M

, Petras Vaičių n <s

8 hl
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Visagalio Dšeyu parėdymu su- tas į šventuosius) arkivyskupas . 

sidarė atskiros tsutoš šu savo prof. dr. J. Matulaitis: “Lietuvis! 
skirtingais gyvepimp būdaik • bei i kunigas, norėdamas gerai atlikti ' 
papročiais ir su atskiromis ’kalbo
ms. švento Jono regėjime- prieš 
Visagalio Dievo sostą matėsi . 
randasi atskirų tautų junginiai, 
o ne intcrnaęionalinė masė.

-r Arkivyskupas prof. dr. P. Ka
revičius nurodė: -‘Visagalio Die
vo parėdymu jau senai susida
rė lietuvių tauta, todėl Dievas 
nori kad kiekvienas lietuvis dir
btų savo tautai bei Lietuvai ir 
reikštųsi lietuviškai,, t. y. laiky-, 
ttįsi - gražių lietuviškų papročių 
ir kalbėtų lįętuyiškai”.

. Dievas .savo IV-tu įsakymu įsa
kė ne tik'gerbt?'savo tėvus, bet 
iė jų tautą, kaip ir pabrėžė vys
kupas dr. P, Brazys (šaltinis, 
1966, Nr. 4) :“TV-to Dievo įsaky
mo vykdymas reikalauja gerbti 
ii; savo tautą. Reikią padaryti są
žinės sąskaitas, kaip kiekvienas 
lietuvis esame savo tautos atžvil
giu. Lietuvių pareiga rūpintis 
savo j tauta”. - ; . .

Įžymusis teologas, kardjnolas 
J. Mercier (Patr. et endur., 18) 
kostatavo: “Kristaus religijoj tė
vynės ineilę virte didesniu: nėra 
tobulo krikščionio, kuris nėra to
bulas .patriotas”^ ;

• Katu .tautybių bei tautų kuni
gai daugumoj e. yra dideli patrio
tai ir stengiasi padaryti «avo tau
tiečius'dideliais patriotais.. Gi 
lenkų-kunigai nuo seniausių lai
kų . nuolat Įtikinėjo': būti 
kataliku, tai.reikia visų 
būt i,.seru lenku ir t.t.
|S^ų£pat it-išeivijbj gerų Kų-. 

natru bėi dvasininku: 3ėka —'ga. 
]ių§;išiikti gerais tautos nariais. 
Ryšfeąusiaš pavyzdys.' šie tauti- 
mb išlikimo yra. žydai. Jie ilgai 
išgyveno atskirti nųojsavo tėvy
nės, bet savo susipratusių dvasi- 
nipkųybėi rabinų skatinami bei 
pamokami ne tik išliko žydais,: 
bet tret’ atkūrė.-savo nepriklau- 
sažną'valstybę.. Pan ašiai yra; ir su 
Kanados prancūzais. . Labai ne- 
daūgt jų ‘tėn buvo, gi' savo gerų 
kunigų pastangomis, kurie iš 
bažnyčių -sakyklų' nuolat nuro
dinėjo: “Nekalbėti prancūziškai, 
mažai turėti vaikų ir nesirūpinti 
savi) tauta yrą nuodėmė”. » šian 
dię.n prancūzu 'Kanadoj • išaugo 
virš 4 milijonų?' •/
•v- Koks tūri būti lietuvis kuni
gas tįėi- jo pareigos- savo 'tautai — 
nurodė Dievo- tarnas (kąndida-

geru 
pirma

savo pašaukimo pareigas, tur 
būti geras lietuvis patriotas”. 
Prel. prof; M. Krupavičius (Liet. 
Išeiv., 1959- papildė: Tėvynės 
meilė yra krikščioniška dorybė, 
kad jos sargyboj turi stovėti ku- 
nighL : Mokyti tėvynes bei savo 
tautos meilės, ją stiprinti, kurs-. 
tyti, kaip šventą ugnelę. Lietu- • 
vio kunigo pareiga dvejopu titu- Į 
lu. Kaip lietuvio ir kunige. Kaip 
lietuvis, jis privalė tėvynės mei
le liepsnoti.”

j Tekiu būdu, jei Dievas mums ' 
parinko lietuvius tėvus, tai visų 
lietuvių ir religinė pareiga: vi-( 
suomet būti lietuviais, rūpintis 
savo tauta ir lietuviškai kalbėti Į 
bei lietuvių kalba garbinti Die- ’ 
vą. O lietuvių kunigų pareiga! 
nuolat lietirviams tai priminti, j

Vienok pas mus vyko ir vyksta J 
daugumoj kitaip. Lenkpalaikio Į 
St. Šalkauskio (Szalkowski), ku-Į 
ris, anot istoriko, tikro ateitinin- Į 
ko V. Žemaičio, net būdamas 35 j 
metų atsisakė lietuviams studen-} 
tams laikyti paskaitą liteuvių 
kalba dėl nepakankamo jos mokė 
jimo ir net ligi mirties su savo 
bajoraitė motina tk lenkiškai kal
bėjo, sufantaznoti mūsų daugu
ma kunigu’,-net su kai kuriais * ta

Didž. Lietuvos kunigaikštis Kęstu t

ISTORINIAI DAVINIAI APIE MŪSŲ KOVOTOJĄ puamu pasireiškęs atkaklu: pri. 
KEISTUTĮ sirišimas prię savo žeotės, prie

tradicijų, prie to, kas yra jų.
Drąsus, žmoniškas ir pilnas sumanumų Š1S t?utinij1 jj‘l!sr»ris kurį vadi-

}-i name patriotizmu, liekami yądo- 
viešpatavę rytų žemėse. At»imi- vaujančia pajėga iki šių dienų 
nę, kad KėistuČiui tėko sūsidur-< ir jis'pasiliks gyvu; į dinaijųskū 
ti su pačiu energingiausiu prie-; iki žmonės norės būti laięiA ir 
šu, apginkluotu pagal paskutinį patys savo krašte šeimiĮjiųkąutf.

(Tęsinys)

Šalia humaniškume pažymėta
is Keistučio apsukrumas, ne- 
įprasta drąsa ir karingumas.

( bei “sufabrikuotą Lietuvos 
. lietuviais vyskupais visai nesirū-J krikštą” lietuvių tautos pražūčiai 
piną lietuvių' tautos reikalais m • su pažeminimu, nes. iš tikrųjų, 
neprimena lietuviams pareigas; kaip ankščiau dokumentuotai 
savo tautos. Pagal Šalkauskio esu Įrodęs jog Jogaila su lenku 
“pamokymus” mylėti lietuviams ’ apaštalais Įvedė Lietuvoj ne kri- 

-savo-tautą ir lietuviškai reikštis' kščįąnybę, bet lenkybę.
yra šovinizmas, bei muo kultūros J kai kurie “lietuviai kunigai” 
atsilikimas, ir tik dirbdami žmo-! nę$M>kupuotoj Lietuvoj padedi 
nijai bei svetimiesiems, jie pasi- Į lenkuti 
darys kultūringi’’. Tai jis savo’ nogrin 
‘■išpažyTfėjūš”,’anot paminėto V.
Žemaičio', nuplaukė į tarptauti- j valdytoj 
nius vandenis-ir juos padarė' paskyrė 
Šiaudiniais' liėtuviąis bei rierū-i 
pestingais savmtautos reikalams, viskas 
Todėl šae -mūsų dvasininkai bei kreipėsi 
kuūigai ragini lietuvius dirbti ’ 
žmonijai ir vengia" jiems priminti 
mylėti savo -tėvynę Lietuvą ir 
darbuotis lietuvių tautos gerovei, 
kad ji i amžiais gyventų.

DėLto su pagrindu inž. J. Au~ 
gustaitis rašė, kad dauguma mū
sų kunigų veikia lenku įtakos še
šėlyje.. Jie su kitų mūsų lenkoma 
nu talka’ pagal lenkų užgaidas 
ateinančiais metais ruošiasi kuo 
iškilmingiausiai paminėti; anot 
dr. Klimo lenkų kunigų sųgąlvo-

soma,

s,:Pnyz,:Lieluvo$;| Biągįito^ - Pąrko 
Yra^ĮNri jžfpra 
idįis ū' yyškv.pijb:

A: '* Gutauskas 
lanatiką Eišiškių 
panaikino lietu- 
ir kada lietuviai 

į vyskupijos val- 
. dytoją dėl lietuviškų pamaldų, 
tai jis atsisakė jiems padėti.

Ir išeivijoj netrūksta panašių 
. liūdnu atsitikimu. Taip, lietuvis 
ateina pas lietuvį kunigą atlikti 
išpažinties, o šis- atsisako tai pa
daryti. Aiškiai toks kunigas ne- 

i siskaito su Dievo valia, laužo IV

klebonu

:.<■?, LITERATŪRA, lietuvių Kteratfiroa, meno h’ so&i 
rW< m. aaetraitii. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vises

V. Raukfla, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus h V 
Beflaui straipsniai bei rtudija, Iliustruotos nuotraukomis %

Bdf lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dafni 
Jvcsitef Bei jų lftorlj< ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojtn 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais diyimanimfc 
bai užkulisiais. Studija yra 151 push, kainuoja IX

> VJLENI80 ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprsly 
tas Juozo Adomaičio'—Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa■ 
gyvenimo bruožą apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ht» 
ra tūrinė studija, suskirstyta' skirsneliais. Ta 2W puslapių knyr

, B UKTUVHKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamalaW 
Romiai pavalyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės t 
Labgąsof apakrlHą duomenimis. Apvalymai Įdomūs kiekrienan 
Jetuviul Leidinys nirurtruotas nuotraukom!*, pabaigoje duodami 
ritcrvardžlu pavadtnlmal^lr ją rertlnlaj | vokiečių kalbą. Laba' 
■audingoję 131 puri. knygoje yra Rytprūrfą Bamriapia. Kaina *?

> K4 LAUM1S LIMJk ra lyto Jos Petronėlės Orintaftėi atf
minimai ir mintys apie asmenis ir rietas neprik. Lietuvoje ir plr 
malajais bolleriką okupacijos metais. Knyga turi 334 puslapiai 
bet kainuoja tik W. - 1 ; ' 4 t *

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucfonleriua, nertrpraf 
tas ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje-; tik p> 
tvgjo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po< 
riją. Dabar būtą j| galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teis* 
Knyga yra didelio formato, 265 puriapią, kainuoja W.

IATTUNM NUTRLfS. M loriBenko Mryba. f. Vaisia

Įmygai gmunet VivJtaaaM, ITW B*. ■*Mc4 BL, EH«*k- 
mm ^*0

-tą Dievo Įsakymą ir ardo natū
ralią tvarką bei teisę, kurios au
toriumi yra pats Dievas. Visų 
pirma, jei lietuvi kunigą Dievas 
pašaukė į kunigystė-, luomą, tai 
jis norėjo, kad šis kunigas ap
tarnautu ir lietuviams religiniuc. 
se reikaluose lietuvių kalba.

Konkrečiai tenka paminėti
statytą

limas, tu atsiliepęs neigiamai į Ii 
Kasputis, kuris dvasią ir susilpninęs jų atsparu-

net-Šv. M’šiąs laikė lietuviškai, 
buvo iškeltas į svetimą parapiją.atkaklumu gynęs lietuvius nuo •

anu laikų technikos žodį, mes 
suprasime kokią sunkią pareigą j 
turėjo atlikti Keistutes. Bet nė 
vien su kryžiuočiais tekdavo jam 
•usitikti. Jš pietų dažnai’ Užpul
davo lenkai, o iš ryttį maskoliai. !

Apskaičiuojarųa, jog Keisru - 
čiui teko stoti į karą apie 300 
svkiu. žinomači^ai anuo me- 
ui buvo daug trumpesni. Kai- 
kurie užtrukdavo ves kelias diė- 
nae, kiti daug ilgiau, ypač kuo
met tekdavo toli žygiuoti ir vėl 

'sugrįžti. * v O *- 
j Kad pažintume senovė? Lietu
vą, reikia pažinti Keistutį, nes. 

: jis buvo ne vien jos vadu, bet ir 
simboliu. Kaikurio^ anų ' laikų

Į ypatybės užšiliMaijfifetvvitfese iki' -5 . ■
i šių dienu. Kitos pakeitė' sve- Stamps ' GrasrtdJ Mitka, i. 
; timų įtakoje, arbąs visiškai din- 
! go. Žmonių progresas rieisven- 
1 gtinai atneša taiū ’tikrų’atrijamų 
Lietuviai šiandie yra apšviėstes- 

. ni, patogiau gyvena ir;kuĮtiirin- 
įsuptas priešų, kurie negalėda- «esnjs negu jie buvo keturiolika 

tam šimtmetyje. Jie’ didžiuojasi 
taip pat ir nauju: tikėjimu, gar- 

, sesnėm šventovėriiĮmūšnies-

Tai pripažįsta beveik visos prie
' še kronikos. Jis mokėjo greit pa-
• sisavinti karo techniką; pažino 
Į svetimas kalbas. Jis buvo gilus

patriotas, prisirijęs prie savo 
krašto, savo dievų. Gerai pažino 
žmones, ju vargus bei rūpesčius.

i Keistutis neieškojo žmonos sve
timose karalystėse, bet pasirinko 
paprastą Palangos mergelę — 
Birutę.

Kaip žinome. Keistutis ir jo 
trolis Algirdas kartu valdė Lie
tuvą. Pastarajam daugiausiai 

. teko svetimų apgyventi plotai, 
arba vėliau prijungti prie Lietu
vos, tuo tarpu Keistutis saugo
jo vakarinę Lietuvą, daugiau
siai žemaičius. Tie du broliai grą
žiusiai sugyveno ir nesivaržė 
dėl garbės ap pirmenybių.

• Įdomus yra judviejų paliktas 
testamentas apie Lietuvą. Kadai)

i gi jų kraštas buvo iš visų pusių _

mi Įlįsti į vidų ginklo pagelba, I į.
i bandė tą atlikti piišdami savo' 
Į religi jas ir moteris, tai Keistutis ’

ir Algirdas nusitarė laikytis sa- niais ritualais. Bet ar tas ■yiškas 
vo, lietuviškos religijos, tradici-’yra esiiunKditąirteę.^tpožyniiai* 
jų irrpapročių. Parašytame do- vjen an^ |0 taūta gan parem- 
kumente jie ragina, kad po jų įj sav0 atskira ėkzistenėija?
miities, Lietuves žmonės saugo-1 Tauta; kuri tibrf išlaikyti sa- 
tusi svetimos Įtakos, svetimu v0 gyvybę, turi ieškoti ir- rasti 
dievų ir kalbos, nes tas reikštų’ 
Lietuvos pavergimą ■
Keistutis nujautė,

pakeitimas tuo Įtemptu

;ną. Jei Keistutis nebūtu -Visu

RACINE WIS
PRISIMINIMAS

Birželio. 14 d. 6 vai. p.p. bu| 
laikomos pamaldos-už temimų

815 Park A.ve.r Racine, WI.
k ' ♦

Po pamaldų ^parapijos svetai
nėje tkumpą prdgįarną ir užkan
džiai. Prisiminimą ruošia vietos 
Altos skvrii^, kurio pirpjininku 
yra .Vįkt. Kažemėkąitis. Kiti val
dybos bariai: J.; Pleškaitis, Ra
mas Pliusą, St. Budtys, M. Ta- 
mulėnasi fcd. šilingas, Marta

Grim'skis j^iP.^PetruŠaitis, Gąr- 
bėš pirmininkas kun. J. Augū- 
has, MIC, ,ŠV; ‘Kazimiero para
pijos ?klebonas. Skyriaus atsto
vas Al tos Tarybpįė L. Pliūra.

' 'U* i . v ’

tipresrię. atrarpą. ^Puošnios- -Įeisi-' kaimy 
^.o^ąrpa bažay^ftių apbigų „Vau j a. 
^ilt^^aįįlięš. taįį iiėfa je^uotj ’’

;Tą atrrimą gaji 
utėikti, jaj Keistučio laikais ’ir,4

.. JONINĖS
‘ ŲLK Kęštuęio ^ųlių kuopa 

rūošiašt švęsti Jonines bitkejio 
21 d gražiojįė V- Bagdono sody- 
.» > ■ J

boję ant Mičigane ežero krčhto. 
901 Sheridan Rd., Kenosha, Wli 
Tai būš jau 3I-sios šaulių suruoš 
tos Joninės, kurios gana pbpu- 
lianos Wisconsino lietuvių ir jų

Jose inielai da|y- 
jaupimas. 
pietų.
Jurgis Milas '

Ir jo vietoje buvo atkeltas kun. 
R. Martinkus. Lietuviai neprieš
taravo. nes galvojo, jei jis da
bar nemoka pakankamai lietuvių 
kalbos tai gyvendamas kitų lie
tuvių kunigų tarpe, gerai mokau 
čių lietuviu kalbą, išmoks ir lie
tuviams dvasiniuose reikaluose 
patarnaus lietuvių kalba. .Bet su
klysta, nes praėjo kelias metų, 
o jis atsisakinėja su lietudaK kai

• 3ŪF2STINGAJ SPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI « KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

arthritis pain Tylenol can t touch.
Tylenol works on minor arthritis pom, 

but does nothing tor inflammation. -------
Taken regularly, Bayer works on pain 
and inflammation giving fast, 
effective relief.

Bayer. The wonder drug that works wonders.-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI

Ordinų užpuolimo, Lietuva ne- i 
abejotinai būtų susilaukusi Prū-1 
su likimo, o germanai būtų, įsi- j

bėti lietuviškai, nes jis ' nenori 
lietuviškai kalbėti. Vadinasi, jis’ 
save laike daugiau išmanančiu, 
net už Viešpatį Dievą: prasilen-Į 
kia su Viešpaties Dievo valia, j 
laužo IV-tą Dievo įsakymą ir ar-! 
do Dievo nustatyta natūralinę ! 
tvtrką. Bet kas liūdniausia, kad ' 
toks kunigas ne tik pats daro' 
nuodėmę, bet verčia ir kitus lie
tuvius išsigimti bei daryti nuo
dėmes ir tuo pačiu žlugdyti lie-t 
ruvių tautą, nes ne tam Dievas! 
leido susidaryti lietuvių tautai ir Į 
susidaryti gražiai ir reikšmingai J 
lietuvių kalbai, kurią visi žymūs’ 
pasaulio mokslininkai labai ver
tina, kad patys lietuviai -ją lik
viduotu ♦

A. Marma ■

: r ; darbusdirim, ' ’ L"'
ŠLA -. Ištnbkėjo dmgiau katp ASTUONlS JjffiOONUS doleri

SLA — apdraudžia plgiaasionils 
• nariams Datarnauia tik '

vilkus 
lįOO&.spdra'

apdraudžia pigiaosionils kalncgiU. SLA nelažšo 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietiem ir lietuvį). drinum Aril 
Suavienijimė įapsįdntusti Iki 'fl&OOO.' £/ ?■

t?- *’’ * ■•' - ' -. * '/ f • • r >s ' ■ r. • * - * ■ V —» t* • į - '*■ 

apdraudžia,, ir. :Taapejri0ft apdraudė — Endoįriseat 
Insurance, kuri ypac-'iiapdinga JĮeriįžMįL-ilėkfan&as

. TieėJih&j' šęea£. nbėę&fibi. ' i

£*' - '■* - ’Ą.^ą V.

Lithuanian 
j- 'V < • , - a. <, • ’. ' *— . - . z , , , —-7» v
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50 metų studijavęs, kaip

IflWl• 1 -

• ‘ s ii i
>- F Į ; - 1 l

1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
(U tomis ——------—------- 110.00 .

2. Prof. Vadovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL---------- -------

4. Janinos Nertinės, TRYS IR VIENA. Atsimin-maL 172 psl.

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI 176 psl. -------------------------------

6. J-. Venclsves, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

S6.00

£5.00

£5.00

H.oo

NAUJIENOS, 1729 So. H&Isted St., Chicago, Ill. 6060G sfųs-
’ kita fcekj ir prtdttto vlamj dolerį per^unttmo IHeJdod. 
i

lietuvių k&lbą liečiančia* Ištraukas, paruošė Kkklluf vertkuu^
Ir netarė mums toliau studijuoti- jniiiif

| — Z?mxJ1odo>. Chiotfo, Bj pi. Judo ii.
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SCUMM-CLASiS rUb'lAUK FA1D Al vKICaijU, llXlNOlh, USPS 
PnatmHKTer- Sena addr&Si changfe» to Naujienom

1739 S. Halsted Sv. Chicago, £L 60608

As «♦ J4nu«ry |, I^M 
Subscription R.*tw:

♦ Cogu S43 UU pel yeal, !$244X) pel 
u louuis, per 3 months, it

Ara ubA lotamies ^*u.uu per year, 
«.<z. imi pel oLi uiOuLDo, SL4.U0 pel 

11 ee uiuuUto. vauamisao.XW per year, 
bei evuuu.ca o-to-uu uei year.

metams  $-k>.o 
' .ąuSeJ mtrtų ;..T--,: ...____ — $Z2.W
i trims ~mėnesiam* _- _____ fcz.v

nenam menesiui  s» •

žt> -evtiis per dopy

Muš sausio ptrmec dianoi 
OwniriSclo Y«irsos:

Ūhicaįojė ir priermesčinc—:

metams . $45.00 
pusei metu _ . _____________ $24.00
trims mėnesiams ----- ■ $15-00

vienam menesiui__ _____ __ $5^00
Kitose JAV vietose:

Kanaaoje:
melams .__________________ $*5.b
pusei mėtį •.:.- ■■• - -—.----- j- 4.0-

1 ' ~;
> Užsieniuos®:

metams  >-*>•»'
pusei meto _____ - - ______ IdS.Oė

> (-^idfa Naujienų 'Bendre 
vė, 1739 So. Halsted Street. Chics^ 
£L 80608. lėlei. e21-vi00.

* i‘t . _. _

Pinigus reikia -siųsti pašto Mon- 
Orderiu karto su užšakymu.

AAOJLhNV rastine atdara kasdien, išskyrus ■sekmadienini, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet. Seštadieruaia — -uj U m.

ŠŪKIAI LAISVINTI LIETUVĄ NIEKAD 
NESENSTA

eitos vasaros metu. Tiesa, Ir V. Čiuprinskas pripažįsta, 
kad mūsų spaudoje toks žygis plačiai nuskambėjo 
džiaugsmu tų, kuriems teko tą malonumą pergyventi 
pilnai apmokėtas keliones laivai ir kitokiom priemonėm. 
Reiškia, tik dėl to, nuskambėjo džiaugsmu, kad VLI
Kas apmokėjo kelionę laivu. Bet ne dėl to, kad tuo žy
giu. dar kaip niekad, taip plačiai nebuvo išgarsinta laks- O tik dalyvavę, kurie domėjosi, atsieit, ėjo į Jaunimo 
svojo pasaulio spaudoje Lietuvos pavergimas. Juk to- Centrą, Chicagoje klausyti jie nebuvo _ issjgandę, jie 
žygio metiųapie mūsų tautas tragišką būklę rašė viso pa- klausės ir džiūgavo iš Tėviškės atvežtu menu. Bet dar 
šaulio spauda. Ją gaišino per radiją ir per televiziją.1 ne viskas, jo galvon atėjo mintis, kad jau atėjo laikas 
Netylėjo ir okupanto spauda. Sakyčiau, tai buvo gran- Žengti su gyvenimu, su to laiko reikalavimais, kas 
mozims pavogtos Lietuvos, laisvam pasaulyje- išgarsimi ’ duotų daugiau sampratos,kas yra LB-nė ar ji būtų rašo
mas.. Bet kodėl V. Čiuprinskas rado reikalą Vyriausio-į 
jO Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto užmojį taip sumen
kinti? Nejaugi, jam pagailo, takiam žygiui, mūsų pat
riotiškos visuomenės paaukotų piniginių aukų? Ir ko
dėl jo galvoje pasivaideno tokia mintis, kad propagan
dos svoris ir nauda sutilpo vyriausiųjų rengėjų galvose 
ir kišenėse. Jis dar priduria, kad be abejo, iš mūsų 
duesnių kišenių ir grįžus gausiau doleriukai byra į tą 
patį katilą vis laisvės vardan?

Jei skaitytojas tokį jo pareiškimą skaitytų Petro
nio atspausdinta “Gimtajame krašte” tai jis nesiste
bėtų, nes jis tarnauja “duondaviui” — okupantui. Bet 
kai skatytojas skaito “Pasaulio lietuvyje”, LB-nės oficio
ze, kelia jame tik nusistebėjimą, nes tai suprasti 
sunku.

Tiesa, jis prisimena, kad būk buvę geriau tą sumą, 
užuot, išleidus laivo samdymui, o būtų paskirta Litua
nistikos katedrai ir absolventų kuklioms stipendijom^. 
Tada būtų paruošta visuomenės veikėjų, politikų ir 
kultūrininkų. Kitaip, jis rašo: “negims jaunų lituanis-

mūsų išeiviją? Bet ar jis nežino, kad oku
pantas neįleidžia nė vieno išvykti užsienin, jei jų išvy- j 
ka nepasitarnauja jo vienokiam ar kitokiam tikslui. Ir 
kad ten, nėra nė vieno laisvo kultūrininko. Jis rašo, 
kad tokių išsigandusiųjų, nedalyvavusiųjų pusėje, yra 
plies kultūrininkų iš okupuotos Lietuvos apsilankymą,

ma didžiąją ar mažąja rakte. Todėl jis išeiviją ragina 
pabusti iŠ miego ir pradėti vadovautis savais protais ir 
savom patirtim.

Toks jo rašinyje pareiškimas aiškiai parodo, kad 
jk jau susiprato ii1 pradėjo vadovautis savo protu ir 
patirtim. Todėl jau neteikia džiaugsmo, nei Laisvės žy
gis, bet jį džiugina iš pavergtos Lietuvos siunčiami kul
tūrininkai. Mat, tada einama su gyvenimu ir nėra įsi- i 
kibimo į seną sijoną, nors_ ir mielą, bet jau nusidėvė
jusį senais atgyventais šūkiais lopomą.

Tad pagal jo galvą, kam sielotis Lietuva, kuri yra 
lygnas nudėvėtas sijonas. Juk Lietuva jau senai - oku 
puota.. Reikia pabusti iš miego, gana sapnų. Uženka pa
sidžiaugti Tėviškės “kultūrininkais” ir jų atnešama 
‘‘kultūra”. Savaime suprantama, kad nereikia nei Lais
vės žygių, kurie būtų remiami doleriais iš Tautos fon
do, anot jo, tai tik tušti žodžiaLTai reiškia mūsų veiks-1 
nių laisvinimo veikla yra tik tušti žodžiai. i sąjungą minėti, nes yra ir kitos

jauniriio organizacijos, tai skau- 
kartoms, lietuvis- rxl ir ateitininkų, kurios pagal

Bronius Nainys, “‘Pasaulio lietuvyje”. balandžio 
mėnesio laidoje, atspausdino V5 - Čiuprinsko pad
rikas mintis ir komentarus. Kas verčia skaitytoją dvi
gubai nustebti, kad vienas tokias mintis rašė, o ktas ki
bąs j'as atspausdino LB-nėš oficioze. Būdinga? autorius 
tokių padrikų m.nčių ^aj-nųtylį, ;.kad .ALTAS ir VLI- 
itąk šavo vMkfą-Jįaisv'ąmpasūūliui jrprnfi^ia .pavergtą 
Lietuvą. Jis .ir jų{švarių savo rašinyje nesiteikia1 pami
nėti. Ir kodėl? ■' Reikia manyti dėl to, kad šių veiksnių' 
vardus, minėti i_ LB-nės oficioze, nesidrintu su LB-nės 
nyntimis ir jos paskirtimi. ,

Man rodos, kad Br. Nainys, šias padrikas V. Čiup
rinsko mintis atspausdino jų visai neskaitęs. Nežinau, 
kek šių minčių autorius yra pažįstamas mūsų išeivijai. 
Ar Čiuprinsko pavardė yra tikra ar ji tik slapy varde 
Bet ne tai svarbu, o svarbu tai,m-ar jo rašinio mintys 
pasitarnauja mūsų-išeivijai jungti' vienybėm Į vieningą 
ir besąlyginę kovą vesti dėl pavergtos Lietuvos laisvės. 
Ar jos pasitarnauja kelti bereikalingą erzelyną, o tai tik 
pasitarnaus-būtinos vienybės skaldymui. Tokių erzely
nę keliančių;ir skaldančių visuomenę minčių prispaus
dins, žinoma, tik kitais žodžiais ir Petronis Vilniuje 
“Gimtojo krašto” lapuose.

Bet kad Br. Nainys ir V. Čiuprinskas manęs nepa
kaltintų,, bereikalingu prie jų kabinėjimuisi,tenka dėl tų 
padrikų minčių atsiliepti ir pareikšti vieną kitą pasta
bą. Kadangi, jas skaitant, išgyveni įspūdi, kad tokių 
minčių autorius yra ne vienas iš tų. kuris tada bėgo į 
Vakarus, kai okupantas artėjo prie mūsų krašto, nešda-' 
mas mūsų tautai vergijos pančius, atrodo, kad šis raši
nys buvo rašytas kokio nors iš'pavergtos Lietuvos atvy
kusio “kultūriniko”.

Pirmiausia, jis savo padrikomis mintimis sumen
kina laisvės žygį, vykusį Europoje, BaPjjos jūra, pra-

i, kas kita, tai Lituanistikos katedra. Ji, jo žo- 
riira.it, yra švyturys ateities .1

tū, -nebus net iš laisvės laivo ir patriotiškų šeimų pat- tuvrkoms šžrd:ms ugdyti? Juk jei kartą Lietuva bus "fivo lstatus* Pįgal savo isiparei- 
švyturiu, o ne laisvoji Lietuva? Kodėl ji neturėtų, tat !.įoje*veildoįe pasireiškia. 
Švyturiu ateities kartoms ir mūsų ■ visoms išeivijos lie- Vliko pirmininkas dr. Bobelis 
tuvikoms širdims ugdyti? Juk jei kartą Lietuva bus pasakojo, jog yra surinkti visi 
numarintai ji bus palaidota,, ką tada reikš ir Lituanis- svetimųjų spaudos pasisakymai 

„ tikos, katedrą? Tada, ūkai lietuvių tautos ^r
tokį sapaliojimą Br, Nai.nyš rado reikalą atspausdinti rubs išnykusių tautų sąrašuose? ! > Man rodos; kad" oku-1 Suoinij0]ej bus p ®jįpa^sdinti 
“Pasaulio lietuvyje”, j ,/■ . A ; .pantui tautą numarinus.'taiir Lituanistikoj ^katedra j knygoje o ne

bus tik užgęsęs švyturys. Pagaliau, vien tik lituanisti- paprastai didelė, fact gėda esan- 
•ka. dar nėra lemiamoji galia, tautą išlaisvinti. - iš - oku- ti .organizacijai, kuri leidžia "Pa- 

. . ' -t-x • i ‘i • i • '• i*j • • -i i »i. • J licxiTtxTi” «nfnicdint< L/rtLmiicpacijos. Reikia del jos laisves ir politines veiklos, reikia 
ir Laisvės žygių. Nepasitikėti pavergėjo, Vilniuje, tuo- j 
šiamais” kursais. Juk juose nekalbama apie Lietuvos 
laisvę, nei apie jos nepriklausomybės laikus.

V. čiuprinskas savo padrikas-miųtiĄ- “Pasaulio liė-^ 
tuvyje” baigia taip,, kad LB-nė yra pajėgi atstovauti 
Baltuose Rūmuose ir kitose Amerikos valdžios Įstaigose. • 
Atrodo, kad ir jis totaliai neigia Vyriausią Lietuvos Iš- 

. laisvinimo Komitetą, o pristato Lietuvos laisvės vado
vavimui, lietuvių išeivių organizaciją — LB-nę. Bet jis 

i kartoja tą pačią mintį, ką ir Br. Nainys, kuris prie 
kiekvienos progos tyčiojasi iš VLIKo turimų man
datų. ;

notų.” Jo galvai atrodo, kad tokio žygio iš Tautos fon
do rėmimas nėra prasmingas. Todėl jis kviečia pagal
voti.- kur mūsų auka . būtų prasmingiausia. Man rodos, 
kad taip galvojančių, kaip šis rašovas galvoja,mūsų-.iš- 
eeivijoje yra labai nežymus skaičius. Ir gaila, kad jo

“Pasaulio lietuvyje”.- C . . b
V. Čuprinskas minėtame rašinyje reiškia apgailes

tavimą, kodėl vis dar mūsų organizacijos laikosi įsiki
bę seno “sijono” jau nusidėvėjusio senais atgyventais 
šūkais lopomo. Ir iš jų galvų spinduliuoja kraštutinis 
fanatizmas, jėga, kuri reiškiasi gatvės demonstracijo
se, teroro veiksmuose, bet ne kultūringa veikla. Čia 
jis visai pasisako.- kur jis stovi. Mat, reikia 'atsižadėti 
tautos laisvinimo veiklos, o ją pakeisti rėmimu Litua
nistinės katedros, kuri paruoš kultūrininkus ir kurie jau 
nebebus įsikibę Į seną sijoną, nebus fanatika, ir jie ne
demonstruos gatvėse. Ko tuo V. čiuprinskas siekia, ma
nau visiems aišku.

Bet dar ne viskas, jis labai aiškiai savo padrikose 
mintys pabrėžia reikalą bendradarbiauti su . okupanto 
samdiniais Jis rašo= kad jį džiugina, kai į šį kontinentą 
atvyksta menininkai, kad ir negausiais būriais. Jis 
sveikina, jo žodžiais tariant, tą organizaciją, kuri tu
rėjo drąsos savo lėšomis atkviesti kultūrininkus, iš
augusius pavergtoje Lietuvoje. Bet juk tas pačias ben- 
dradarbavimo mintis ir Br. Nainys “Pasaulio lietuvy
je” skelbia.

Sunku suprasti koks V. čiuprinsko tikslas, kodėl 
jis rado reikalą savo džiaugsmą garsinti “Pašauto lietu
vyje’', kad okupantas siunčia kultūrininkų, nors ir ne
gausiais būrelais. Gal dėl to. kad jie linksmintų.nors ir 
negausiais būreliais. Gal dėl to- kad jie atvežta kultūra

A. Svilonis

J. KLAUSEIKIS

LOS ANGELES, CALIFORNIA
SĄJUNGOS SEIMO

popietinėj sesijoje, Bendrai — 
paskaita įvertinta labai gerai ir 
tartas dėkui už ją. Stefa Gedgau 

i dienė, vyriausia skautininke, pa-
Paskaitininko Jurkūno iškel-1 darė 'pastabą, jog kalbant apie 

tais klausimais pasisakymai buvo jaunimą nedera vien Jaunimo

PO TAUTINĖS
(Tęsinys)

PASISAKYMAI IR VERTI
NIMAI

.gojiiHiis yra aktyvios ir lietuviš
koje veikloje pasireiškia.

Vliko pirmininkas dr, Bobelis

paprastai didėle, tad gėda esan-

saulic lietuvį’.’, spausdinti tokius 
čiuprinsko melus . Ragino jung
tis į Vliko talką ir dalyvauti eks
kursijoje i Vieną ir Angliją.

Apie Lietuvos krikšto jubilie
jų kalbėdamas konsulas Simutis 
pabrėžė, jog imantis minėti jo- 
gailinį, o ne Mindaugo krikštą, 
aišku, kad lenkai užmauna lie
tuviams tinklą už akių. Lietuvoj 
katalikai veda kovą prieš oku
pantą. Visiškai minėjimo atsisa
kyti, taip pat neišeitų Į naudą. 
Del Jurkūno paskaitos buvo ir 
daugiau .šeinio dalyvių, kurie vie 
nokia ar kitokią nuomonę dėstė, 
bet paminėjau tik kurios atrodė, 
būdingesnės. Pats paskaitininkas 
priminė, kad ir istorikai nesuta
ria dėl Lietuvos krikšto datos: 
Rabikauskas aiškinęs, jog tik 
Mindaugas, o ne Lietuva buvo 
pakrikštyta, gi Budreckis, kad su 
Mindaugu buvo pakrikštyta šim 
tai bajorų ir tai buvęs Lietuvos 
krikštas. Žinoma, seimas šių 
problemų neišsprendė, o tiktai 
buvo pasikeitimas nuomonėmis, 
pasiaiškinimas.

Nukelta- į 6 psl.

HENRI PERRUCHOT

GOGENO GYVENIMAS

Vertė Vytautas Kauneckas

ANTROJI DALIS
LIESASIS VILKAS

(1885 — 1891)

I
TAB0GA

(Tęsinys)
Svajonės Gogenui niekad visiškai neišblės

ta. Dabar, kai jis jau nebe Kopenhagoje, jam 
atrodo, kad Rūbe brezentų atstovybė — daug 
žadantis labai svarbus biznis.” Jis vėl užmezgė 
ryšį su Soriljos ispanų revoliūcitmieriais. Rug
pjūčio pabaigoje jis nuvyks pas jūos j Londoną. 
— “ten žinai kur”, — rasė jis žmonai. Prieš iš
važiuodamas, jis įkurdino Klovį pas savo seserį 
Mari, kuri, ištekėjusi už čiliečio negocinto 
Chuao Uribra. gyvena visai pasiturimai, tačiau 
berniuką priėmė rankydamasLį y

Gogenas išbūna apie tris savaites Didžioje 
Britoriiįjem Grižęs apsistojo Diepe kur ketina 
lapyti: jis irtai patenkintas savo kelione. “Kaip 
rii. <m! būt, žinai iš R-oponhagcs laikraščių Is

panijos reikalai susikomplikavo, ir tai išeina į 
gerą revoliucijelę, kurios mes siekėme, j-Taigi 
dabar ria jau tik laiko klausimas, ir aš būtinai 
turėjau nuvykti atnaujnti užmegztos draugys
tės. Tad ateityje,— tvirtina jis. — dalykas Čia be
veik užtikrintas.”

Diepe jo laukė korespondencija; jis labai 
nustemba, kad nėra joko laiško nuo žmonos. 
,“Prisipažisiu, tavo tylėjimas man atrodo jūu 
kažkas nepaprasto: štai visas mėnuo nuo tavęs 
nė žodelio.... Juk vaikai prie tavęs- ir jų sveika
ta lūpi nesančiajam.”

Gogenas ima nepasitikėti.. Iš Šufo laiško jis 
patyrė, kad Bujo atsisakęs jo paslaugų: Bujo 
gavęs pagaliau stambųjį užsakymą, bet akmen
tašiu jam esą Įpirštas kitas žmogus. “Čia man 
atrodo kažkas ne taip, nedrįstu nė aiškintis, — 
samprotauja Gogenas laiške Metai. — Ar tu 
kartais neparašei ko nors poniai Bujo? Žinai, 
tu nori, kad aš grįžčiau Į biržą ” Jis priduria 
saldžiarūgščiai: “Aš. kaip tu žinai instinkty
viai nuspėju. kas darosi, ir esu tikras, jog šiuo 
motu tave veda už pavadžio tavo brangioji SO- 
nert Man suduotas smūgis buvo stiprus, — 
baigia jis- pagyrūniškai. -- bet aš toksai! 'kad 
sugebu pasikelti, ypač šiuo momentu, kai iš 
Londono atsigabenu keletą tūzų savo kortų 
kaladėje.”

Gogenas Di.-pe susitinka Dega, vas.-irojantį

pas pažįstamus Dėl kažkurios nežinomos prie-* 
žaties jiedu ima kivirčytis. Dega, žmogus toli 
gražu ne lengvo būdo, kimba prie Gogeno, iš 
jo šaiposi. Tuo laiku Diepe aplink Dega plasno
ja būrys tapytojų. Tarp jų buvęs Gogeno svai
nis Fricas Taulovas (jis tik.ką persiskyręs su 
Ingeborga), psichiatro Blanšo sūnus Žakas Emi
lis, Vistleris ir dar vienas anglų tapytojas Si- 
kertas, jaunasis Ele—

Tie giminės stebi Gogeną ir iš jo juokiasi. 
Žakas Emilis Blanšas atkreipia dėmesį Į “jo įdo
mią fizi momiją, ekstravagantišką apsirengimą 
ir klaiktelėjusią veido išraišką”, — tėvas, girdi, 
ne sykį jam “nurodė, jog tai didybės manijos 
simptonai’k “Tai žynys, mano mielas! —sušun
ka Elė: — Pasižiūrėkite, meldžiamasis, į jo 
ranką. Ant smiliaus jis nešioja, meninę brange
nybę! Tiesiog sveikata genda, tai regint! Negi 
tū- žmogau, gali turėti talento, jei šitaip 
išsipustęs? Dar ir kalbasi pats su sa
vim !”. t

' K
Gogenas ne nepastebi, kad jo asmuo kelia pa

šaipų susidomėjimą. Jis tapo. Nuo Kopenhagos 
vakarųjteti jis pradėjo vystyti savo estetiką, jo 
tapysena praktikoje nedaūg tepasikeite. Jame 
viskas bręsta iš lėto. Jis ne impulsyvus, bet mąs
tančio tipo žmogus. Vis dėlto jis nejučiomis tols
ta nuo impresionizmo, nors tebenaudoja jo for

mules. Jeigu jis į peizažą Įvedė gyvulį, tai beveik 
visada karvę: karvės-kūno lyčių stiprumas, sun
ki romybė atitinka jo antiipresionistinius polin
kius tvirtoms struktūroms..

Šiomis dienomis Diepe jis žengia naują žings
ni savo nuvokiamosios dailės kryptimi: drevėje 
“Besimaudančios moterys’’, kurią nutapo paplū
dimyje, jis suprastina spalvas ir apveda kontū
rus i*yškiu biūkšniu.

Tasai eksperimentas., deja, pernelyg trum
pas! Gogenui reikia grįžti i Paryžių,

Jis bastos be pinigų ir be pastogės- prisi
glaudžia kur gali, kartais pas Šufenekerį, netgi 
pas ’’Dūlis” firmos atstovą. Mari pasiskubino 
grąžinti jam Klovą. Laimė, Žobe-Diuvalis su žmo
na apsiėmė savaitę palaikyti vaiką.. Gogenas ieš
ko buto ir reikalauja, kad Meta atsiųstų šį tą pa
talynės. ' A , ,

(Bus daugiau) , į

4__ Nainienės. Chi-Wixtu-day. June 11. 1986
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Kiliu./ .nu «; 'Oil, įjlĮĮjlĮliĮĮ!

H.V&IA.UB , "■ ''
VAKARŲ VEJAI

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doh Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

DR, PAUL M DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WearchwUr Community klinika 

M«didn« dir-ktcriux

—~
“Lietuvos Aidai’

KAZĖ BRAZDZlONYl E 
Programos vedeįa

1934 S. Manheim R<L We»rch««ex, 11L 
VALANDOS: 3—8 darbe dienomis 
Ir kaa luttrą šešt^dicai 8—> vai. 
TgU 562-2727 >rbfc 562-2728

j t Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted SL
FD. LE. Chicago, IL 60608
(312) 226-1344 24 Hour Service

Kauno Prisikėlimo bažnyčia okupuotoj Lietuvoj

TEL. 233-ši5i

Service 461-8200, Rage 06058

DR* A* B* GLEVECKAS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

SPECLALYBŠ; AKIŲ LIGOS 

13921 West 103rd Street 
•cydw'finc pagal ynw'fjrriT^

Dr. ALG; KAVALIŪNAS 
■Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
ginis; venų išsiplėtimo hemo- 
roidų gydymas.
5 5540 S. PULASKI RD.

Chicago, Ui. 60629
TeL: 585-2802

•' --- --------------------------------------------——  

DR. FRANK PLECKAS
V OPTOMETRISTS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W< 71st St. TeL 737-5149

Tikrina Pritaiko akini a 
, f ir “contact lenses".

Florids
—-------------------------- SS2

; DR G K. BOBELIS
! Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 337V

i .1 Teh (813) 321-4200

MOVING
Apdnurtw perkr^ustymss 

iš Jr»4riv
į ANTANAS VILIMAS

Tab 376-1882 ar 376-597J
U---- < i

PERKRAUSTYTAI

' M O V I N G 
Leidimai — Pilna -apdriek 

ŽEMA KAINA
Priimam Master Chargs 

Ir VISA korteles.
R. JERRNAS. T»l. 925-8063

b— - -- į .„.-r

, ’» I

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS

šeštadieniais ir sekmadieniais 
hno 8:30 &i 9:30 vaL ryto.

~ Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos ii mūšy stvdijos- 
Marquette Park*.

Vadėj* — Aldona D sukus

7159 So. Maplewood Avė. 
Chicago, IL 60629

! . Tekf. 778-1543

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St. Petersburg, Ra., 12:30 vai. p.p.

GAIDAS - daimid
Chicago, Illinois 60629

Klube valdyba

esanti

Rr-

Mar-

I

PETRU I—V A R I A K 0 J UI
(V

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

Cbar^ 5T« oil mi 
filers tY9ry 3,000 te 
3,000 mil W io 
wgfftaTf gasoline.

be £ Bcffi

Dinamitą. švedas Nobelis 1867 • 
metais.

gį MIDLAND FEDERAL SAV- 
INGS aptarnauja taupymo ir 

te namų paskolų reikalus visos 
■B mūsų apylinkės. Dėkojame 
■■Jums už mums parodyta pa- 
3sitikėjima. Mes norėtum bū- 
»Į ti Jums naudingi ir ateityje.

iš WTIS stoties, 1110 AM banga.
2646 W. 71st Street

PIkKiIE JAV TAUPYMO BONU

bus moksle ir istorijoje.
Saulius Simoliūnas

MIRĖ PROFESORIUS MARGERES ADOMAS 
JESAITIS

Rayoną arba dirbtini šilką,an
glas Joseph^Swan, 1883 m._ \

g 2657 W. 69th STREET 
SB Chicago, IL 60629

« Tel. 925-7400

Kengūra Ir Ką Ji Reiškia - -
Australijos Gyventojams Į ---------------------

Tolimoji Australija vadinama Bevielį telegrafą, italas 
; kraštas coni, 1896 m.

V

Telefonas - 6 5 2 -10 0 3 \

—.......

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

Lietuvių Tauragės Klubo pus
metinis narių susirinkimas šau
kiamas 1986 m. birt.' 22 dieną 
2 vai. popiet Šaulių Namuose.

Klubo nariai kviečiami daly
vauti.

Dr. LEONAS SEIBUTLS 
inkstų, pūslės ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos; antrad. 1—4 popiet 
ketvirtad. 5—7 rak vai.

©ttea laltlanas; /76-2&BL 
ktsiflehci j ©c ta laf.L 444-5543

Rockefellerio universiteto New 
Yoike ekstraordinaris biochemi
jos profesorius Maigeris Ado
mas Jesaitis mirė š. m. balandžio 
mėn. 2 d. Gimė 1920 metais Smo
lenske, chemijos diplomą gavo iš 
Vilniaus universiteto, o chemijos 
laktaro laipsnį iš Tuebingeno 
universiteto. Darbavosi Breslau 
universitete, Dresdeno techniško 
le akademijoje.. Kaizerio Wilhel- 
mo biologijos institute. 1950 me
tais Įsijungė į Roekefellerio me
dicinos. tyrimo institutą, kaip 
mokslininkas, o 1956 metais buvo 
pakeltas i ekstraordinarinį pro- ■

J lesorių- Nuo 1950 iki 1975 Je-' 
1 saitis bendradarbiavo su bioche- 
I miltu ir imunologu Walther Goe
bel pirmutinėse studijose me
džiagų, pagaminamu kūne mik
roorganizmų .pagalba. Paskuti- 
aia.s . metais Jesaitis koncentra
vosi studijose kolicinių, išeina-j 
mos. žarnos bacilų veiksmingų 
antibakterinių produktų. Taipo
gi jis buvo universiteto sveikatos i 
saugumo komiteto pirmininkas, į kengūrų žemė, nes šis 
prižiūrįs jog vėl susijungiančių j 
J NA ty rimų. r egištravim ą.

Mar'geris .Jesaitis buvo Švic
as sambūrio vienas iš steigėjų ir 

pirma* jo pirmininkas. Jau Lie
tuvoje ir Vukietijcuje jis pasireiš- Į 
<ė savo moksliniais sugebėjimais, ’ 
.> čia Amerikoje jis tapo nusipei-i 
lUSiū mokslo veikėju. Jis nemė- j 
o vaikytis teorijų, bet labai at-i 

kakliai dirbo, surasdamas nau
jus reiškimus biochemijoje, bak- 
eriologijcĮe ir virologijoje. :

Man pačiam teko jį sutikti ir j 
iarbuotis su juo moksliškose ir j 
visuomeniškose plotmėse. Žinau, 
jog jo dvasinis palikimas yra svar

yra siu keistų sterblinių gyvių 
tėvynė. Australiečių pinigai, paš 
to ženklai ir šiaip svarbesni da
lykai išmarginti kengūrų pavei
kslais. Kengūra yra Australijos 
tautinis simbolis, ženklas. Kaip 
mums yra Gedimino stulpai ar
ba vytis — raitelis ant balto žir
go, taip australiečiams yra pana
šiai kengūra.

Gamta kengūrą apdovanojo 
pasakiška ir praktiška sterble, 
gražia ir nekalta išvaizda, ilgoka 
uodega. Paprastai žmonės skaito, 
kad kengūra yra nepavojinga 

j žmogui. Bet ištikrųjų ji dažnai 
I būna labai pavojinga, o ypač 
I vaikingumo metu. Kaip pasako
ja, garbingoji australiečių kengū 
ra. žmogų pasigavus, su prieša
kinėm trumpom kojytėm “mei
liai” ji apkabina, o su- . ilgokom

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Nuo 1914 metų

AMD l_r>n-ų ASSOCIATION

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

Tel. 598-9400
CHICAGO, 1L <0832

PHONE ^470

Cheracol D
FOR COUGHS
THERE'S NOTHING
STRONGER WITHOUT A -
PRESCRIPTION!

DIDYSIS MARAS LIETUVOJE 
1708-1711 METAIS

Pradžioje 18-to šimtmečio Lie
tuvos kraštu užgulė didelė ne
laimė. Į Lietuvą tuomet buvo 
įsiveržę švedai, kurie teriojo 
ūkius ir miestus. 1708-09 metais 
pasitaikė labai-šalta žiema ir vė
lyvas pavasaris, kuiis pakenkė 
javams. Prasidėjo ne tik badas, 
bet ir maras,' kuris tęsėsi arti tri
jų metų. Žemaitijoje išmirė du 
trečdaliai gyventoju; Vilniuje žu
vo apie pusė žmonių, tai yra iki 
.25.000. Mažoje Lietuvoje mirė 
450.000. Kaimuose kur buvo 100 Y —

_ , j _ ... i nasturgahnem kojom jam vrdu- 
pvventcju beliko vos o ar deset. 1 . v. , ...t- T x - irus paleidžia. Australieciai ken-kas- Lietuva.ilgai negalėjo atsi-1 .... .... . . .... ... , , . . I gurąs medžioja, nes labaipeiketi po sios dideles nalaimes. ... ,r j -kam ju uodega.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE El i NERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Aveej Cicero

Telef. 476-2345

TRYS AiGOBRNiŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AblOMOBILIAMS PASTATYTI

Brangiam tėvui

mirus, jo žmoną Kazimierą, dukteris daktares Dan
guolę ir Dainą ir gimines nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdi.

SAULIUS ŠIMOLIŪNAS

______________________ ________________________ _______ ______________ __  ._________

Buvusiam R. L. B-nės Prezidiumo Vicepirmi
ninkui

K A Z I M I E R U I TAUT K U [.

taip netikėtai amžinybėn iškeliavus, jo žmoną 
ANELĘ, sūnų ALGĮ ir BARBORĄ TAUTKUS, 
dukrde ONUTĘ ir VACLOVĄ RAKAUSKUS- 

į ALDONĄ ir ARNOLDĄ ČESNUS, vaikaičius ir 
! prev; kaičius, brolius ir sesrį. likusius už geležinės 
I uždegi '.s, podukrą ir posūnį Kanadoje ir kitus ar- 
1 linririsius šioje didžio liūdesio valandoje nuoširdžiai 
t užjauč;a ir įkartu liūdi.

R. LIETUVIU BENDRUOMENE

VANCE 1T..ERAL HOME
1424 Soulh 5()th Avenue 

Cicero, 111. 60650 
Tei.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ I.A11XJJD1O ŠERMENINE

Patarėjai ir laidojimo direktoriai.:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės autmuobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
I.ACKAWICZ

Laid sAių Direktoriai

J

2424 West 691 h Street — Tel. RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
Cel. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI f

144G South 50th Avenue 
Cicero, Illinois
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APYSKAITA DARBŲ 
APŽVALGA

yra išleidęs istorinių knygų, fen
ile dar esama apie 14.000 dolerių 
kapitalo. Rėdaktorius A. Laiifcū- 
nas pasakoje, jog ‘‘Naujosios 

Toliau pagal seime programą. Vilties” žurnalas nei redakto-
įnivp sąjungos pirmininko, vice-1 riams, nei bendradarbiams ne- 
pirmininkės, iždininko, kontro- moka, tad be skolų iš prenume. 
lės komisijos pranešimai. Imantis ratų išsiverčia. Padėką reiškė, vį- 
apie juos plačau korespondenci-1 siems žurnalo talkininkams.
joje parašyti, kaip sakoma, g:d( p0 trumpų pasisakymų dėl tų 
net jaučio odos išmieros pepie-1 pranešimų šeštadieninė suvažia-
joje parašyti, kaip sakoma, gal

riąus įtikėtų. Juk pirmininkai 
Krįąuce liūnas vien tik savo dar
bo bene .dvidešimt sričių pami
nėjo: atstovavimai kitose organi
zacijose, sutelkimas 100.000.00 do 
Jenų su viršum Dirvos savaitraš 
čio išlaikymui etc. Valdybos pra 
nešimai seimo priimti, priekaiš-

vimo sesija baigta.
Vakare šv- Kazin iero parapijos 
salėje buvo vakarienė — banke
tas. Invokaciją atkalbėjo klebe
nąs A. Olšauskas. Sveikinimais, 
prakalbomis pagerbtas Lietuvos, 
gen. konsulas Anicetas Simutis, 

., _ . . i jau 50 mėtį išbuvęs Lietuvos
tų ar diskusijų nebuvo, o tik pa- Į konsularinėje — diplomatinėje

— J-1— tarnyboje. Jdeninėjė programoje
buvo solistė T. čektnauskienės 

į dainavimas su R. Apeikytės pia- 
nino palyda. Programoje skelbta 
menininkė pianistė B. Smetonie
nė iš Cleveland negalėjo atvykti.

(Bus daugiau)

East Chicago, Ind, ( 
I 

Ea4 Chicagos In. šv. Francis 
kaus lietuvių parapijos ’’.Iv'tcno 
kun. John Daniels 40 metų ku
nigystės .šJęHmingose šv. Mišio
se giedos Metropolitan operos 
solistas Algirdas Brazis ir prie 
vargonų Delores Mauko. Vėlinu 
salėje metines programos meta 
(laimioje Algirdas Brazis ir jam 
akompanuos jo žmona Aldona. į

I 
Minėjimas prasidės š. m. bir

želio 22 d. 3 vai. p.p. Šv. Pranciš
kaus parapijos bažnyčioje pamal
domis , o po pamaldų minėjimas 
bus tęsiamas parapijos salėje

Visi lietuviai kviečiami kuo 
gaus.ausiai dalyvauti minėjime.^

SIUNTĖ MIRTIN GRAIKIJOS | 
ŽYDUS

reikšta pądėka.
Nominacijų komisija pristatė 

Įeimui detroitiškį Joną Švobą, Į 
ųįnorių knygos “Šeiminė ii- pre
zidentinė Lietuva”; čikagiškį, 
Šios dienos paskaitininką, Jeną 
Jurkūną ir dabar Floridoje gy
venantį daug metų sąjungai pir- 
pųninkavusį Vytautą Abraitį pa
kalti garbės nariais. Seimas pa- 
siitlymą priėmė. J. Švoba sergąs, 
seime nedalyvavo. ■-

Seimui pakaitomis pirminin
kavo darbo prezidiumo nariai V. 
Abraitis i?sA--Mažeika. Prie kal
bėtojų stalelio pakviesta delega
tė Liucija Mažeikienė perskaitė 
Vytauto ^Meškausko paskaitą, ku. 
ri plačiau apėmė Lietuvos bylos 
eigą pries pirmąjį karą ir po jo 
iki nepriklausomybės paskelbi- 
pio- .

Inž. Etig Bartkus padarė pra-. 
nęšimą apie Lietuvių Tautinio 
Sąjūdžio' veiklą. Šiam vienetui 
priklauso ir kitų kraštų tautinin
ką!, P. Buchas kalbėjo apie tau
tininkų veikią Amerikos Lietu
vių. Taryboje. E. Čekienė paaiš
kino, kaip buvo atliekami darbai 
išleisĮi A. Geručio rašomą kny
gą apie Lietuvos diplomatiją, 
bet.autoriui mirus, darbas susto
jo. Jos pirmininkaujamas Lietu
vos Nepriklausomybės Fondas

NEW YORK, N. Y. — Pašau- ’ 
Ho žydų kongresas reikalauja, 
kad Kurt Waldheim būtų atidus j 
tas-teismui, nes karo raetu jis I 
Siuntė Grakiios žydus j nacių1 
Lenkijoj pastatytas žydams de- j 
ginti stovyklas. |

Nuo 1972 metų iki 1982 metų 
jis buvo Jungtinių Tautų sekre- 

i torium: Dabar tas pats Waldhei- 
! mąs kandidatuoja Austrijos pre
zidento pareigoms. Waldheimas Į 
gavo tiek balsu, kiek jų gavo Į 
Austrijos socialistas. Birželio 8 f 
dieną Austrijos piliečiai tildės | 
dar kartą perbalsuoti. Kas gaus j 
daugiau balsu, tai tas taps prezi
dentu. ■

BAISIŲJŲ BIRŽELIO
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS .

Minėjimą ruošia Čikagos Ame
rikos Lietuviu Taryba, š. m. bir
želio 15 d.<- Kaip Vasario 16-tos 
minėjimas-, taip ir šis yra pagrin
dinis minėjimas -G^a^os ir jos 
apylinkės lietuviams.

Minėjimas prasidės 10:15 vai. 
Marquette Parko bažnvčios aikš
tėje su. vėliavų pakėlimo apeigo
mis, kurias praves Vvt. Didz. . . . .
šauliu Rinktinė vadovaujami wda“ vokalus, /ydai galėtų jq į dantiškomis Michigano ežero 
Vlado Išo-anaičio ( pklausti,.o jis an nesixiso į žydu ’ pakrantėmis. Vyčiai kviečia Či-

reikabis, kai pasirašė išvežti apid ; kagos lietuvius kartu, dainuoda-
Katalikų Pamaldos įvyks Šv. įnS milijonus žydų iš Graikijos 

M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. Pamaldų pradžia 10: j 
30 vai. Šv. mišias atlaikys ir pa- .j 
mokslą pasakys ekselencija vysk, j 
Vincentas Brizgys. Mišių metu 
giedos parapijos choras vadovau
jamas muziko Antano Lino.

A; Dagys Muzikantas

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

MAL MTAT1 FOR BALI 
Zmm —

Parduodamas ligos ir ne- 
laimės .'draudimas atvyku
sioms jš - Lietuvos ir kitų

I RIAL UTATI FOR IALB

BUTŲ NUOMAVIMAS 
‘'i RAMŲ PIRKIMAS • PĄRDgMMAS • VALDYMAI ’ ~ 

R NOTARIATAS f VERTIMAL

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTO! * į 

f. BACEVIČIUS — BELL REALT3 I 
INCOME TAX SERVICE

6529 So, Kedzie Ave. — 778-2233 -

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves-. 
tavimas.

3 butŲ mūrinis su garažu. 
pirkinys.

i Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY .

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM 
S UCMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKRJIMAM. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

|O12 W. Cermak Road Chicago, m. T»L 847-770

atgal. Gegužinė vyks p.p. Pociu 
sodyboje Beverly Shores, India
noje. Pietūs prasidės 12 valandą 
ir jie kainuos nedaug — 5 dole
riai asmeniui. Veiks baras, laimės

Waldheimas pareiškė, kad šulinys, įvairūs žaidimai. Bus ga- 
Amerikos žydai kišasi į Austrijos j Įima pasivaikščioti gražiomis, ro-

prašomi atsilankyti, yra svarbių 
reikalu aptarti. Bus ir vaišės.

Kviečia valdyba.

Inc. Agency,-4651 S. Ash 
land Ąve., Chicago, Illinois

KAUNE MIRĖ RAŠYTOJAS ..Į 
JUOZAS GRUSAS

žydtį'

j mi, važiuoti autobusais ir šauniai 
--------- ( : I atšvęsti Amerikos nepriklauso- 

AMERIKOS VIDURIO AP Y- I mybės minėjimą- 
Į GARDOS GEGUŽINĖ j

Čikagos vyčiai nusamdė du au^ kia E. Pakalniškienei telefonu — 
tobusus vežti lietuviams į Ame-' 376-6489. Būtinai reikia 
rikos Vidurio apygardos geguži- zervuoti vietą autobuse 

' nę. Liepos'4-tą 9:30 vai. ryto, ąu- tus iš anksto.

Dėl rezervacijų skambinti rei-

Parvažiavusieji pasakoja, kad 
Kaune mirė rašytojas Juozas: 
Grušas, gimęs 1901 metais Ža-; 
džiugiuose, Šiaulių apskr. Bai- 
gė Šiaulių gimnaziją, o 1931 me-j 
tais — Kauno universitetą, te-Į 
ologijos filosofijos fakultetą. į

Jis pagarsėjo visoje Lietuvoje ! 
romanu “Karjeristais” o vėliau! 
išleido “Herkų Matas”. Rašė gy

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

GOVERNMENT HOMES 
from $1 <Ų repair). 

Also delinquent tax property. 
Call 1-805 - 687-6000 

Ext. GH. 9617. 
for information.

I

tuo jame ir esame apdrausti, 

. ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tęilman Avenue 

Chicago, IL 60629 

434-9655 ar 737-171 E

—- .. ..-X-:. ... .----------

j STASYS ŠAKINIS
? LiETUVL^ DAŽYTOJAS

. Dažo namus iš. lauko
J • • ■ ' * t. ‘

i Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
• (Town of Lake)

: j-.Ąū : ir iš vidaus.

Skambinti Y A 7-9107

Evcngeliku liuteronu ‘ partial- tobusai sustos prie Marquette 
dos įvyks 10:00 vai. Tėviškės pa- Parko ir Brighton Parko lietu-1 
rapijoje. Pamaldas atnašaus vy- yjtį parapijos bažnyčių. Kelionė ___
.-•k- Ansas Trakis. Į asmeniui kainuos 4 dol. ten ir

Tuoj uo pamaldų 12:00 vai 
Marquette Parko parapijos salė
je įvyks akademija. Akademinėje 
dalyje pagrindinę kalbą pasakys 
Povilas Vaičekauskas. Meninę 
dalį.atlfKs. ‘‘Dainuojančios’- že
maitės: Bronė Stravinskienė, 
Daina Varaneckienė ir Aldona 
Underienė. Akompanos Kazimie 
ras Skaisgirys.

Visi kviečiami dalyvauti.

arko lietu- j

Perkūnsargį išrado amerikie-' 
lis Franklinas, 1752 metais.

• :•
/or GENTLE, OVERNIGHT RELIEF OF CONSTIPATION

Next time you need a laxative, get retief 
the Nature’s Remedy way. Gently. 
Oermght.
Its natural active ingred»ents are so 
dependable you can take Nature’s 
Remedy tonight and feel better 
tomorrow.

GET 
FREE 
GIFTS 
FROM 
NATURE’S 
REMEDY 
STE 
”*CKAG£ 
FOR DETAJLS

; Siųskite pįnįgjs | 
ĮLietavą it.

•' # ŲRUBLIS į

(Iškaitantį: perlaidu. -.į. 
ir apdrandą) ■",/ 

•f ji t rMažiausioji perlaida 30 rub
lių. Persiuntimas paremtas da
bartine tarptautinė pinigų 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, kurios 
įvyks prieš pinigu įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

Visi mokesčiai pilnai garan
tuoti. Jūs gausite pakvitavi
mą. Jis teisėtas ir apdraustas.

Gramercy >’
SHIPPING, INC. 
744 Broad Street

DĖMESIO! —

užsire-
ir pie- vus feljetonus ir eilėraščius. Pas 

kutiniu metu sirguliavo, negalė
je vaikščioti. Jis buvo rašytojų’ 
draugijos narys ir rašinėjo sovie-1 
tinėje spaudoje.

Kada mirė, tai paskelbta, kad ■ 
bus laidojamas valstybės lėšomis. Į 
Pranešimą pasirašė apie šimtas

■ valdžios žmoniųi. Vilniaus į 
Kauną išvažiavo Šepetys, kad va

REPAIRS — IN GENERAL, 
įvairūs Taisymai

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

E. P. TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
Ei DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS. >

4259 S. Maplewood, Tai. 254-7451 
_ ■ ■ . „ ' š

Taip pat daromi vertimai, gimtoj 
'škviRtimat pydomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai
Ų  A

SLA 134-tbs Moterų Kuopos 
■-susirinkimo nebus birželio .12 cL

Valdyba-

dovautu laidotuvėmis. Didelė mi- 
n ra žmonių išlydėjo jį į Petra-j 

. šiūnųkapines.
.. Amerikoje gyvenąs jo seserė
nas, .gydytojas, plaukų specialis
tas.. Šiaurės Chicagoje turi didelį! 
ofisą. Vasaros- metu jis rengiasi 
nuvykti i Vilnių ir Kauna.

TeL 585-6624
»—mrw m ' ■■■■— ■ ■■■■» i _

HELP WĄNTĖlĮ5gi MiLE-FEMALF 
Reikia Darbiniai^i ir^Darbininkiv

1

Newark, NJ. 07102 z -X
Ėst. 1947

Konjaky pasididžiavimą nuo 1715 mėty.
►noodod Cognac, 80 pod, The Jos Gemeau Co , Louisvie, KY

r! Žemaičitf Kultūros Klubo pūs-
c metinis narių susirinkimas įvyks 

trečiadienį birželio 18 dieną, 1
. vai. po pietų, Anelės Kojak salė-

je, 4500'Sb.'Talman Avė. Nariai. • Kairas arklys avižų neėda?

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

American Travel Service Bureau 
>727 S. Westurn Ave^ Chicago, UI. 60643 

y ' Telef. 312 238-9787 ’
> Kamokaaaa parama vilnai užsakant lėktuvu, traukiniu. Laivu kelia- 
(erulaec), vienbučiu ir automobiliu nuomavimo rezervacijai; j?arduod*- 

kelionių draudimui; Organizuojame keliones į Uetuvą (r kitus tiltui;©€ kelionių draudimus; organizuojame Keliones į juetuvA ir Jaros 
Sudarome iAkvletimus giminiu apsilankymui Amerikoje Ir teikiame Infer- 
nacijo vj&ais Kelionių reikalais. J v

* Taupykite akrisdaini Chartered lėktuvai*, tik reixui reserrocn Tiem 
A inJtfto — prieš 45-60 diecup- »A3B

PASSBOOK 
SAVINGS 
tkahtstwvy to

H<h .

O*l

ate us for 
financing.

AT 0U1 10W IATB

f IW VOU»

iFŠLK^

■ al Federal 
Savinas and loan

2212 WEST CERMAK ROAD ’CHICAGO, ILL. 60608 

Peter Kazanauskas, Pres. TeL: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .
——m ...... . ............................................................ ..... .J) . JULLMM.—1

GOVERNMENT JOBS 
^16,’049 --\>59,2^/yeaT. 
Now Hiring. .Yoiir Atea.

Call 1-805 - 687^6000
Ext. R-9617

For current federal list

įHQmeowiwrs^lisębynt$
& Zapo&k A0MI

t22a’Z» W. Wtti st ? . v j, 
tverg. Park, OL " 

.. 40642 - 424-8654 -
' State Farm.Fire and Casualty Corrpeny.

' ;, Hone Ot*-.ce Baoopngton. kuc-os

RENTING IN GENERAL
N u o m o a >

Butas, 3 kambarių, ramioje apy
linkėje. pigiau už mažą pagalbą. 
Skambinti — 927-6907. *

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija® jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio kare 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose”.li pas 
autorių: f»729*So. CampbeD

Ave., Chicago, IL 60629.

Audinio dažus, anglas W. H.
Perkin, 1856 m-

DUOT set hli
world on fire

Advokatu / /
GINTARAS P. ČEPiNAS

Darbo, valandos: Kasdien: ant'
9 vai. ryto iki 8 vaL vakaro.

leštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vai. <- 
h pagal gusitarim*.

TeL 776-5162
West 63rd Street

Chieaf e, HL 60622

--------- —_ - , -

ADVOKATO DRAUGIJA 

V. BYLAITIS 
r V. BRIZGYS

, Darbo valandot: f - 
Nuo 9 ryto Uo 5 vai. popiet.

fe&adieniais pagal susitarimą 
<606 S. Kedzla Avė, 
Chicago, HI. 60629

TeL: 778-8000

TOHNGIBAITIS
Advokatų įstaiga

1247 S. Kedzie Avė.
(3120) 776.8700

KAIP SUDALOMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 

| tVELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
t išleista knyga su legaližkomia 
; formomis. |
I Knyga su formomis gaubi

ma Naujienų admin 1st ra ei j o ja,

g — Naujienos, Chicago, 8, III. Wednesday^.June 11, 1986




