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ALVADORE 40 NUŠAUTA, 200 SUŽEISTI
MASKVA FABRIKUOJA KALTINIMUS
Jungtinis Pabaltiečių komite- nias, etninės stūdijo’s, diskutuo

tas Washingtone veda akciją, 
kad vadinamų karp nusikaltėlių 
teismuose nebūtų neteisingai in
kriminuojami pabaltiečiai. Tuo 
reikalu Jungtinis Pabaltiečių ko
mitetas kreipėsi raštu į JAV 
specialios įnvestigacijų komisi
jos, kuriai pavestas šis reikalas, 
pirmininką NV... J. Rockier, gene
ralinį prokurorą B. R. Civiletti, 
Valstybės sekretorių C. Vanče, 
JAV Atstdvii Rūmų teisminio 
komiteto pirmininką P. W. Ro
dino, to komiteto narį R. Mc
Clory, Senato teisminio komite- 
to pirmininką E. M. Kennedy ir 
to paties komiteto narį senato
rių S. Trurmond. r .

Be kitų, dalykų, buvd jiems 
priminta, kad 1978 metais nuo 
Sovietų: Sąjungos misijos prie 
Jungtinių Tautų pasitraukęs lat
vis Imants Lesinski, yra liudi
jęs kaip jis btivo įtrauktas j ta
riamų karo nusikaltėlių ieškoji
mą Rygoje ir kaip ten buvo fab
rikuojami kaltinamieji^ doku- 
mentai. :

- udliAigina LIElTT-
VOS REIKALUS

Frank Petrauskas, .Lietuvos 
vyčių 140 kuopos pirmininkas 
ir ALTos įgaliotinis, dažnai sa
vo gyvenami Syracuse, N.Y., 
miesto laikraščiuose išspausdi
na laiškus, ginančius Lietuvos 
reiakhis. ■. A

— . i.... ..Į..- : -
’ KOVA DĖL “NEŽINOMO

• KARO” ''

Filmą “The Unknown. War” 
televizija . rodė keletame JAV 
miestų. Jį palankiai rekomenda
vo National Educational Assn, 
mokytojų sąjunga. Tačiau šis 
filmas paremtas Sov. Sąjungos 
parūpinta medžiaga ir kalba 
apie “Pabaltijo išlaisvinimą”. 
Amerikos Lietuvių Tarybą krei
pėsi tiesiogiai į tds Mokytojų 
sąjungos pirmininką ir dar 
įprašė kongresmaną M. Russo 
tarpininkauti, kad Mokytojų są
junga to filmo indorsavimą at- 

' šauktų. Tuo reikalu stipriai dar-, 
buojasi Evūnstono aukšt. mo
kyklos mok. A. J. Van Reenan, 
palaikydamas ryšį su Amerikos 
Lietuvių Taryba.

\ * * *
PABALTIEČIAI BALTŲJŲ 
RŪMŲ KONFERENCIJOJE y 

Bailieji Rūmai kovd 6 d. bu
vo . sušaukę etninių įr visuome
nės grupių atstovų konferenci
ją, kurioje buvo svarstomi už
sienio politikos reikalai, Madri
do konferencijos klausimas, vi
daus politikos aktualijos, šeimų 
klausimai, gyventojų surašinėji-

jami infliacijos pavojai. Jung
tiniam Pabaltiečių komitetui at
stovavo estas Maido Kari.❖ *
REZOLIUCIJA DĖL RADIJO 

TRANSLIACIJŲ

Kongresmanas E. Dervinski 
Atstovų Rūmuose pasiūlė rezo
liuciją, kuria atkreipiamas dė
mesys į Maskvos radijo propa
gandos grėsmę - ir skatinama, 
kad JAV sustiprintų ir padau
gintų Voice of America, Radio 
Free Europe ir Radio' Liberty 
siųstuvus, kad įstengtų nugalėti 
Sov. Sąjungos trukdymus ir 
vairiomis kalbomis perteiktų 
gausesnes Informacijas už gele
žinės uždangos. Drauge skatina
ma panaudoti ir kitas tarptau
tines masinės komunikacijos 
priemones. * *

TEIRAUJASI LIETU
VOS REIKALAIS

ALTos centro įstaiga gauna 
gausiai pasiteiravimų telefonais 
m raštuLietuvų. ii; apskri- 
tai lietuviškus reikalus. Pavyz
džiui, paskutiniu metu kreipėsi 
R. Blash iš New Yorko valstijos, 
Mrs. M. Canavan iš Maryland, 
L; F. Chodkevičius iš New Yo'r- 
ko, M. Einhorn iš Vašingtono, 

-A; Letke, R. Pozola iš Chicagos.
(ALT Informacija)
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Kalantos auka
(P. Laurinavičiaus drožinys)
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PALEIDO DAR DU ĮKAITUS
BOGOTA, Kolumbija (UPI).

— Kairieji partizanai sekma
dienį paleido dar du įkaitus iš 
Domininkonų Respublikos am
basados Bogotoje. Paleisti abu 
Kolumbijos piliečiai — teisėjas 
Simon Rcfdriguez ir prekybinin
kas Jorge Valencia. Įkaitais liko 
27 ąsmenys.

Praeitą savaitę katalikų kuni
gas Javier de Nicolo aplankė 
įkaitus ir iš jų sužinojo, kad ko- 
lumbiečiai Vęlykų šventėms bus 
paleisti, o liks tik diplomatai. 
Partizanų vadas — Coniandan- 
te Uno — pareiškė, kad įkai
tams negresia mirtis, jei jie ne
bus jėga laisvinami. Tokiu at
veju ambasadą būtų išsprog
dinta. -■ T<

Ambasadą užėmė Balandžio 
19-tos sąjūdžio partizanai vasa
rio 27 d. Joję, tada buvo 57 įkai
tai. Iki šiol buvo paleisti 29, o 
Urugvajaus ambasadoriui Fer
nando Gomez pavyko pabėgti. 
Dabar partizanai reikalauja, pa- gumą. Praeitą ųaktį paskelbtas 
leisti iš. kslįėjimo tik 23 kalinius, nutarimas buvo’ žinomas mulai 
daugumoje to sąjūdžio narius, Chomeini, jis sutikęs įsakyti va- 
• ___ —A rlrvl 01*111 I J*___ •___ ____1_ t___ir sumokėti 50 milijonų dolerių.

^lAUSYBĖATELTYJE^AlffiOSJEHE
RANE SUIMTUS AMERIKIEČIUS

- - Atgijęs ML St Helens ug- 
nD'.alnis sekmadienį išleido į pa
danges dvi serijas dūmų, garų, 
pelenų ir suodžių mišinį, kurio 
viršūnė siekė 15,000 pėdų aukš
tį. Atgijimo žymes pradėjo ro
dyti ir netoliese esantis ML Rai
nier krateris. Jis yra 14,410 pė
dų kalno viršūnėje.

KALENDORĖLIS

Balandžio 1: Teodora, Venact- 
jus, Dainora, Mindaugas, Gai- 
vūnas. :'t v !

Saulė teka 5:36, leidžiasi 6:15.
Oras debesuotas, gali lyti,'"

— CBS-TV apklausinėjimo 
duomenimis, 41 % Illinois demo
kratų, balsavusių pirminiuose 
rinkimuose už senatorių Kenne
dy, lapkričio rinkimuose už jį 
nebalsuot^.' ._____ -

PREZIDENTAS CARTERIS PER ŠVEICARIJĄ PASIUNTĖ 
NOTĄ IRANO PREZIDENTUI BANI-SADR

riems rinkimams. Dėl rinkimų 
buvo kilę aštrūs ginčai, bet nu
tarta vienbalsiai juos išspręsti.

Aiškėja ir‘ kilęs nesusiprati
mas tarpe prez. Carterio ir Irand 
prezidento Bani Sadr dėl laiško. 
Prez. Carteris pareiškė, kad jis 
nesiuntęs jokių laiškų mulai 
Chomeini, tuo tarpu prez. Bani 
Sadr paskelbė, kad prez. Carte
ris siuntęs laišką mulai. Jis pa
aiškino, kad visi svarbesni laiš
kai, kuriuos gauna prezidentas 
Bani Sadr. jis tuojau padaro 
nuorašą ir pasiunčia mulai Cho- 
meiniui.

Prez. Carterio spaudos sekre
torius Jody Powell pareiškė, kad 
prez. Carteris yra pasiuntęs vie
ną laišką prez. Bani Sadr per 
Šveicarijos prezidentą. Prezi
dentas pamanė, kad reikalas bus 
aiškesnis, jeigu bus panaudota 
neutrali valstybė. Sekretorius 
Powell pabrėžė, kad prez. Car
teris niekad nieko nerašė mulai 
Chomeini, kur prezidentas būtų 
prisipažinęs prie Amerikos pa
darytų skriaudų Iranui. JAV 
bendradarbiavo su šachu, laikė
si susitarimų, bet neplanavo 
skriausti Irano.

Prezidentas reikalavo, kad 
Irano vyriausybė ilgiau šio rei
kalo nevilkintų, o galimai grei
čiau leistų sulaikytiems Ameri
kos diplomatams ir amliasados 
tarnautojams išvažiuoti.

Irano vyriausybė-^Iabai susi-

TEHERANAS, Iranas. — Te
herano radijas pranešė, kad Is
lamo revoliucinė taryba, visa
pusiškai apsvarsčiusi susidariu
sią padėti, vienbalsiai nutarė 
perleisti pačiai vyriausybei per
imti Amerikos ambasadą Tehe
rane ir viduje esančių amerikie
čių saugumą.

Prezidentas Bani-Sadr, baigęs 
susirinkimą, tuojau pasiuntė 
kariuomenės saugumo dalinius 
ir liepė perimti ambasadą ir vi
sus joje esančius amerikiečius. 
Prezidentas taip pat pareiškė, 
kad amerikiečiai galės būti pa
leisti tiktai už dviejų mėnesių. 
Prezidentas užtikrina, kad ka
riuomenės sargybos dabos Ame
rikos diplomatų ir jų šeimų sau-

ŠACHO VĖŽYS YRA 
PRAPLITĘS

KAIRAS, Egiptas. Irano ša
chas ramiai taisosi po sunkios 
operacijos, bet gydytojai bijo, 
kad vėžys nebū ų įsimetęs į ke
penis. Dabar šachas gali pasitai
syti, bet gydytojai bijo, kad už 
kurio laiko ir vėl nereikėtu rū
pintis šacho sveikata, pareiškė 
ur. Hubbard Williams, kartu su 
daktaru Michael DeBakey daly
vavęs blužnies operacijoje. Iš 
blužnies vėžiui labai lengva per
simesti į kepenis. Kepenų vėžį 
galima pristabdyti, bet jo nega
lima išgydyti ir negalima kepe
nų išplauti, žmonės gali gyventi 
be blužnies, bet negyvena be 
kepenų.

Gydytojai džiaugiasi, kae ša
chas stiprėja, bet jie rūpinasi 
kepenimis. Jie paliks šachui ke- 
;is gerus patarimus.

Egipto prezidentas A. Sadatas 
_ Turėjo.—aplankyti__ besitaisantį

šachą, bet laikas jam neleido. 
Tačiau prez. Sadatas susitiko su 
daktaru DeBakey ir gana^lgai 
su juo pasikalbėjo tuojau po ša
cho operacijos.
-' f ‘ <■'< f—-r—-----------------------------------------

STREIKĄ

Sekmadienį, Žemės Dienos 
proga, vakarinio Jordano upės 
kranto palestiniečiai minėjo še
šis arabus, nušautus Izraelio po
licijos prieš ketverius metus. 
Keleto tūkstančių minia protes
tavo Hebrono mieste prieš vyk
domą kolonizaciją. Tą dieną bu
vo paskelbtas visuotinis strei- 
kas. Gaza srities arabai, simpa
tizuodami streikui, savo krautu
ves dvi valandas laikė uždarytas.

Izraelio aviacijos radijo stotis 
pranešė, kad 1967 m. teismo pa
tvarkymu, Izraelis gali steigti 
naujas kolonijas visoje savo te- 
rilc’rijoje, taigi ir vakariniame 
Jordano upės krante. Izraelio 
premjeras Menachem Begin pa
reiškė, kad minimo kranto ko
lonizacijai paskirta $1 10 milijo
nų, arba 18 nuoš. daugiau; negu 
praeitais metais.

— Praeitą savaitgalį siautė 
didelės sniego pūgos Kansas, 
Nebraskos, Colorado ir Wyom
ing valstijose. Sniego danga 
buvo 19 colių, o pusnys — iki 
20 pėdų.

- Gydytojai prieina išvados, 
kad instrumentai gali apsieiti 
be didelės sterilizacijos. Svarbu, 
kad būtų švarūs.

Kuveitas. Libija ir kitos 
valstybės yra labai susirūpinu
sios, nes mažėja naftos užsaky
mai iš užsienio.

50,000 MINIA SUVAŽIAVO ATSISVEIKI 
ARKIVYSKUPĄ OSCAR ROMEROC*

MANOMA, KUBIEČIAI KULKOSVAIDŽIUS IR BOMB. 
PALEIDO Į MELSTIS ATVYKUSIĄ MINTĄ

SAN SALVADOR, Salvadoras.
— Praeitą sekmadienį buvo pa
leisti kulkosvaidžiai ir bombos 
į suėjusią 50.000 tikinčiųjų mi
nią, susirinkusią atsisveikinti su 
kairiųjų nužudytu arkivyskupu 
Oscar Romero, laikiusiu mišias 
ligoninės koplyčioje ir ten 
nušautu.

pat

Barrios aikštėje, prieš pat 
tedrą, lauke buvo laikomos 
šios. Iš kur nors netoli buvo pa
leista kulkosvaidžių ugnis ir nu
mesta bomba i susirinkusią mi
nią. Raudonasis Kryžius prane
šė, kad vietoje žuvo 40 žmonių. 
Apie 10 gyvybės neteko nuo 
bombos ir kulkų, bet pati minia,

nu-

koti, panikos apimta, bėgiojo ir 
trypė parmušlus žmones.

Oficialus Raudonojo Kryžiaus 
pranešimas sako’, kad nuo kul
kų ir bombų žuvo 8 žmonės, < 
J2į.kitiis_AUti'eiup.ė sMsįjaudinu
si minia. Tarp žuvusiųjų yra 13 
moterų. Liudininkai sako, kad 
panikos apimti vieni norėjo pa 
tekti į katedros vidų, tikėdamie 
si ten išsigelbėti, o kiti veržės 
į aikštę, bijodami, kad katedrom 
viduje nebūtų išžudyti. Apie 
prasidėjusią kulkosvaidžių ugn; 
dar nepilnai aišku, kilo priešta 
raujantys pranešimai.

Arkivyskupas Oscar Romerc 
buvo’ labai populiarus tikinčių 
jų ir biednujų tarpe. Ne vien: 
kartą per pamokslus jis kvietė 
gyventojus baigi ižudynes ir ieš 
koti priemonių grįžti prie nor 
malios tvarkos, bet maistinio 
kai jo nemėgo. Jie nutarė jį nu 
žudyti, o sekmadienį jie žudė 
žmones, suėjusius j jo laido 
tuves.

Salvadoro kariuomenės dali 
nys praeitą ketvirtadienį buvę 
nuvykęs į vyskupo gimtinį kai 
mėlį, ten rado ginkluotų vyri 
būrį, liepė atiduoti ginklus ii 
pasiduoti teismo organams, be- 
viename kaimelio name besi 
slapsčiusieji maištininkai kariu 
nepaklausė ir pradėjo į juos šau
dyti. Buvo sužeisti keli kariai ii 
maištininkai, o keturi maištinin
kai žuvo. Išaiškinta, kad San 
Salvadore yra gerokas Kuboje 
apmokytų maištininkų — ins 
truktorių skaičius.

Salvadoro prezidentas pulk 
Machano pareiškė, kad vyriau 
sybė turinti žinių apie Kuboj 
revoliucionierių būrio veiklą Sal
vadore. Kariuomenės vadovybė 
tikisi, kad visi maištininkai bus 
nuginkluoti. Jie tikisi suimti ke-

JAV gamins naują ginklą,lis kubiečius, vadovaujančius 
Sovietų tankams surasti ir su-1 kruvinoms kovoms. Manoma, 
naikinti. Vokiečiai gaus šį nau- kad praeitą ketvirtadienį žuvu- 
ją ginklą. ‘siu maištininkų tarpe galėjo

------------ (žūti vienas ar net du įtakingi 
— Ton Due Thang, Vietnamo | kubiečiai.

prezidentas, sekmadienį iairė| Sostinės policijai iki šio'l nc- 
Hanojuje, sulaukęs 91 m. a. i pavyko suimti užpuolikų, iššau- 
—----- -— I kusių šią didelę nelaimę.

Pirmiausia buvo suteikta pa

dinamiems studentams perleisti 
amerikiečių saugumą Irano mi- 
litarinei policijai. .

Ta pačia proga prezidentas 
Bani-Sadr pareiškė, kad ameri
kiečiai nebus paleisti be parla
mento sušaukimo. Jis apgailes
tavo, kad parlamento rinkimus 
teks atidėti, nes tyrinėjama, ar 
rinkimuose į parlamentą nebuvo 
klastos. Antrieji rinkimai turė
jo įvykti praeitą sekmadienį, bet 
tuo tarpu dėl vykstančio tyrinė
jimo dar nenustatyta, kad jie 
bus pravesti. Rinkimų komisija 
pirma atitaisys pirmuose rinki
muose padarytas kląidas, o vė- rūpinusi JAV pa s t a ngomis i Rentas Bani Sadr imasi prie- benami į ligonines. Sužeistųjų 
liau paruoš instrukcijas ant- įtraukti į šį darbą kelias Euro-|monių išvengti izoliacijos.

pos valstybes. Iranas nenori, kad
Irano vyriausybė būtų visai ižo- galba sužeistiesiems. Visi krau- 
liuota ir palikta be maisto’. Pre- juojantieji paskubomis buvo ga-

yra apie 300.

^•1-.

KARMALAS SKELBIA J 
VOS PROPAGANDA

Vokiečių žurnalas Der S 
sekmadienį išspausdino p; 
bėjimą su rusų parinktu 
nistano' prezidentu Babral 
malu. Jis pasikalbėjime p 
bė visą eilę melų, Agitprt 
galvotų, nė milimetro nen: 
damas nuo Maskvos linijc

Svarbiausi kaltinimai 
nukreipti prieš nužudytą 
denta Hafizull.ah Amina, 
linusi iš valdžios prezidenl 
Taraki. Karmalas pareišk 
Aminas buvo ČIA agenta 
trumpą valdymo laikotar

daug žiauriau, negu Pol I 
žimas Kambodijoje. Tarpe
dytųjų buvo apie 4,500 
kratinės Liaudies partijos

Jis paneigė pranešimu 
rusai, kovodami prieš p 
nūs, naudoja nuodingas 
taip ,pat pareiškė, kad S 
Sąjunga imi Afganistar 
15,000 kariu. Savo pasik 
m e Kann alas panaudojo 
Agitprope išgalvotų ska 
bet ir tipiškų propagand 
Jžių bei išsireiškimų.

PRIIMTAS ĮSTATYMAS 
-PAKENKTFTZRAELI
JERUZALĖ. — Sionisti 

nizacijos nariai yra nu 
iries neseniai JAV Sena 
imtą Pabėgėlių įstatymą, 
įtvykusiems į Ameriką 
rantams sute’kiami kredi 
tvirtina, kaJ daugelis 
vykstančių :š Sovietų Są 
i Izraelį, stengsis patekti 
rikon.

žydų agentūros Austrijc 
mininkas A. Dulzin pa 
<ad jau dabar kai kurie 
atvykę čia iš Sov. Sąjun 
.’izomis vykti į Izraelį, iš 
i JAV. Numatoma, kad 
jus žymiai daugiau.

— Muzikas Mantovan 
auzio Paolo) mirė Angliję 
aukęs 71 metų .

Policija tuojau pradėj 
dyti žmones, kurie būtų 
šaudyti j minią. Pirmieji 
Šimai nesutiko. Vieni sal 
pirma buvo į kairiųjų 
šaudyta, bet vėliau išai 
kad jie iš anksto buvo pa 
šaudymams ir užėmę bu 
kurių paleista kulko'svaid 
nis j minią.

Niekas nelaukė puolim 
arkivyskupą Romero, ta 
niekas nemanė, kad ma 
kai dar kartą puls lai 
minią.

Raudonasis Kryžius pil
nio lytą paskelliė, kad j 
jai ir ligoninės, suteikusi 
mą pagalbą, daugeliui su? 
leido vykti namo, bet neri 
dar turės ilgiau gydytis.

Policija stengiasi išaišk 
puolikus ir rasti jų nu 
ginklų arsenalą.



CUKRALIGĖS KOMPLIKACIJOS
Susipažinkime su cukraligės komplikacijomis, 
tada stropiau rūpinsimės jų išvengti.

(Mediciniškas raginimas)

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
JBNAS ADOMA V1Č1US, M. D. _________

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

LIETUVIŲ SODYBA

tio meironų, t puodukas ponii-miltų, 1 šaukštas kviečių daigų, I šaukštas kvietinių sėlenų.Darbas: Eggplant, jei komerciniam tikslui auginti, REIKIA plonai nuimti žievelę, suplaus- tyti ketvirčio colio skrituliukais ir mažame vandens kiekyje 1-2 minutes garuose apšutinti.Nuo mėsos pašalinti viršuti-

- Jeigu taip, tai leiskite jam _

Cukraligė (diabetes) sukelia apsunkintą žaizdų gijimą, todėl diabetikas turi būti labai atsargus, kad net mažiausios žaizdos ųeapturėtų, kad nesusižeistų, kad odos nesužaistų. Negyjanti žaizda gali supūliuoti ir užsikrėsti daug greičiau. Būdavo laikai, kada buvo vengiaga diabetiką operuoti; dabar laikas pasikeitė, šiais laikais cukralige sergantysis gali būti operuojamas taip, kaip kiekvienas kitas pacientas, o operacijos pasėkos psti tokios pačios, kaip ir kiek- ■yięnam kitam pasitaikančios. Tik Įfiabetiką operuojant, reikia jis ^atsakančiai parengti ir po ope- •Yacijos atitinkamai globoti. Ne- ‘pamirškime, kad diabetikas yra Jau vien dėl cukraligės rimtas Įigonis. Kiekvieno diabetiko gy- Hytnaš turi būti savitas — jam Menėm savitai pritaikytas.Atsiminkime, kad reikiamai tvarkant diabetiko cukraligę, galima atitolinti atsirandančias dėl cukraligės komplikacijas. Tiesa, kai kuriais atvejais tos komplikacijos esti negalimos išrengti. Prie dabartinių žinių ripie diabetą ir jam priskiriamą dietą ir vaistą insuliną, o taip pat ir žinomą tokio ligonio priežiūrą, tai diabetikai dabar gyvena “ilgiau. O kai kurios komplikacijos pasitaiko ilgiau gyve- pant ne tik diabetikams, bet ir kiekvienam kitam ilgai gyvenan šiam. t- Sklerozė (arterijų prislĄe'ęi- jnas iki jų užsidarymo) — ilgo ąrnžiaus palydovė spartėja pas cukralige sergančiuosius. Ypač kojų ir rąnkų arterijas esti stipriau paliečiamos, todėl tose dalyse gangrena dažniau pasitaiko. Gangrena (apmirimas audinių) atsiranda tada, kai tos srities arterija visai esti sklerozės uždaroma. Tada maisto negauną kūno audiniai miršta-gangre jnūoja. Prieš atsirandant gangrenai, pamažu ima siaurėti arterijos spindis. Tada žmogus ima gausti aptirpimą, atšalimą ir -mėšlungius rankose bei kojose-

Tai ženklai, kad sklerozė siaurina arterijas ir maisto (deguonie) ima stokoti rankų-kojų audiniai.Dabar bus kiekvienam aišku, kad nereikia laukti tol, kol sklerozė užakins mūsų kraujagysles (arterijas); reikia užbėgti už akių sklerozei. Ypač sergant cukralige, reikia daug atkakliau su ksleroze kovoti. Deja, dabar visa ta kova esti pavėluota. Žmo nės apsileidžia tol, kol sklerozė visais žiedais pražysta. Taip toliau neturi atritikti nė su vienu lietuviu. Laiku kovodami su skleroze, mes galime daug laimingesnių dienų susilaukti.KOVA SU SKLEROZE

cukralige gydytojo žinioje būda kimą, būtk pensininkas jau atimi. Meskime iš galvos visokias dirbo savo; jam reikia ilsėtis, pasakas — pasakėles apie gy- Tai baisi klaida, lygi užsidengi- dytojo nere’kalingumą cukraligėje. Būtinai laikykimės gydytojo nurodymų per visą savo gyvenimą. Nesiduokime menkos asmenybės žmogui mus išvesti iš tikro sveikatos kelio ir nuvesti į liguistumo raistą.5. Turėdami sveiką lietuvišką kūną, liaukimės jį teršę tabaku, svaigalais, narkotikais. Ne tik rūkąs, bet ir rūkančiojo suterštu o*ru kvėpuojąs^ baigia, savo sveikatą. O svaigaluose Skęstąs artina sau kepenų ligą. Toji liga didina kraujuje cholesterolio kiekį. O pastarasis užkemša arterijas. • \O jau apie stemplės vėžio apturėjimą dėl rūkymo," nė kalbėti nereikia. Kas svaitę po kelis K* gonius tenka tirti Cook4 apskrities ligoninėje negalinčius nuryti maisto. Dėl rūkymo atsiradęs vėžys stemplėje manna pačiame gyvenimo pajėgume- esantį asmenį. Tokiems sklerozė dar nespėja išsivystyti — juo pribaigia greičiau veikianti giltinė, prisišaukta per taboką.Sakykite, kokie mes žmonės esame, kad ir toliau: (žinodami tiesą) žudome save ir- artimą avyno ragavimo penktadieniais’\ “svaigalais, gardžiayimos'i šešta- 
t - ‘ S : • / ■* ii*JUi s.i*. .j *dieniais’’, “moterų z mylavimo .sekmadieniąis”?>Ir’ visatai skaitome dievobaiminga, lietuviška, kultūringa veikla- Deja, tai vei- mui. Žinoma, gydytojo paskirtus nužmogėjusio mūsiškio, nors jis ir sutonuotas būtų, nors jis ir specialistu save skelbtų, nors jospūdž’.u, kuris didina sklerozę. j-s -r organįzac;jai* įzdą didintų

Pyžkimės kartą ant visados imti save Į rankas ir pradėti gyventi kaip reikiant. Štai svarbiausi darbai kovojant su sklero ze kiekvienam atliktini.1. Nutukimą reikia sumažinti 
iki normalaus svorio. Judėjimu, darbu, mankšta (užmiršti sėdėjimą baruose, prie plepalų stalo. prie valandomis užsi tęsiančių telefoninių pasikalbėjimų, prie kortų, kavutės bei katės vardinių) ir bė riebalų maistu gali kiekvienas sutirpdyti savus riebalus, pirm įgijęs’ nusiteikimą tokiai tirpyklai.2. Turimą pakeltą kraujospūdį reikia sunbrmuotį. Kiekvie-’ nas stenkimės turėti tik 140/90, ir jokiu būdu ne didesnį. Jau

mui karsto dangučių; tai gyveni mo tikro džiaugsmo vengimas. Meskime kiekvienas šitokią men kystę iš savo širdies ir smegenų. Darbas pagal galimybes yra geriausias vaistas nuo visų ant šios žemės pasitaikančių negerovių. Tegul į darbą mums esti dienų per mažai; visi'nusiteikime darbuotis. Nėra gražesnio ant žemės vaizdo, .kaip stebėti dirbantį žmogų ir kartu su juomi darbuotis.9. Vaistai kiek galima padeda atitolinti sklerozę. Iš jų paminėtini Zinc sulfate, Cerebro-nicin,! kremzlės, ((Petras ant.63 ir’ Francisco turi šaltienos su kremz lėmis: skanu, sveika, lietuviška) vitaminai C,'E ir vadinami Alvudo pyragaičiai (juose yra kviečių daigų, lecitino, mielių, alyvos...). Šiuos dalykus gali žmogus pavięniai vartoti.DABOKIS, DIABETIKE, NUO MAŽIAUSIO ŪŽSIGAVIMO —SUSIŽEIDIMO

ir atsiprašau iš nemedidnišką nesusipratimą.ATSAKYMAS. Mediciniškas šis reikalas yra tiek, kiek jis sukelia broliškus vaidus. O pastarieji yra labai nesveikas dalykas- Yra bendruomenėje du broliai: vienas galvą guldo už Bendruomenę, kitas už Refor-Panašiai ir čia: kaipkas išmano, taip save gano.Laba« nesveikas dalykas skaidymasis. Labai naudingas dalykas būrimasis vienybėn. Visi esame našlaičiai-tėvynės Lietuvos netekusieji. Laimė, kad turime didž. Gerb. Diplomatijos atstovą Stasį Lozoraitį. Tai mūsų Jangas į kultūringų tautų atstovų sambūrius. Džiaukimės, jį gerbkime ir didžiuokimės juo- mi. Pakluskime jo nurodymams; visoks kitoks nusiteikimas yra menkos asmenybės pasireiškimas. Žinoma, kiekvienas šiame krašte turi laisvą bumą. Žina- ma, tik tas laisvumas turi būti kontroliuojamas galvos ir širdies; kitaip tas laisvumas virsta anarchija, netvarka. Tokia netvarka lietuviškoje veikloje neturėtų kartotis.
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ADELĖS DUOBLIENĖS
SVEIKO MAISTO

RECEPTAS

mentavo prez. Sadatas. ( Chomeini, patyręs apie Sada- to pageidavimą, pasakė:— Šachas yra žmogžudys, jo valdymo metu buvo nužudys daug žmonių.• Tu per metus nužudei 20 kartų daugiam žmonių*, negu ša- .nius riebalus, sumalti ir keptu- ehas per<30 inetų,"—c jam tuojvėje (gerai įkaitintoje) maišant nutirpdyti likusius joje riebalus; Ant rankšluostinio popieriaus paklojus, apsausinti paviršutinę mėsos dalį nuo riebalų. Pipirus ir porus alyvoje trumpai pašutinti, pridėti mėsą, miltus, pomidorus, meironus ir druską. Kaitinti iki sutirštėjimo.Indą (tik ne metalinį) išbarstyti sėlenomis. Sudėti pusę skirtos paruoštos mėsos, eggplantą ir vėl kitą mėsos dalį. Aplyginti, apibarstyti kviečių daigais ir uždengus, įkaitintoje orkaitėje šutinti 30 minučių.Kiekis: 6 asmenims.Prie šio davinio', neturint kviečių daigų ir sėlenų, jungti javų priedus, ryžius (tamsius), kruopų ar millet gaminius ir rupią, pilnų grūdų duoną.

atsakė prezidentas Sadatas.Egipto ir karo gyventojai tą pokalbį plačiai komentuoja.

žins ' kraujospūdį. Dar visiškai be valgomosios druskos apsiėjimas talkins tokiam sumažini-vaistus vartodami, geriausiai tvarkysimos su pakeltu krau-3. Liaukimės dėl menkniekių jaudintis. Pradėkime domėtis ar timui pagalbos tiekimu ir visi! iki vienam įsijunkime į silpnės-j niojo globą- Tada būsime laimini gešni už visus turtuolius bei visa kuo- pertekusius nelaimingiausius žmones ant šios žemės.4. Būtinai susitvarkykime su
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V & G HARDWARE
1733 S. Halsted St. Chicago, II’. 60608 

Telef. CA 6-0970
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lihki savo klientams, draugams ir 
pažystamiems fe

A. G. AUTO REBU1LDEKS
3518-24 West 63rd Strečt

Tek: 776-5888
Chicago, Ill. 606Ž9

ANICETAS GARBAČIAUSKAS. s»v.

šitokiais ir panašiais per savo ir kito lavoną šuoliais. Gana mums tokio pasispardymo prieš keliaujant, kapinėsna. Lietuvis dar gali save gerbti ir tokias nesveikas apraiškas nepalaikyti savo aplinkoje.6. Liaukimės cholesteroliu kamšyti savas kraujagysles. Nūs tokime valgyti cholesteroliu turtingą maistą: trynius, vidaus organus (kepenis, inkstus, smegenis, raudoną mėeą. visas dešraš- ypač “baloni” ir dešreles (hot dogs), riebią mėsą. S-eikai tegul būna kiekvieno mūsiškio užmiršti; kalakutienos, vištienos be odos pakaks kiekvienam iš mūsų. Vaisius ir daržoves valgydami, mes galėsime geriausios sveikatos susilaukt ir ilgai svei ki būdami gyventi.7. Poniška liga (podagragout) yra, taip vadinamos, šlapimo rūgšties krauiuic pagausėjimas (uric acid). Ji lygiai gražiai, kaip ir cholesterolis, užkemša arterijos. Tvarkykimės su šita negerove labai rimtai iri nevartokime kavos, arbatos, žuvies ir visų jūros-vandens gyviu, bei vidaus organų.Karaliai ir visi persi va Įgautieji ir persivarginantieji dažnai šia liga serga. Todėl ji “poniška” pavadinta šio skyriaus tapo. Londone, vyno—darykloje?—teįveik visi darbininkai negaluoja podagra. Tad visi dar žmonėmis save vadinti galintieji pradėkime nuo šiandien liautis šaukę sklerozę po savu s*ogu. Ji ilgai gyvennant be specialaus šau kimo gali užsukti į mūrų kiemą. O jei dar mes su specialiais šaūk liais sklerozės šaušsimės, tai net nikus mūsų džiaugsmas pa^rs- geduhi. O kam to reikia? žino* J ma, niekam- Tad visi iki vienam ! nuo šiandien pradėkime gyven* ■ H priešskleroziškai.h 3. Meskime iš galvos nusitei-
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Nebus niekada perdaug perspėjant kiekvieną diabetiką saugotis nuo kojų, sužeidimo. Liaukitės nemokšiškai piaustyti nagus bei nuospaudas. Nors ir ma-

CHOMEINIO IR SADATO POKALBISKAIRAS, Egiptas. — Egipto prezidentas A. Sadatas, suprasdamas persų kalbą, mėgsta pasiklausyti mulos Chomeinio sakomų kalbų. Chomeini tarė: ,

KORĖJOS PASIENYJE 
j ŽŪSTA KARIAISEOUL, P. Korėja. — Siaurės ir Pietų Korėjos atstovai pradėjo pasitarimus apie krašto sujungimą. Pradžioje abi valstybės nutarė sustabdyti karo veiksmus, kad gyvenimas taptų pakeliamas ir nereikėtų vieniems žudyti kitus. TTuo tarpu prie demarkacijos linijos eina susirėmimai. Knm- hiva srityje, esančioje 55 mylių, atstumoj nuo Seoul miesto, j'au trečia diena eina kruvinos kovok. Kasdien žūsta pasienio sargai, šeštadienį iš abiejų pusių žuvo'- po vieną kareivį. Sužeistų skaičius žymiai didesnis. Atsakingi pareigūnai įsakė vengti kraujo praliejimo ir nesišaudyti, ttei praktikoje tai nevykdoma.— Prezidentas Carteriš nori skirti daugiau pinigų inoksli- niems tyrinėjimams.

LINKSNIŲ ŠV.
linki visiems savo klientams, draugamsžiaųsiąs odos sužeidimas gali j Adėlė Duoblienė 'baigtis, gangreną,. Todėl’ pirm I negu mėginsi k^ nors savo kojoms daryti, pasitark su gydytoju. O. iki dabar visF diabetikai eina pas .gydytoją tik . tada, kai dėl mažo kojų, odos sužeidimo jie apturi komplikacijas. Mat, kai jau kojoje esti kraujotaka (cirkuliacija) sumažinta, tada mažas odos sužeidimas veda prie supūliavnno-įnfekęijos. O pastaroji gali greitai prišaukti gangreną; tada kojos pirštas ims mėlynuoti. Tai greito gydymo reikalaujantis stovis. Nepamirškit- visus nagus karpyti tiesiai- skersai. Tada bus išvengta nago įaugimo į mėsą. Tas kiekvienam skausminga, o diabetikui, ypač, dar žr pavojinga.IŠVADA. Kol dar laikas, liau kimės paikai elgtis ir pildykime gydytojo nurodymus sveiki būdami. tik tada pajėgsime gyvenimu džiaugtis daug ilgiau. Dau giau apie tai kitą kartą.PASISKAITYTI: Joseph G. Monner M. D.: Diabetes— The Sneaky Disease. Publishers Newspaper Syndicate.

MĖSOS ŠUTINYS
Orkaitė: 350- F.Prop.: 1 vidutinio didumo eggplant, 1 svaras jautienos, be riebalų, nemaltos % puoduko susmulkintų porų ar 1/į puoduko svogūnų,(BcB), 1 šaukštelio

’/> puoduko plonais supiaustytd pipiro šaukštas alyvos, % druskos, % šaukšte-

ir pažįstamiems

ANTANAS VILIMASSU ŠEIMA . ■
3400 So. Lituanica Avenue- arba

376-5996
CHICAGO, ILLINOIS
TeL: FRontier 6-1882

LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ VISIEMS
X -

visiems kostumeriams ir prieteliams linki

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTIKAI DU PEŠAS — TREČIAS LAIMIKLAUSIMAS. Susipešėme, daktare, su broliu. Jis tvirtona kad Siuto radio buvo teisingai, pasakyta, jog Lozoraitis negali mums įsakyti kas daryti, kur keliauti. Mano galva sako, kad mes turime susiklausyti, jei mes norime •i^iau laimingaT gyventi. Turime atsižadėti savų įgeidžių ir paklusti bendram rei kalui. Lietuvai geriau paiamau sime, jei pavergėjui netarnausime. O apie ten nuvykus propagandos vedimą yra tikras nesu-’ įpratimas, nes ten nuvykęs net išsižioti negali, nekalbant apie kokią ten propagandą Vibrjas inžinierius numykęs pašuko žingsnį į šalį ir gavo tris dienas ka Įėjimo. Laimingu sutapimu, jis turėjo giminę partijoj, tai šis.in- žinierių šiaip taip išvadavo, katro iš mudd vicjų teisybė’Ačiū

in
FRANK ZOGAS—Prezidentas

minLAIUD SAVINGS
, & LOAN ASSOCIATION

8929 S.Harlem Ave., Bridgeview. Illinois 60455 • Phdne 598-9400
4040 Archer Ave., Chicago. Illinois 60632 • Phene 254-4470

21357 W. Lithuanian Plaza Court, Chicago, Illinois 60f$29 • Phone 925-7 WO
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Dar apie gen. štabo pulkininką Škirpą

Skautai džiaugsmingai sutinka pavasarį.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

PAUL

MJ NAVARPO
*10.00

DIREKTORIAI

UNIVERSAL SAVINGS 110.00

Telefonas? 421-3070
LENOIR

išnešiotą ‘skaudančioje širdyje. Turinti vertingų savybių Lietuva šiandie okupanto verčiama

Tu rime po kel tas 
RETAS KNYGAS

Gyvenant Kolumbijoje teko girdėti tariant arbol rą lo cobija’

siškiai, atsižvelgiant į gimimo vietą. Tačiau naujoji lietuvių kolonijos generacija žino, pažįs* ta ir sielojasi tolima tėvyne. Ją, pažįsta , jš prosenelių pasakoj ir užsilikusių legendų,' iš tėvų pasakojimo; Bet šie pašteriėji jau turi-vargingą supratimą, idė^ ją, gautą per evoliuciją, tradicijas ir per revoliuciją ’Šavd tikrosios tėvynės, kurią.neabejotinai: cuentro^orFLituania”, perdavę prof. C. B. Arias paskaitėlę “30 riįętų su lietuviais Kolumbijoje*, supažindinę klausytojus: su kryžių ir dainų žeme..Ir taip, Lietuvos draugai ir draugės, iki sekančio šeštadienio tuo pačiu laiku, kuomet pagerbsime Lietu vos patroną Šv. .Kazimierą”,i ^Valandėlės programą atliekant, dalyvavo: proff. dr. Carlos Betancur Arias, Jonas Kaseliū- nis, Teresa Suarez, Lucia Restre po de Franco, Octavio Arcila, Roberto Escobar, Jairo Cąrdona iriLuz Mercedes Cadavid. ■ ’ ' '

vie- prie dešromis su kopūstais apkrauto stalo, tik prie viskio bonkos. Prie tų stalų mes ir mūsų organizacijos bei sąjungos nesigailint išleidžiame doleriukus, pasilikdami rimtiems lietuviškiems rei kalams bei tikslams nebyliais, kurtūs ir akli.Tebūna atleista man už tuos karčius žodžius, nuklystant kiek į šalį nuo temos, bet kad kitos ląritięj - rfefa,U'ai£visi' rĮn^ti.dĮ kai jie atšbksta kietais žirniais nuo lietuvio surambėjusios sie-

“Gaūdžiaz 'trimitai” ir. kitomis, vykusiai įjungiant dar dvi ko- lumbietiškas dainas, — “Bambu- co” ir “Pasillo”,— kurias sudainavo dvi lietuvių draugės Teresa Suarez. ir Lucia Restrepo de Franco.Kalba prof. dr. C. B. Arias: ’“Šiuo metu lietuvių kolonija Medelyne švenčia sukaktį, kuri įsikūrė prieš 30 metų, ir taipgi

Jiįcijškuš idealus dideliai*' patriotinę vertę. Lietuva, nežiūrint primestos priespaudos, aktyviai išlaiko savo ti-‘ kėjimą: tikėjimą į Dievą, tikėjimą į tautos ateitį. Ir dar daugiau: ji savo žemėje, tą tikėjimą- įtvirtino nuosavu vaikų krauju — žemėje, kuri išduoda der-į lingą dvasinį derlių. Lietuva sa-. vo tautos dalį turi išsisklaidžiu-į' šią už valstybės ribų, išsibars-^ čiusią pasaulyje — tautos dalį/ kuri išsilaiko vieninga, kuri ugdo patriotizmą, įskiepydama tautinę meilę savo vaikuose, girnų-,; siuose svetimose šalyse, auklėja^ muose skirtingose kultūrose, įs-įj kiepydama meilę! įgimtoms ver< tybėms: tautinėms' tradicijoms,/ savajai istorijai, tikėjimui, mei-| lę tautinei vėliavai, kuri neiš! kelta, bet kuri plevėsuoja krauju paplūdusioje širdies aukštu-? moję. ' ' / iLietuviu bendroinenė Kolum-

ISTORIJA, I ir II dalis.
Minkšti viršeliai_____

Taigi, kovo mėn. 1 d. per minėtą radijo stotį nuoširdžiai ir jautriai kalbėjo prof. dr. Carlos Betancur; Ąrias, Radio . Bolivšr rian£ xdii^g>riXĘ. Jo kąlbą.^ar įvairinant lietuviškomis dairio-
. — Britai nenori pradėti statyti povandeninio tunelio iš Anglijos į Prancūziją. Stebėtojai teigia, kad pagrindinė to atidėliojimo priežastis yra tarpusavio nepasitikėjimas.

— Antradienį bus visos Amerikos gyventojų surašymas. Lietuviai privalo tame lape įrašyti, kad jie lietuviai. Gyventojų surašymo lapo nereikia bijoti, jis nebus naudojamas prieš lapą užpildžiusius žmones.

kariuomenėje užsilikusius vyrus, bet visai neturėjo jokio su pratimo, kad maža grupelė jaunų aviacijos leitenantų kra šte perversmą rengė, štabo vi r šininkas pranešė karo apygardos viršininkams, kada jie pri valo atvykti į Kauną krašto prez. I)r. Kazį Grinių 60 melų proga pasveikinti, bet jam visai nerūpėjo, kad tą pačią savaitę keli karininkai ruošėsi pagrobti valdžią... ir> parodyti visam pasauliui, kad kultūrin. 1-me giausia Pabaltijo tauta ne'mo- eįkalų tvarkyti, kad reikalingas bizūnas, jei ne svetimas, tai savas. Štabo viršininko pareiga ne tik karo pa jėgas stiprinti, karininkus auk lėti, bet daboti, kad jaunuoliai nesukiltų prieš vyresniuosius... Nežiūrint, kad nuo kalbų ir linkėjimų išvargęs viršininkas pravažiuodamas pro štabą pri valo užsukti ir patikrinti, ar viskas tvarkoje. Pulk. Škirpa to nepadarė ir visai Lietuvai di dėlę žalą atnešė. Gerai informuotas viršininkas štabe privalo pasitikti Įžengusį suokalbininką, bet ne prie karo policijos mokyklos slenksčio. Jis net su frontininkais susidėjo kad galėtų tapti Lietuvos valdytoju. Pulk. Škirpa buvo geras karys, bet štabo viršininko pareigoms jis netiko. Netiko ijs ir politikai vadovauti.”Išsamiai apie j j yra parašyta lietuvių enciklopedijoje/, už ką jos leidėjui p. Kapočiui priklauso geros valios lietuvių nuoširdi padėka.Kadangi apie jį mūsų spaudoje yra parašyta netikslių ir nepagristų atsilie-

>10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
____ ______,i . - Minkšti viršeliai______ _ ________f 15.00

Mūsų tautos senesnės kanos didvyriai vienas po kito apleų džia šį pasaulį: Mažaj jų belį- ko. Bet jų nųvęiktį ^darbai, kaip ir žilos senovės. Lietuvos didvyrių žygiai, gj-vi mūsų šir dyse, mintyse ir s,spaudoje. Spaudoje minėjome ir niinėsK me Lietuvai ypatingai nusipel niusius žmonės, tuo įrašydami juos į mūsų tautos istoriją.Dabar prisiminsime ir 1979 m. mirusį didelį mūšų patriotą gen. štabo pik. Kazį Škirpą, •kurio žinioje tarnavauSavanorių pulke, kai ji buvo ka sav to pulko vadas. Jo veikla buvoja labai šakota ir vertinga mūsų tėvynei.' Tačiau mūsų spaudoj apie jį buvo parašyta neigia- tebeprisideda į n,iano; nuomone, nępagrį- - - - stų atsiiiepiriiųū Klefcūprjsime-nu, vienas rašeiva spaudoje parašė kad jis tiko- tik raštinin-i * —j • ’ X ‘ <ko vietai, bet ne aukštoms pa* reigoms. 1979 m. Naujienose, Nr.194, jis buvo paliestas iš tei giamos ir neigiamos pusių; cituoju iš to rašinio sekantį:“Jis buvo darbe labai smulk meniškai pareigingas, veiklus ir energingas. Premjeras AL Sleževičius pasikvietė pulk. Škirpą Lietuvos kariuomenės štabo viršininko pareigoms. Pareigų siekti Škirpa mokėjo^ ■bet tas pareigas tinkamai eiti ijiš nepajėgė. Jis bandė reorganizuoti Lietuvos karo jėgas, •kad jos, kaip šveicarai, visuor mėt būtų pasiruošusios kraštą ginti, rengėsi išvalyti i pulkus ir pasirinkti tiktai pačius ištikimiausius ir patikimiausius

JA YDRUGS VAISTINE 
f; 2759 .W. 71st St., Chicago, ID.

• R0PEST1NGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY RAT-
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
: Į 9 vaL ryto iki 10 vaL vakaro.yenimo dėsnius, gyventi 'gyvenimą,' remiam^ ’Ir^dbdJan^įiiM' džiai vertų vifetbs''dvasmių^VėiĮ-: .tybių. t ; . . H u;Istorijoje bei ’.vis uomeneš moksluose Antibjbkija nelaikoma vienos rasės ’ ar. bendruomenės sritimi. Antijokija ‘visoji savo istorijos, eigoje yra,turėjusi ir tebeturi išsilavinusius ir; pajėgius vadovauti žmones, ku-- rie sunkiais krašto vystymosi' laikais suteikė teisingą kryptį. Antijokija yra didelių estetinių ir kultūrinių vertybių . žemei čia architektai, menininkai Suteikia miesto alėjoms žavingą grožį, išpuošdami jas natūraliu spalvų freskomis, mozaika, turinčia bendrą gyvenimo mintį; čia muzikai įgalina dvasišką pakilimą, impulsą kurti klasinę muziką, tiek pat ir jausmingus meilės tonus; čia poetai ir rašytojai suteikia ypatingai iškilų, savitą pirmyn žengiančiai kultūrai niuansą; Čia yra iškilių, gabių filosofų, rašytojų, poetų ir žurnalistų. Ir tokioje tad maišatyje yra lietuvių kolonija, brangagmeniu spinduliuojanti, įvertinta ir nuoširdžiai musų priimta’. Todėl, kai švenčiama jų tautinė šventė, mes esame su jais; mes, Kolumbijos antijokie- čiai esame su jais juos pasveikinti, pasakyti, kad jų džiaugsmas yra mūsų džiaugsmas, kad jų skausmai ir liūdesys tuo pačiu yra ir mūsų; mes tikimės, kad jų tėvynės istorijoje turės vietą ir ši lietuvių kolonija, kad jos blizgesyje, jos tautinėse vertybėse švies ir mūsų draugystė, ir mūsų meilė.”,Lietuvai ir lietuviams skirtą valandėlę vede Luz Mercedes Cadavid, jausmingai aiškindamas lietuviškų dainų reikšmę bei turinį. Užbaigdamas valandė lę, pasakė: “Šiuo ir baigiame iš eilės 76 radijo “Eh*

K. M. AUGUST • OLGA RYPKUS 
JOHN E. HARTNETT BETTY J. S ANN
EVELYN LYTHCKE • - : LILLIAN A TOTH 'w* 
NORBERT JANKOWICZ ARTHUR E. TUMOSA 
PAUL J. RIDIKAS

džiaugsmo'u^globos'tUfl ^ropifii* nis dangus’ Antijokijoje, kokie gražūs sodai ir parkai, .pasipuošę įvairiaspalviais' žiedų rūbais, kokia didi yra dvasinė, aplinka, kurią teikia splaįti.-; .laistė, .;kįę^ daug verta galimybė laisvai, ir nevaržomai išreikšti' šavb mintis, idėjas, skelbti nuosavus idea

J. RIDIKAS ..............     Prezidentas
OLGA RYPKUS ........ .......... Sekretorė ir biznio vedėja

NORBERT JANKOWICZ, Vykdomasis Viceprez. ir 
h H * m ■■ Sekretorės pavaduotojas

Iždininkė

vergiškai kentėti — okupanto, bijoję, Antijokijoje, per tuos 30 kurs ją pagrobė prieš 40 metų, metų prisidėjoJos nutildyta aktyvi fizinė rėžis su formuoti Kolumbijos istorinį^ tencija. pagrinde turi Angelo veidą. Su mumis jie šusipihgė' ;S§rgo principinius dėsnius, kata, ištisoje pabėgėlių ’ grandinėj^*I JiįAjškuŠJdealus ir nepalūžtamai- bedirbdami įmonėse, kultūrinė-.,, je srityje, ^prekyboje, asmenį- muose patarnavimuose. Jie 'sava energiją, savo . patirtį nuoširdžiai .apgaubia mūsų.Kplųmpir. jos vėliava, kurią gerbia ir' už-’ laiko kaip ir mūsų pačių vaikaiu Tikrumoje,’ lietuvių, bendruome.

imiversiteto tSfžcįa Bolivariana 
r. įą radijo stotį skelbia įvairias žinias ir paskaitas apie okupuoti Lietuvą, apie jos vaĮgdąj gfctančius žmones, apie jųjkalinį kultūrą, papročius, muziką ir apie visą kitą, kas tik galima sfcelbti. Per tą universiteto- stotį kurios vedėjų nuoširdumu jpu' antri metai naudojasi Me-1 pelyne gyvenantis.'ir ųniversite- tįb dėstąs muziką mokytojas Jo- i|as Kaseliūnas, -ir kurio įstei^a lietuviška radijo valandėle išpaišą kalba ispaniškai kalbanpi^. Visuomenei garsina Lietuvą, bet kuri plačioje pasaulyje išsisklei- <fžiusioje lietuviškoje visuomenėje neranda pritarimo nei pagalbos, nors buvo prašyta ir Ijreiptasi į visus geros valios lie- tųvius paremti tą radijo valandėlę rašiniais, plokštelėmis ir, anoma, finansiškai, paaukojant Ifelias dešimtis doleriukų Kolum sijos Lietuvių Fondui, kurio prezidentu yra kleb.-kun. Sta-į: sjys M. Matutis, ’Parroquia de $an Roque, Barranquilla, Colom lĮia, Amer. de/Sur. ’

(Medellin, Colombia) širdgėla reikia pri- Quien a buen pažinti, kad, be vieno ar kito se arrrima, buena somb- lietuvio, niekas į tą prašyrhą ir kas į gerą medį šauksmą neatsiliepė, net ir tie, atsiremia, geru šešėliu prisiden- j į kuriuos laiškais buvo kreip- gia. ’ tąsi; neatsiliepė ir organizacijos,į Šį-, kojumbiečių posakį prisi-Įkurių valdyboms prašymas bu- nįiiHau'norėdamas aprašyti šių vo pasiųstas. Gaunasi įspūdis, lietų kovo mėn. 1 d. lietuviams kad mes okupuotą Lietuvą ii okupuotai Lietuvai skirtą ra- “vieningai vaduojame” ir <ųjo valandėlę. Tą dieną radijo Į ningai” prisimename tik valandėlėje buvo minima lietukų kolonijos 30-ties metų įsikurtas Antiokijoje ir 40-ties meti Lietuvos nepriklausomybės pjaskelbimas. Tos lietuvių kolonijos, kuri jau antri metai la- tpi vykusiai kas savaitė per Universidad Pon išlaiko-

pitnų, x>. lietuvių enciklop'ediją ne visi turingi seni Amerikos lietuviai gal visai j,.s neturi, lai pilnam susipažinim'ui su jffi patriotiška veikla cituoju iš tos enciklopedijos beveik viską. Trumpinti,mano nuomone, būtų entikslu, nes beveik kiekviena eilutė arba kelios jų nusako jo skirtingus nuveiktus darbus (jis ėjo nuo paskiri/ s prie paskirties), štaj tos enciklopedijos žodžiai:“Škirpa Kazys (g, 1895 m. II. 18. d. Namajūnų k... Saločių vis., Biržų aps.)- gen. štabo įdk.^ » politikas, diplomatas. 1915 m. baigė realinę gimnaziją Mintaujoje ir įstojo į Komercijos inst. Petrapilyje.1916 m. pradžioje paimtas rusų kariuomenėn. Baigęs karo mokyklą Peterhofej pakeltas ka_ rfninku ir pasiųstas tarnauti į 20 Sibiro šaulhj pulką. 1917 m. rudenį grįžo į Petrapilį,kur aktyviai prisidėjo organizuojant lietuvių tautinius dalinius. Trumpą laiką buvo Lietuvių karių sąjungos įgaliotiniu prie Ukrainos vyriausybių Kijeve. (Bus daugiau)
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Telšių žemaičio pėdos Kalifornijos dykumoje
- “ S * 2* ' z -

Gyventojų surašymas
Šiandien, balandžio 1 dieną, visame krašte vyks JAV

• gyventojų surašymas. Kiekvieno namo ar buto savinin- 
- kas privalo užpildyti 1980 metų gyventojų surašymo lapą.

JĮ privalo paruošti šeimos galva, namo ar buto savinin
kas ir balandžio 1 dieną Įmesti Į pašto dėžutę. Kas ne
supranta klausimų ar nepajėgia atsakyti Į klausimus, 
tai gali kreiptis Į kaimyną, pažĮstamą ar savivaldybės 

’ atstovą. Užtenka patelefonuoti Į gyventojų skaičiavimo 
‘ Įstaigą, tai jie pasakys, kada jie galės atsiųsti žmogų, 

galintį padėti užpildyti 1980. metų gyventojų surašymo 
lapą. • •

; Surašymas ^privalo būti-teisingas. Jeigu kas tikslaus 
. ir teisingo atsakyčio neturi ar nežino, tai privalo rašyti 

patį tiksliausią, kurį atsimena. Kiekvienas privalo žinoti,_ 
kad niekas gyventojų surašyme įrašytų žinių nenaudos 
blogiems tikslams. Kad klausimas nepatektų Į kitos 
Įstaigos, kitų žmonių, policijos ar kitokias rankas, tai 

: JAV Kongresas sudarė tokią Įstaigą, kuri privalo nie-
• kam neduoti surašyme esančių žinių. Kad policija, žval

gyba, kitos vastybės agentai, prokuratūra, paskiri asme
nys, kito tikėjimo ar kitos partijos žmonės nesužinotų

; bet kokios informacijos, esančios 1980 mėtų gyventojų 
Z sąrašuose tai angliškai vadinamo Census Bureau (Gy

ventojų surašymo Įstaigos) pareigūnams Įsakyta niekam 
„ neduoti jokios žinios, adreso ar kitokių informacijų, su

rašinėtų šiuose sąrašuose. Census Bureau privalo pri
siekti niekam sąrašuose esančių žinių neduoti ir sąrašų 
nerodyti. Kongreso Įstatymas liepia gyventojus suraši- 
nėjančiai Įstaigai kaip pačius lapus; taip~ir~lapuose esan-- 
čias žinias laikyti paslaptyje, nerodyti kitiems asmenims. 
Jei kas nusikalstų šiam Kongreso nutarimui, tai jis pa- 

Z tektų Į teismą ir būtų baudžiamas. Amerikoje jau pra- 
1 vesta 18 gyventojų surašymų. Pirmas pravestas 1790 me

tais. evynioliktame šimtmetyje buvo pravesta dešimt su-
- rašymų, o dvidešimtame šimtmetyje pravesti septyni su- 
; rašinėjimai. Šiandien bus pravestas šio šimtmečio aš- 
Z tuntas surašinėjimas.
Z Ilgiau Amerikoje gyvenantieji žmonės surašinėjimų
- nebijo. Jie žino, kad surašinėjimas yra nepavojingas.

Tiktai meksikiečiai ir žmonės, atvykę iš kitų Pietų Ame- 
Z rikos valstybių bijo surašinėjimo. Meksikiečių tarpe ve-
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Kan. V. ZAKARAUSKAS

Kunigo K. Garucko laiškai 
ir vyskupas Labukas

✓

(Tęsinys)

Todėl minėtų laiškų atspausdinimas kelia 
Įtarimą, kad tas, kuris tuos laiškus iš asmeniško 
kun. K. Garucko archyvo ištraukė ir juos atga
beno “Aidų” redaktoriui ir jį dar paveikė juos 
paskelbti, žinojo, kad tuo bus pasitarnauta ne 
pavergtojo krašto Bažnyčios labui, o pa
vergėjui. ' __

Iš kun. K. Garucko laiškų aišku, kad jis Cei
kinių parapijos klebonėlis, Įtaigoja vyskupą pa
keisti savo laikymosi ir pradėti su okupantu at
virą kovą. Kažin ar atsirastų kas nors rimtai 
galvojantis, kuris galėtų tam pritarti? Pradėjus 
atvirą kovą su okupantu, prislėgusiu mūsų tau
tą reiktų labai ir labai abejoti, ar jis pabūgtų to
kios kovos ir imtų nuolaidžiauti. Šia proga reik
lų paminėti faktus, kaip elgėsi kituose kraštuose 
Bažnyčios vadovai, atsidūrę tokiose ar panašio
je sąlygose. Vokietijos vyskupai Hitlerio siau
tėjimo laikais pradžioje ėmė protestais reikšti 
pasipriešinime dėl Bažnyčios Vokietijoje perse
kiojimo. Tada naciai pradėjo areštuoti ne tuos 
protestuojančius vyskupus, o parapijos klebo

tangomis, jąų daug metų — pirmąjį vasario mėn. sekmadienį rengia Kanados Dieną, kuri sutraukia • nuo 5000 iki 10.000 lankytojų. Kiekvienoje tų Kanados Dienų dalyvauja Kanados valdžios atstovas.Turizmas čia žydi rudenį, žiemą ir pavasarį — sumažėja vasaros metu, kai pasidaro tikrai karšta: vidurvasary temperatūra siekia iki 115° F ar net ir daugiau. Turizmo pajamos yra šio miesto gyvybės, šaltinis ir dėlto net benzino suvaržymas čia negalioja — atvažiavęs’ iš kitur automobiliu čia benzino gali gauti bet kurią dieną ir kiek tau reikia — jei gazolino stotys . jo turi.Desert Hot Springs labai “pagarsėjo” ir išaugo ypačiai keliais paskutiniaisiais metais, kaį Amerikos Rytuose siautė labai šaltos, ir gilios žiemos, nuo kuriu bėgdamas senimas pradėjo net čia • įsikurti. Žemės sklypų ir namų karnos per kokius tris ar keturis metus nepaprastai iš-

DESERT HAT SPRINGS, Calif. — tokiu vaydu labai žinomas sausio ir karšto klimato bei mineraliniu (karštų) vandenų kurortas Pietinės Kalifornijos dykumoje, vadinamoje Coach BayValley maždaug 110 mylių. Rytų kryptimi, nuo Los Angeles. Tai nedilelis, 1087 pėdų aukštyje, nuo jūros paviršiaus miestukas, dąbar jau skaitantis 5000 gyventojų-Pastaraisiais metais labai išgarsėjo savo karštais mineraliniais vandenimis, kurie, tariamai, turi labai didelės reikš mės ypačiai artraičiu (arthritis) sergantiems Beveik be išimties čia kiekvienas viešbutis, motelis ar viešas maudymosi įrengimas turi karšto-mineralinio vandens atskirą baseiną ar net ir po kelis. Yra motelių (labai nedaug) kurie neturi šalto vandens baseino, bet būtinai turi karšto vandens baseiną. O motelių ir viešbučiu, palyginus su miestu ir o gyventojų skaičiumi, yra tikrai daug — arti 200. Karšti mineraliniai vandenys, sausas ir karštas klimatas privi-1 kilo, nauja statyba padidėjo lioja tūkstančius turistų, ypa- ------ in’7nčiai žiemos metu, kai kitur šalta — tai čia temperatūros vidurkis sausio mėn. būna. 53.7 F. ,o spalių-fmėn. 7,4? 9-jF; (tai statistika), be.f būna kartais ir-70.° F sausio mėh. ir net virš 90. ° F spalių mėn. Drėgmės, — 30°— 22%. Lietaus beveik nėra, todėl žiemos mętu čia ypačiai daug privažiuoja turistų .iš Kanados, kurių tarpe būna nemažai tokių, kurie mėnesiui moka 300— 500 dolerių už vieno miegamo

dama propaganda šiame surašinėjime nedalyvauti, lakštų 
neužpildyti, tikslių žinių neduoti. Jie Bijo, kad policija 
prie jų neprikibtų ir neišvežtų Į Meksiką ar kitas Pietų 
Amerikos valstybes. Labai didelis meksikiečių ir kelių 
kitų Pietų Amerikos valstybių gyventojų skaičius atva
žiuoja Į šį kraštą be vizos, be žmonių, kurie jiems pra
džioje padėtų Įsikurti, susirasti darbo, sukurti bizni ar 
pramokti amato. Jie atvyko Į JAV nelegaliai ir gyvena 
nelegaliai. Daugelį pasienio sargai pasienyje ar pakelyje 
Į kitus miestus suima ir grąžina atgal Į Meksiką. Kad 
policija jų nesurastų ir nesuimtų, tai jie nenori padėti 
Cenzo biurui pravesti' tikslius gyventojų' surašinėjimus.. 
Jie patys lapų; neužpildo ir kitiems pataria neužpildyti.

Gyventojų surašinėjimas reikalingas Kongresui ir 
tikslioms rinkiminėms apygardoms sudaryti. Gyventojai 
keičia gyvenamas vietas. Pirma žmonės, gyveno dideliuo
se pramonės centruose, o dabar tie centrai keičiasi ir gy
venvietės keičiasi. Savo laiku Chicago buvo didžiausias 
mėsos gamybos centras, o dabar tie centrai persimetė 
Į vakarus ir pietus. Kuri valstija turi daugiau piliečių, 
ta turi teisę siųsti daugiau atstovų Į Kongresą. Juo di
desnis valstijos gyventojų skaičius, tuo daugiau paramos 
ta valstija turi teisę gauti, . j-. ^ -s *

Kartais gyventojų surašinėjimas esti naudingas 
tiems, kurie jo bijo. 1940 metais buvo pravestas gyven
tojų surašinėjimas. Daugelis . iš Kanados atvažiavusių 
žmonių bijojo ir vengė duoti. žinias surašinėtojams. Jie 
manė, kad tuojau gali būti suimti ir išsiųsti. Bet taip 
neįvyko. Kongresas priėmė įstatymą duoti pilietybę ir 
nelegaliai įvažiavusiems. Pilietybės jiems nedavė už ne
legalų Įvažiavimą, bet ją davė už parodytą pasitikėjimą 
-krašte—vyirausybe. 'Tiems, kurie -Įsitraukė i gyventojų yra paminėta kiniečių, japonų, havajų, aliaskiečių ir ki 
sąrašus, nieko niekur nedarė, o vėliau jų Įvažiavimą le
galizavo. Toks atsitikimas retai pasitaikydavo, bet už
rašymas pasitikėjusiems vyriausybe buvo naudingas.

Iki šio meto buvusiuose surašymuose buvo labai ne
didelis lietuvių skaičius. Vieni lietuviai senovėje užsira
šinėdavo lenkais, kiti būdavo užrašomi rusais, o dar kiti 
vokiečiais, latviais ir dar kitokiais. Praeito šimtmečio 
pradžioje daugelis lietuvių- pasivadindavo lenkais, nes jie 
būdavo Įsitikinę, kad lenkais užsirašyti — naudingiau. 
Pačioje Lietuvoje rusų okupacijos laikotarpiu keli lietu- vius stumdyti. Privalome būti teisingi, darbštūs ir parei- 
viai vadinosi lenkais, tai ir Amerikoje lenkais užsirašė, gingi, tai amerikiečiai matys, kad mūsų yra daugiau,

.Lietuviams nėra jokio reikalo vadintis lenkais ar vo- negu sąrašuose Įrašyta.

nus, tokiu būdu paliekant parapijas bė kunigų. 
Tuometinis popiež’us Pijus XII, Įsakė, vysku
pams pakeisti taktiką — nutilti, nes tikinčių ji; 
palikimas be kunigų yra didesnė blogybė.

Tikiu, kad man pritars ir dr. _J._ Girnius, 
kad žmogžudžiams užpuolus žmogų,- užpultasis 
gelbėdamas savo gyvybę, su užpuolikais, elgsis 
kiek beįgalėdamas švelniau. Bet tai dar nereiš
kia, kad jo tokia švelni laikyseną reikštų prita
rimą ar nuolaidžiavimą žmogžudžiams.

Šia proga norėčiau asmeniškai priminti dr. 
J. Girniui, o kartu ir tėvui pranciškonui, kai vie
nas ir kitas jų nuvyko iš laisvos Amerikos Į pa
vergtą Lietuvą, taip pat, lankstėsi ir . švelniai 
spaudė parsidavėliui, okupanto “generolui” P. 
Petroniui, “Tėviškėlės Draugijos” vadui, kruvi
ną ranką, švelniai su juo kalbėjo, kad išgautų jo 
malonę — leidimą pavažinėti po pavergtą Lietu
vą. Gi tėvas Andriekus, Rašytojų draugijos pir
mininkas, siuntė su dedikacija savo poezijos 
knygą “Gimtojo krašto” komunistams redakto
riams, kai tuo būdu Įsigytų malonę lengviau iš
gauti kelionei Į okupuotą Lietuvą leidimą. Man 
rodos, būtų neteisinga dr. J. Girnių ir tą tėvą 
pranciškoną, o kartu ir tėvą Andriekų Įtarti,kad 
anie abu išgavo leidimą net ilgesni laiką buvoti 
okupuotoje Lietuvoje ir kad juodu tokiu švelnu 
mu bei lankstymosi Maskvos samdiniui ir komu

■ kaip niekad iki tol; pavz. 1979 m. miesto valdyba išdavė net 225 leidimus vienos šeimos naujų namų statybai. Tokio dydžio miestui tai labai didelis skaičius. Pirmasis namas čia pastatytas 1913 m. ir dar net 1933 m. čia tegyveno vos tik 5 šeimos. Bet jau 1945 m. Desert Hot Springs buvo 300 gyvenamų narčių • ir 100 komercinių ■ pastatų — net knygynas — skaitykla su:.. 23 knygomis. Tarp 1950 ir 1960 m. Kalifornija pergyveno, išviso labat—didelį gyventojų priauglį, ko pasėkoje smarkiai pradėjo augti ir D. H-. S. — gyventojais, pastatais, ir t t. Pasbūna čia visą žiemą, džiaugdamiesi jei tokiapi laikui butą ga-. Ii gauti. Ne be reikalo Desert Hot Springs miesto tėvai, ypa- tatyta daug motelių o 1964 m. čiai Chamber of Commerce pas- pastatytas didelis viešbutis už 1
kiečiais. Anksčiau atvažiavusieji jau tapo amerikiečiais. 
Daugelis jų užsirašo amerikiečiais. Jie turi teisę vadintis 
amerikiečiais, kaip tokiais vadinasi visa eilė Amerikoje 
gimusių žmonių. Bet lietuviams nereikia bijoti vadintis 
lietuviais. Sąraše yra sužymėtos Įvairios tautybės. Ten

tokios tautybės, tai gali būti ir lietuvių kilmė. Anksčiau

milion^ dolerių. Taip vis augo 
didyn ir ©rveųtojų skaičium ir 

’ plotu; pristatyta netik daug nau 
jų namų, bpt ir “Trailer Park’ų” 
kurių dabar yra jau virš 30. Yra 

met 10 bažnyčių, didelė mokyk
lą, du muziejai, vienas savait
raštis ir kt.Kokie yra šiame mieste, kuris kartais reklamoje vadinasi “pasaulio sveikatos centru”, lietuviški pėdsakai? Turbūt tik tokie, kad nuo seniau čia gyveno ar if tebegyvena kelios lietuvių šeimos, kurių skaičius dabar jau gerokai padidėjo, nes pastaraisiais metais čia namus pradėjo įsigyti ir naujieji atei- viai-dypukai. Šiaip jau čia lankosi gana daug, ypačiai Los Angeles, lietuvių, kurie savaitgaliais ar atostogų metu čia atva-Į žiuoja pailsėti, pasimaudyti ir’ pabaliavoti. Bet dabar jų atsirado ir kitos rūšies (negu turistas) lietuvis-žemaitis nuo Telšių, kurio, kaip lietuvio, pėdos šiame kurorte liks netik dabar gyvenančių atmintyje — bet ir istorijoje. Tai -Ignas GURČINAS, gyvenąs Santa Monikoje, kur turi “apartmenthouse”, sužavėtas Desert Hot Springs čia jau beveik baigia milžinišką statybos projektą, pinigine verte apskaičiuojant. kainuojantį virš trijų milijonų dolerių. Tai labai modemiškų, pagal architekto R. E. Muloko projektą, kondomi- niųmo pobūdžio namų “kolonija”, apimanti net 5 akrų įkalnio plotą, kuriame pastatyta ir baigiama įrengti net 26 (vieno ir dvięjų aukštų) namai ‘town- hdmėš” čia vadinami. Kiekvie- ‘f . . ... ...nas tų namų — butų (dvięjų^ąr; trijų miegalų) turi savo “Spa” — karštų mineralinių vandenų baseinu. -Didelft ■ šalto vandens plaukiojimo baseinas bus bend- ' roję aikštėje, taip, pat visiems bus bendra teniso aikštė. Tų “Townhomes” butų kaina nuo 124.500:,'dol- (vieno aukšto) iki 154.500 dol. (dviejų aukštų). Visą ta naujoji “koloniją” pavadin ta HOT CREEK Atriun SPA TOWNHOMES.Kai visai nesenai, kovo 24 d. mačiau tą statybą ir kalbėjau su to milžiniško projekto savininku ir vykdytoju Igno GUĘ- ČINU, tai jis mane painformavo, kad jau net 12 butų parduo- ta, nežiūiint, kad nei vienas ga- lutinai dar nėra baigtas. Pats ge

apie lietuvius sąrašų sudarinėtojai nieko negirdėją, o kai riąųsįas informacijos momentąs 
kurie ir girdėti nenorėjų, Dabar amerikiečiams lietuvis ‘ ’ *
tapo protingas, teisingas ir pasitikėjimo vertas žmogus. 
Jis žinomas kaip pareigingas pilietis, todėl nereikią bijoti 
lietuviu užsirašyti. Savuosius mes pažįstame, jie kartais 
net geresni už nelietuvius, todėl lietuvio yardo nereikia 
bijoti ir sąraše reikia lietuviais užsirašyti. Juo lietuvių 
skaičius bus didesnis, tuo politikams bus sunkiau lietu-

nistams redaktoriams būtų tuo išreiškę nuolai
džiavimą ar pataikavimą okupantui. Juk it 
Amerika, tokia pasaulinė galybė, ieško būdų 
kaip nors be aštrių konfliktų surasti sugyveni
mą su komunistine Rusija ar sakysim, Irane iš
gelbėti pagrobtus diplomatus. Bet tai nereiškią, 
kad ji pritaria Maskvos hegemonijai ar Irano 
Ajątolai Chęmeiniui.

Pagaliau, ar jau pamiršome ir vysk. M. Va
lančiaus taktiką caro laikais? Juk jis mokėjo su
gyventi su gubernatorium, net su juo ir kortomis 
palošti ir sąmoningai pralošti, jo šeimai siuntė 
dovanas ir gyrė jo vaikus. Gal ir tuomet, kai 
kąm atrodė, kad tokie vyskupo santykiai su caro 
valdininkais yra pataikavimas ir nųolądžiavi- 
mąs carui. Deja, šis didysis vyskupas Įėjo Į mūsų 
istoriją kaip tautos gelbėtojas ir Lietuvos Baž
nyčios gynėjas. Vadinasi, jo taktika tokiose są
lygose buvo išmintinga ir pavergtai tautai nau
dinga. Todėl šiandien, neturint abipusių duome
nų, mesti tamsų šešėlį kankiniui vyskupui yra 
skaudu. O tuo labiau, kad tai padarė “Aidai”, 
pranciškonų žurnalas, kuriuo vienas redakto
rius yra žinomhs katalikų veikėjas, buvęs Atei
tininkų Federacijos vądas. Koks' kontrastas, 
šiandien šio kankinio vyskupo kapas, Šiluvos 
šventovės šventoriuje, skęsta gėlėse, minios iš 
visos pavergtosios Lietuvos, atvykusios pasi

buvo tas, kai atsisveikinant I. Gurčinas pridėjo, kad apie visa tai rašydamas pastebėčiau, kad lietuviams bus duodama nuolaida. Neklausiau kokia e- taj bizniq reikalas, kas (iš lietuviu) pirks — labai lengvai tas sąlygas išsiaiškins su I. Gurčinu.Visą šį projektą vykdo tokio, gana keisto, pavadinimo “kompanija” pavadinta” VIRB Enter (Nukelta Į šeštą puslapį)
melsti prie Šiluvos DieVo Motinos, taip pat prie 
jo kapo suklaupusios meldžiasi ir semia savo dva
siai stiprybės. Reiškia pavergtoji tąuta jį laiko 
Didžiuoju Tautos vyru. Gi išeivijos spauda, pa
sinaudodama vien šališkais laiškais, jį padaro 
okupanto pataikūnu. Tuo dar skaudžiau, kai to
kiais laiškais pasiremiant, daromi jam tokie 
priekaištai, kuriais jis pristatomas, kaip oku
panto pataikūnas. Taigi, prabegqmis dirstelė
kime Į vięną ar kitą kun. K. Garucko daromą 
vyskupui priekaištą.

Jis Įtąigoja, kad vyskupąs turi ginti tikėji
mą. Man rodos, kąd toks Įtaigosimas vyskupui 
yra nerimtas ir net skaudžiai Įžeidžiantis. Ne
jaugi, vyskupas būtų buvęs jąų tiek dvasiškai 
susmukęs, kąd jis laikytų tikėjimo’. gynįmą ma
žiau svarbių dalykų, negu ąkųpąntui patąi- 
kavimą ir jam nuolaidžiavimą? Okupantui, nuo 
kurio asmeniškai tiek nukentėjo ir kuris jį de
šimtį metų Sibiro kacete kalino? O pagaliau, jo 
įkalinimas Sibiro kacete, ar tai nebuvo viena Iš 
tų priežasčių, kad jis gynė Lietuvos Bąžnyčią ir 
tikėjimą. Vyskupas tikrai gynė, bet jo gynimo 
taktika buvo kitokia, ne tokia, kokios reikalavo 
kun. K. Garuckas.

(Bus daugiau;
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SVSNTO RASTO PAMOKYMAI 'R *'A «
KIEKVIENA DIENA BŪTINI -

“Tačiau mes nesame bailūs pabėgėliai savo pražūčiai, bet lai
komės tikėjimo, kad išgelbėtume savo sielas.”—Ebr. 10:39.

Mes patariame visiems, kurie paliko viską ir seka Viešpatį, 
nežiūrėti atgal. Tokias mintis turėjo Apaštalas, kuomet ragino 
mesti šalin visas kliūtis ir ištvermingai bėgti mums paskirtose 
lenktynėse, bežiūrint į mūsų tikėjimo Vadovą. Kalbėdamas a ie 
save, Ap. Povilas sako: “Pamiršdamas, kas užpakalyje, o st ep- 
damasis į tai, kas priešakyje, aš skubu pirmyn į tikslą, gauti laimikio, kuriam Dievas Kristuje Jėzuje mus šaukia aukštyn”. 
Taigi, nieko nebijodami, paveskime savo valią Viešpačiui. Tvar
kykime visus savo reikalus sulig Viešpaties išmintingais patari
mais ir bėkime ištvermingai lenktynėse iki pat galo’.

*V. RAITO TYRINĖTOJAI
i J. Muxikant. 195 Van Pelt Avenue. Staten Island, N. Y 10303

DR. K. G. BALUKAS 
ovUleRlJA t* 4Q?ERV W»GO« 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

6449 So Pulaski Rd. (Crawforo 
Madicai Building) Til. LU 56448 
Priima ligonius pagal susitariau
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m PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Conimunitv Miniko* 
Medicinos direktorius

.93i S. Manheim RdM Wnstcheeter, IL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 
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tel • 561-2727 arba 562-279*
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DR; K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapume 

takų chirurgija
5025 CENTRAL ĄVE

71. Petersburg, Fla. 33710
TeL (8131 321-4200
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SUSIRINKIMŲ

Lietuviy Pensinlnky S-gos narių su
sirinkimas Įvyks balandžio 2 d., tre- 
č.acLenį, 2 valandą popiet Gage Park 
Fieldhouse patalpose, So. Western ir 
55-tos gatv. Kampas. Nariai prašomi 
gausiai dalyvauti susirinkime. Yra 
daug reikalų aptarti. Valdyba

Brigthon Parko Lietuviy Motery 
klubo eilinis narių susirinkimas įvyks • 
ketvirtadienį balandžio 3 d., 1 vai- 
popiet Anelės salėje, 4500 So. Tai- 
man Avė. Narės prašomos atsilankyti 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti. 
Bus ir vaišės. E. Strungys, sekr.

VIKT. R-AS.
TIROLIO(Tęsinys)Apsigyvenimas pas Tirolio • ūkininką man ženklino laisvę nuo tų visų rūpesčių. Tai pajutau iš pat pirmos dienos. Ūkis ’■ėmėsi vienu kampu Į mišką. Ge-okai išretintas buvo, bet aš; vpdinau mišku. Pirmosios eglės i— storos, aukštos — augo už kokių dvidešimties metrų nuo tvartu. O toliau jų buvo, daug— nesuskaitysi. Todėl labai nenustebau, kad ūkio trobų pastogėse buvo prikrauta tiek daug malkiniu medžių. Jie buvo supjaustyti, tik nesukapoti; nujaučiau — tas darbas laukė manęs.Tik užmetęs žvilgsnį į sodybą supantį peisažą, pajusdavai palaimintą miško ramybę ir užtikrintą saugumą. Kas, kas — tik lėktuvai su bombomis čia neužklys. Tą patvirtino ir pati seimininkė, pavaizduodama padėtį labai aiškiai:— Kai Ratlenberge paskelbia oro pavojų, mes čia retai girdime sirenų balsą; reikia, kad vėjas iš tos pusės pūstų. Pats Rat- tenbergas dar nė karto nebuvo bombarduotas.O ta mano šeimininkė buvo Įkūnyta stiprybe. Reikėjo tik pa matyti, kaip ji, atsiraičiusi rankoves, visa sukaitusi, brūžindavo štūbės grindis; ne su kuo kitu, o su šluotražiu, taip, kaip tai darydavo Lietuvos kaime. Per pusę valandos ii “iššiveisdavo pareidavo su šlapiu skuduru ir iššluostydavo didžiulę patalpą, kur judėjimas vyko lyg kokiame kermošiuje: vienuolika porų kojų bematant sumindydavo jos kruviną prakaitą. Bet ji to nebojo, ir kas antrą dieną vėl I su didele kantrybe ir meile kartojo tą nedėkingą savo tarnybą.Toji Įkūnytoji sveikata rodė jau ir šiokių tokių nusidėvėjimo žymių. Ir rodė tokioje matomoje vietoje: moteris nebeturėjo dantų.MOVING 
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Lietuvos pajūrys
(J. Laurinavičiaus drožinys)

KAIME— Daktaras sako, kad dantų netekimas rišasi su gausia šeimyna, — pasiaiškino ji man, lyg man būtų buvę tas labai svar- Į bu. IM?n buvo nei šilta, nei šalta, kiek dantų-ji buvo praradusi begimdydama vaikus. Bet ji, kaip ir dauguma moterų, norė- "o būti patraukli; ji jautė reikalą pasiaiškinti, kodėl ji tokiame amžiuje buvo tik keturias dešimt metų — buvo praradusi savo dantis. O aš tik vieną žino- "au: juk buvo tokia gyvenimo ’ies-a: kiekvienas pasišventimas nareikalauja vienokios ar kitokios aukes. Toji moteris buvo oaaukojusi šeimai savo dantis. Tą buvo patvirtinęs ir jos daktaras.Laikas tiroliečio ūkyje bėgo greitai, ■ir— aš—nepajutau,—kaip orabėgo trys dienos. Ketvirtoji diena buvo sekmadienis. Po pie- u Herr Bichler pasiūlė, ko. aš visai nesitikėjau: nuvažiuoti autobusu Į Rattenbergą. Jis ten tu ~is susirinkimą, o man būsianti proga pasižmonėti gasthauze,Idėja atrodė nebloga, ir aš su tikau.Reikia pasakyti, kad savo šeimininką mačiau labai mažai- Jis kasdien kažkur pražūdavo; kartais iš pat ryto, kartais tik po pietų, ir atsirasdavo vakare. Dabar man buvo aišku, kaip labai jam buvo reikalinga darbo jėga; jeigu pats šeimininkas nė! vienu pirštu neprisidėjo prie namų apyvokos, tam ūkiui tikrai buvo" reikalingas bernas. Ber nas kaip reikiant. Apie save ‘aip gerai negalvojau. Savo gyvenime nebuvau bernavęs ir ge rai žinojau, kad stebuklų tiro-! liečio ūkyje nepadarysiu. Žie-i mos meto liuoba galėjau atlikti, bet kas bus vasarą, kai darbų bus gal tris kartus daugiau?Bet vasara buvo dar toli.Taigi, pasiruošėme kelionei Rattenbergą. Turėjome pėsčio*
LINKSMU VELYKŲ ŠVENČIŲ 

linkiu mūsų klientams ir draugamsM \RQUETTE DELICATESSEN
DANUTĖ KURAUSKAS

Skanus na^ie darvtas ir importuotas maistas
Priimam užsakymus pobūviams

2553 W. 71 St. — Chicago, Ill
Tel.: PRespect 6-2717

geras ūkininkas, bandžiau • 
užstoti savo pon$.

Ja, ja, ~ numykė tirolie
tis. — Mes irgi tą žinome. Tik 
gaila, kad jis ne savo srity dir
ba.Supratau, kad tame jo pasakyme glūdėjo daug tiesos. Buvau praleidęs Bichlerio šeimoje keturias dienas, ir pats mačiau, kaip mažai laiko jis skyrė ūkio reikalams. Kad jis būtų nacis — nė nesapnavau. Bet kas gi pagaliau man.Tas naujas atradimas nieko nepakeitė. Kaip ir anksčiau, Bichleris mažai prisilaikė namuose, o aš kasdien daugiau jau čiausi apsipratęs naujoje aplinkumoje ir pareigose.Pradedant nauja savaite gavau parėdymą išvežti kiek mėšlo ant vieno daržo. Kasdien po truputį — darbas neįgristąs- ‘Teisybė, nieko baisaus nebuvo; buvau persisamdęs bernu, reikėjo dirbti. O jeigu mėšlašakė dar kokią pūslę viršaus sutrins delnuose — tiek jau to. Keletą pūslelių jau turėjau nuo malkų skaldymo, bus jų ir daugiaū. Toks jau žmogaus likimas. Juk ir Adomui, išvarytam iš rojaus, buvo pasakyta: “Ir prakaite vai gysi duoną.” O kas suskaitė pūš r les jo delnuose? < y ?Nuo kiaulių tvarto, iš kurio turėjau imti mėšlą, iki daržb buvo nedaugiau trisdešimties metrų. Ant rogučių paklojau senas duris, primečiau mėšlo ir nutempiau, kur .reikėjo. Sniegas buvo sukritęs, sukietėjusiu oaviršiūmi, puikiai pasitarnavo.Vietoj skaldyti malkas, visą po- ; pietę praleidau mėždamas dar į žą. Toks darbas gerai veikė ape- , i titą. Bulvių košė su spirgučiais vakarienei labat tiįm, mėšlavežiui, kuriam ne tik sutrinti delnai peršėjo, bet ir pečiuose užsį: buvo toks keistas jausmas, lyg kas būtų gurguole pervažiavęs, Jau antrą dieną pajutau, kad imu net ir prie tokio darbo pri| prasti; lyg kito užsiėmimo Savo gyvenime ir nebūčiau turėjęs. Net it kiaulių tvarto kvapas nebeveikė, tarytum jis būtų prapuolęs. Bet kvapas buvo; kuo giliau mėšlašakė. kabino" tą ūkininkų pripažintą auksą, tuo Stipresnis kvapas sklido aplinkui. Tik mano juntamieji organai bu vo jau atbukę, ir aš nieko hebe- užūodžiau.Tris popietes truko, kol apmėžiau daržą. Tos pabaigtuvės sutapo su septynmečio Karlo pimtadieniu. Atžymėti įvykį, vakarienei ant stalo atsirado kuchenas ir keptas kumpis; jauniesiems šeimos nariams, kurie ant mėsiško perdaug neužsipuo- lė, buvo išvirta kiaušinių. Priedui Herr Bichler atnešė po bon- ' ką alaus suaugusiems.jis yra geras žmogus, o taip pat (Bus daugiau) *

Mažeika S' Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE 
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000

E LIDEIKIS
GAIDAS -DAIM1D

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

IM

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
’ Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

dabar buvo nu- suvažinėtas, ir skriejo dideliu apie" dvidešimt

mis nusileisti žemyn Į kaimą, o iš ten sėdome į autobusą. Jis ėjo tuo pačiu-keliu, kuriuo prieš keturias dienas, per sniegus ir pusnynus, buvau atbridęs. Aš negalėjau atsistebėti: tas pats kelias, kuris iki ašarų mane buvo nukamavęs, valytas, dailiai autobusas juo -reičiu. Trukominučių, ir mes buvome vietoje.Gasthauze buvau paliktas ben droje bierštūbėje, kur susirinku- -ieji gėrė alų.” Herr Bichler užsidarė susirinkimui kitoje patai poje, pažadėdamas už valandos sugrįžti. 7 - ■Išgėręs stiklą alaus, pakilau su mintimi išeiti, apsidairyti mieste. Nespėjau net palikti stalo, kai prie manęs priėjo pusamžis vyras nešinas dviem stiklais.— Išgerkim dar po vieną, — tarė jis' ir -pastatė; alų prieš mane.To fundatoriaus tikslas tuoj paaiškėjo. Jis norėjo žinoti, kokiu būdu aš pažįstamas su savo šeimininku. Pasakiau neslėpdamas, kad esu jo bernas. Mano at virumas jį kiek nustebino, bet neišgąsdino. Jis tęsė pokalbį. Tik dabar atėjo mano eilė stebėtis: man buvo pasakyta, kad Herr Bichler esąs svarbus Tirolio nacių šulas.— Aš susidariau Įspūdį, kad

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS automobiliams pastatyti

rfi. < - . . , . . ,

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArd. 7-3401

į - BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL Tek: OLympic 2-1003

TeL YArds 7-1911

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1x38 -1139

PETRAS BIELIŪNAS
43« Si CALIFORNIA AVE. Tel.: LAIayette 3-3572

8354 So. HALSTED STREET

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

69th STREET 74213
"'^r^ PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

Linksmų Velykų švenčių giminėms, 
draugams ir pažįstamiems

7 " IhiH

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACEAWICZ)

2424 W. LITH. .PLAZA COURT

2314 WESt 23rd PLACE

RĖpublic 7-1213

Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, pilos Hills, Hl. 974-4410

SOPHIf BARCBS

LUtUViį, left,.; kMdieo nuo pĮr_ 
madienio iki penktadienio 4.-00

seionMieniais nuo 8:30 iki 9:30

'Alrforw D»ulcu«
Hlmteefc 4.KJ3

715> So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. <0629
k —i ■_______

Powerful anti-itch 
drug you can buy 
withoutanRx!

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredienLwith no prescription 
m 81COZENE*. Use only as 
directed. The medically proven 
creme for 
itching. * RiCOZEXE

5 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Tucsd



Skaitytojų Balsai

ŠIMAITIS REALTY

839-1784 arba 839-5568

š;u.ie<

BALFO APSKRITIES V-BA 
PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

N*nv*l, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

Gerhiamiejil

(Gerai, kad greitai vėl pradė
jote leisti Naujienas, nes kai ku-

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:

Notary Public

Insurance, Income Tax

ir/Tos milžiniškos, statybos ir I- 
»Gurčino adresas; 67285 Hacien- 
,da Drive, Desert; Hot- Springs, 
JŠa. 92240.
i - _______________

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYAAAI

Turiu Chicago; miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

J

• 4 BUTŲ mūrinis Lemonte.
• 2 BUTŲ mūrinis, gerai užlaikytas, 

Marquette Parko rajone.
Į • RESTORANAS su namu ir visais 
[ įrengimais Marquette Parke. .

_ Nomai, Ž«n6 — Pordcvlmut 
REAL ESTATE FOR SALE

Mill » ■! —■ BMH,

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS n /ITEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IšSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS-
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, IU. TeL Virginia 7-7741

PASTABOS Iš TOLO
(Atkelta iŠ 4 psl.)

prises’’ vardu. Klausiu-ką reiš
kia VIRB? Tik stebėkitės — tai 
labai lietuviškas pavadinimas, 
sudarytas iš I. Gurdino šeimas 
narių vardų pirmųjų raidžių: 
V (iktoria — jo žmona). I (gnas 
- - jis pats), R (imas — sūnus) 
ir B (irutė — duktė). Tikrai 
labai išradingas vardas. '

Ignas Gurdinąs sakėsi. Lietu
vą apleidęs pirmosios tusų oku
pacijos laikotarpiu 1940 
būdamas dar visai ■ jauriti;, pate
ko vokiečių, karftiomėnėii, -bėt 
kfir^ j baigė kovodamas prieš , vjo>- 
kiečiUs anglų pusėje. Atsidūrė 
Anglijoje, iš ten 1947 metais emi 
.gravo Kanadon ir tik prieš 16 
Įjietų iš Kanados atvyko Ameri 
tkon ir jau senokai yra gavęs 
^Amerikos pilietybę. Sį
iyKągi — belieka tokiam ryįĮttn.* 

žemaičiui linkėti gero£?ę 
p^ės jo (ir jo šeimos) tokį§įo83$ 
[zinišką užmojį gerai išvaryĮĮjįfe^ 
ą£alo, nes tai bus lietuviškoji^ ;̂ 
■dės Kalifornijos dykumoe, 
tciai beaugančiame kurorte (Di^r — Naujoji Viltis, politikos ir

us brangiausią kiekvienam laik- 
raščfuf dalyką — ’nauja'prenu
meratą. kuri šiuo metu ypatin
gai vertinama. . 

I If
— Marioj •. -.Rudienė,; fyndrojo 

mininkė, pratęsė ‘dviem metams 
Rockwell Engeneering Bendro
vės prenumeratą ir ta proga pa
rėmė Naujienų leidimą $22 au
ka. Dėkui jai ir> Rockwell Eng. 
B-vės piez. inž.,Antanui J. Ru
džiui, aktyviai dalyvaujančiam 
visuomenės veikloj,ę ir politiko
je. . i L- ~

— Klemensas Baltušis, Ro
chester, N. Y., sužinojęs apie 
Naujienas ištikusį negandą, be , 
raginimo atsiuntė metinę prenu
meratą ir $10 auką. Dėkui už Tarot Card Readings. Saturday 
ją ir už vaizdžiai išreikštą pa-‘11 to 5 no appointment neces

sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N.
J STATE St., Rm. 1717. Mes kal- 
rJbame lietuviškai. 782-3777 or

' 925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro4 
iPgers. (Pr.)

t

r

fšąęrt Hot Springs yra ketvirtas 
fįįiestas Kalifornijoje augimo 
.statistikoje) — kurios bus netik 
ųnatomos dabar čia gyvenančių, 
•bet liks ir šio reto miesto isto- A - . - i

— A. Paškonis, Downers Gro 
ve, III., atsiuntė toki laiška: “Aš 
Jūsų dienraštį turiu progos skai 
tyti kiekvieną dieną- Tačiau no
rėdamas Jus paremti ir prisidė- 

i prie platinimo vajaus, šilin
iu $10 už Tamstų pasiūlytą 4 
lenesių laiką. Man patinka, kad 
au j ienos gina A_L'l’ą ir VL1- 

nuo išpuolių prieš šiuos pa- 
rindinius mūsų junginius. Su 
agarba ir linkėjimais išsilaiky-

Dėkui už palankų laišką >r _ Horoscopes or Astrologies

sitikėjimą.

-ri- Amerikos Lietuviu Tary- 
f Lake Apskr. skyriaus vai- 
a atsiuntė $20 auką už infor- 

ciją ir darbų propagavimą, 
kui valdybai ir visoms tą jun- 
1 sudarančioms organizaci- 
s bei jų nariams.

•kultūros žurnalas, jau pasiekė, 
skaitytojus. Tai gražus 144 pšh 
leidinys, pilnas įdomių ir naų* 
dingų straipsnių iš lietuviško gį . 
Venimo bei politikos. Leidžiu 
Korp! Neo-Lithuania ir ALT Sj

Pasiklausykite šios velykinės 
programos šiandien 8:45 vai. 
radijo banga 1 10 AM per “Lie
tuvos Aidus”.

Penktadienį. per Sophie Bar
čus radijo programą išgirsite 
“Velykos —tai pergalė!”

Parašykite mums, pareikalau
dami “Jono Evangelijos”^ knyge
lės. Prisiusime dovanai.,

Lithuanian Ministries, 
P. O. Box 321; ’

Oak Lawn, Ill. 60454

seniesiems nariams sgvo ap^rau- 
das padidinti. Šio vajaus'metu' 
kandidatai į SLA narius nuo' 
pirmųjų metinių mokesčių gau
na net 50% nuolaidą, tai yra- 
temoka tik pusę kainos! Vajaus 
metu Susivienijimo nariai ir( 
nauji aplikantai, net netikrinda-j 
mi sveikatos, gali Susivienijime 
apsidrausti iki $5,000! Ir kaip 
tokiomis vajaus lengvatomis ne
pasinaudot!

Suinteresuoti gali kreiptis į 
SLA centrą, 307 W. 30 St., New 
York, N. Y. 1000 arba į artimiau
sios SLA kuopos valdybą bei 
organizatorių. Čikagos lietuviai 
gali kreiptis į Naujienų admi
nistratorę ir SLA iždo globėją 
Kristiną Austin, te!. 421-6100. .

K. Petrokaitis

, , t r, i rje frontininkai ir pseudopoliti-ga, redaguoja dr.- Jonas Balys . . . . .v lv. \ v _ 
• t £ t a- kieriai is dziaugsmd, sokmeda-ir Jonas P. ralulęahtis. Sis nume-i . . . & . ’ ■

• i • Aj • • 4. nu ant vienos kojos, butu gavens katnuoja?’$4rjAdministrate _ .. . . T.
_ • ' " i -4.- Širdies smūgi. Girdėjau, kad kainūs Bromus Kasakaitis, . , . . . t

So. Spauldįęg Ave.. Chicago,®/“™ -haldininkai ir levitai ta 
60629. listSju Taryba sudarei'Pro«a “f s?^’tur,,but- 
Tecddras Blistrubas (pirn>Wn,aldas skalte “ '
Jonas Jurkūnas, B. Kasakaiti^ 
ir Mečys Valiukėnas^' jį a

s 'Siunčiu^ Naujienų paramai 
$15, bet mano pavardės prašau 
neskelbti, neš aš su jais kartais 

• Eržvilke Draugiško klubo susitinku tavernose.
susirinkimas įvyksiĮ trečiadienį, N. N., ‘

5 Į balandžio 2 d., 8 vai. vak. Ane-i Chicago, Illinois
lės svetainėje, 4500 So. Talman.j * * ’*
Po susirinkimo bus vmšės. ] Gerb. Redaktoriau!

Bernice žemgulis, rašt. , 
_1______ -ri . ti

Dengiame ir taisome visu

tuojame ir esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA, 434-9655

šiandien, gavus Naujienas, su
žinojau, kad laikraštis buvo su
stabdytas dėl mokesčių nemokė- 
jimd. Nusiraminau ir džiau- 
giuosi vėl skaitydama teisingus 
pranešimus ir naudingus apra-

•Tai progai siunčiu auką — če
ki sumoje $30 ir linkiu Jums 
daugiau aukotojų.

Su pagarba,
A. Sederavičienė,' 
Omaha, Nebraska

RIMTI LAIŠKAI IRANO 
VALDŽIAI

KOPENHAGA, Danija. — De
vynios Europos valstybės šiomis 
dienomis pasiuntė Irano vyriau
sybei laiškus, kuriuose pataria 
paleisti be pagrindo laikomus 
Amerikos diplomatus.

Prezidentui Bani Sadr laišką 
pasirašė pats užsienio reikalų 
ministeris Anker Joergensen. Jis i 
pataria be ilgo atidėliojimo iš- Į 
leisti diplomatus ir grąžinti J 

s.m. kovo 23 d. Balfo apskri- amerikiečiams ambasadą. To Į 
ties suvažiavimas išrinko naują 
valdybą. Kovo 29 d. ji pasiskirs
tė pareigomis: Jonas Jasaitis — 
pirmininku, Juozas Mackevičius
— vicepirm., Stasys Vanagūnas
— Informacijos reikalams, Fe
liksas Sireičikas — Ūkio reika
lams, Kostas Januška — sekr., 
Grožvyda Giedraitytė — posė-

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

reikalauja tarptautiniai įstaty-Į 
mai ir veikiančios sutartys.

Labai panašų laišką Irano | 
prezidentui parašė britų užsie-į 
nio reikalų ministerija, bet laiš- j; 2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 

j ke pasirašė pati premjerė. ;

Vakarų Vokietijos kancleris ;
Helmut Schmidt pasirašė prezi- !

džių sekr., Bronius Indriukaitis tentui. Bąni Sadr laišką^ patar-L 
— iždininku, Kostas Repšys — damas greičiau paleisti 50 kali- ; 
parengimų reikalams, Kazys Ro- n‘^’ j°k10 pagrindo laikomų i

JAV ambasadoje-Teherane. Vo-
Visi kvalifikuoti, turį didelę! kieti jos kancleris priminė Iranui į 

praktiką ir visuomenės pasitikė
jimą. Linkime sėkmės.

K. Paulius

— iždininku,Kostas Repšys —

žanskas — par. reik, padėjėjas.

damas greičiau paleisti 50 kali- ?!

JAV ambasadoje-Teherane. Vo-
REALTY GPCXJP

! anksčiau padarytus teismo nu-
[ tarimus. Vokietija nutrauk
sianti diplomatinius santykius.
jei Iranas amerikiečiu-nepaleis, h

į jAmerikoje, prašome skambinti 
Į ar užeiti į mūsų įstaigą. •Mūsų spaudoje

SLA PRATĘSIA NAUJŲ
( NARIŲ VAJŲ

Tėvynės 5 nr. yra toks prane
šimas, svarbus visiems lietu-, 
viams: . ;
; — SLĄ narių, ypač: organiza

torių-' pageidavimu, Sūsivieniji-
Lietuvių Amerikoje savo
naujiems nariams gauti J nešimai sako, kad visameLA^ą- 

. pratusia. Vajus, tebevykdomas; nistane eina kruvina afganista^ 
gauti ne tik Susivienijimui nau-|niečių ir įsiveržusių rusų kova.

NUKRYŽIUOK! NUKRYŽIUOK!

! 5 Ar po dangumi yra kitas var
das, per kurį mes galėtume būV 

‘ i?

•t Cosmos Parcels Express Corp, 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
į LINKI . .

VANCE FUNERAL HOME
ADVISERS & DIRECTORS 

; JEAN VANCE . -

1424 So. 50th Ave.
OL 2-5245 .

Cicero, III. 60650
‘ TO 3-9687

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linki visiems geros valios lietuviams

Mr. and Mrs. John G. Evans jr. ir šeima 
Mr. and Mrs. Stanley P. Evans ir šeima

Mrs. Agnes Mažeika
6845 So. Western Ave
9837 So. Kedzie Ave. Evergreen Park, III.

Chicago, III

k

------KASDIEN NUŽUDO 50 
AFGANISTANIEČIŲ

WASHINGTON, D.C. — Bab- Į 
i 

rako Karmalo valdžia, rusų pri- j 
mesta Afganistanui, kiekvieną . 
dieną sušaudo bent 50 afganis
taniečių, penktadienį pranašė 
Warren M. Christopher, Valsty
bės sekretoriaus pavaduotojas.

Iš Afganistano gaunami pra

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI,; 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoję ar bet kur

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti. 

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S; Pulaski' Road 

Tei. 767-0600 
independently owned and operated

Laikrodžiai ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6?th Street 
TeL REpublic 7-1141

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Ave. I . 
Chicagc^lL 60632. Tel. YA 7-5980

i M. i IMK U S

| Notary Public ,
INCOME TAX SERVICE

H259 S. Maplewood. Tel. 2S4-7450
JTaip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 
; šymai ir kitokį blankai.

įgejų .barių, bet sudaryti progą iru Sovietų kariai naudoja ne tik 
— —-- --------- -i aviacijas kulkosvaidžius, bet. ar

tileriją ir dujas leidžiančitis Šo
vinius. '

Sovietų kariai yra gerai gink
luoti, gerai maitinami ir apreng
ti, bet jie nepajėgia visų gyven
tojų išžudyti. Vietos gyventojai, 
sakoma, kiekvieną savaitę išmu
ša iš gretų iki 600 Sovietų ka
rių. Didokas jų skaičius sužeis
tas, bet yra apie šimtas užmuš
tų rusų karių. Sužeistieji gauna 
pirmą pagalbą Afganistane, vė
liau jie siunčiami į Sovietų li- 

' gonines. Warren Christopher 
apskaičiuoja, kad Afganistane 
jau žuvo 7,000 Sovietų karių. 
Sužeistų skaičius žymiai di
desnis. ■ • >

SIUNTINIAI J ĮJETUVA
MARIJA - WREIKIEN1 

į.K- •
2608 W«it 69th St, Chfca«e, HL 60621 « Tel WA M787

MAISTAS B EUROPOS SANDELIŲ

1501 W. ttt* SL, Chicago, H 60626. X TeL WA 1-2717

Linkimy Velyky5 švenčiy 

savo klientams ir visiems lietuviam* linki

X

Mr. Mrs. FRANK ZAPOLIS 
ir šeima

įvairi apdrauda — Insurance 
3208y2 W. 95th St * 

Evergreen Park, HL 60642 
TęL: GA 4-8654

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkip reikia 

i- '■ ’

FOOD SERVERS
WANTED f

GOOD PAY
346-8880

REIKALINGA PATIKIMA MO
TERIS, rinkoje pageidaujamų ir 
greitai išperkamų dešrų gamy- 
l>dje. Patyrimo nereikia, bet rei
škia susikalbėti angliškai.

Kreiptis iki 1 vai. popiet. 
TeL 243-8826

KRUEGER SAUSAGE CO.
1237 W. Fulton St

s 
S

į
HOMEOWNERS POLICY
F. ; Ze po lie, Agent f 
3208’/, w. m st r 
Everg. Park, UI, 
60642, - 424-8654 V

State Farm hre and Casualty Company

ELEKTROS IR VANDEN
TIEKIO DARBAI ATLIE- ■

< KAMI SĄŽININGAI.
Telefonuokite:

I

g

i
I

I

I

— Irano valdžia skelbia, kad 
šachas yra vagis, "tuo tarpu Sa- 
datas siūlo šachui iki mirties 
gyventi Egipte.

j Mature Woman
j For light cooking in Day Care
i Center. 4 to 5 hours a day.

Will teach.
Call 247-1961

—Sovietų pirkliai užsakė šim
tus tūkstančių magnetinių juos
telių tolimiems skridimams. Jie 
nesugeba pagaminti šalčio nebi
jančių juostelių.

HOUSEKEEPER
Live in. Near North. 2 children.
Off Sat noon, Sunday Evening.

AU nousehold duties.
Own room, bath & TV.
Weekdays call 236-4500, 

Nights A Weekends: 943-7565
-----^Salvadoro vakižia imsis prie
monių teroristams likviduoti. J 
negali leisti Kubos revoliucionie 
riams žudyti nekaltus žmones

4ELP WANTED — MAI E-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

Hours: 5 A.M. to 2 P.M. 
Profit Sharing, Other Benefits. 

So. Water Market Area. 
Cdl CRAIG 
829-7700

— Aukso kaina nebekyla, o 
sidabro kainos krinta.

X

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS
Darbo vaL: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toš 

i arba pagal susitarimą.
> Telefonuoti 778-8000

Advokatas ž
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vaL vak. šeštadieni nuo 

9 vai ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, UI. 60629

Overnight Wonder. 
Pill for Constipation

Never too sudden, never too slow 
— this remarkable little pill stimu
lates your system’s own natural 
rhythm Gently, comfortably, over
night. In the morning, you’re right 
back on schedule Smoothly, com
fortably, every time. That’s why 
they call Ex-Lax pHte the overnight 
wonder. That’s right. Ex-Lax pr//s/ 
For occasional use.
Take as directed.
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