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PABALTIJO UŽGROBIMAS PAMINĖ
TAS JUNGTINIŲ TAUTŲ POSĖDYJE
Pabaltijo kraštų užgrobhną ir 

pabaltiečių laisvės troškimą sa
vo vasario 18* d. Ženevoje pasa
kytoje kalboje paminėjo Rich
ard Schifter, * amerikiečių dele
gacijos pirmininkas Jungtinių 
Tautų žmogaus Teisių Komisi
jos posėdžiuose.

“Aš kalbėjau apie laisvo ap
sisprendimo'. teisės paž vidimus 
Azijoje ir Pietų: Amerikoje”, 
pareiškė Schifter. ^“Bet ir Euro
pos kontinentas * neišliko nepa
liestas: Leiskit man paminėti 
-trU;pavyzdžius., 1940-ais metais, 
pasiremdama Stalino ir Hitlerio 
Susitarimu, Sovietų Sąjunga 
okupavo .’nepriklausomas Esti
jos, ..Latvijos ir Lietuvos valsty
bes.', Ji jas laikinai prarado 
1941-ais metais, po Hitlerio in
vazijos į Sovietų Sąjungą,; bet

ARKIVYSK. GLEMP PATARIA 
UŽMIRŠTI NEAPYKANTĄ 

VARŠUVA, Lenkija. — Visus 
Lenkijos gyventojus labai nu
stebino arkivyskupo J. Glemp 
pirmą Velykų dieną pasakytas 
pamokslas.

— Man atrodo, kad mes dau
giau laimėsime, gražiau sugy
vendami su diktatūrinę tvarką 
įvedusiai lenkais kariais, — tarė 
arkivyskupas. — Mes privalome
užmiršti.neapykantą, kerštą, tu- į 
rime glaudžiau dirbti su valdžią ’ 
turinčiais kariais. |

Arkivyskupas priminė, kad į 
neapykanta ir noras atsilyginti 
gali. patiems lenkams daugiau ! 
pakenkti, negu glaudesnis bend-, 
radarbiavimas. .-s

— - •
- Lenkijoj įvairiai komentuoja- 

karui baigiantis Sovietų kariųo- mas šis arkivyskupo pareiški- 
menė vėl okupavo tas tris Pabal- mas per Velykas, nors visiems 

ir thTilrrf - .kuri ei’p-1yra aiškių kad arkivyskupas sie-

jungos dalis. ’ ’ ' .
“Mano šalies poziciją šiuo BREŽNEVAS PRAVAŽIAVO

.. . .... i ‘ ; PRO MASKVĄ ‘klausimu šiandien ta pati kaip! ~ -■
1940-ąis metais.- Mės rnępripa { MASKVA, Rusija. — Praeitą 
žįstame neteisėto it ginklu jvyk*, sekmadienį vienas patyręs tižsie- 
dyto trijų Pabaltijo valstybių nietis pastebėjų pro Maskvą va- 
įjūngimo' į. Sovietų Sąjungą.:’.; žiuojantį juodą automobilį, ku- 
Nežįūrint prievartinio, daugelio -’ riamę^važrąvp -į 'Brežnevą labai 
(Pabaltijo valstybiųj gyventoju panašūs žmogus;;
perkėlimo, 'kurį įvykiu Sovietų • Ofiėie^yŲzmekbAfnėjjranėšta, 
Sąjunga, šiose 'šidy^jtebelieps-; bet '-ViąojęV"Mąškvojėykąįbžma, 
noja tikėjimas laisYo- apšišpren-, kadV&ie?nevas <jau sušėprgd ir 
dimo ‘principu.. Gausėjantys • iš saV<X/Vilės ^Uį^fvylęp į.M'ask- 
suėmimai tų, kurie viešai pa-1 vą. Oficialiai ’dėpadiryfas.^joks 
reiškią šį įsitikihinią ir įšįparęi-^praiį&šimas/apie;Brežnevo svei- 
gojimą, rodo, kad si ' liepsna katą^ Bet vyrauja įsitikinimas, 
skaidresnė kaip bet kada anks- ( kad Sovietų; •valdžia, .pasirinko 

‘‘..šitokį būdą pranešti žmonėms, 
-r' . j kad §rježnevąs jau sustiprėjęs, i

Al Agsa moskė Jeruzalėje, prie kurios Velykų Sekmadienį 
įvyko didelės muštynės, kurių metu sužeista virš 10 žmo-t 
nių. Al Agsa yra seniausioji Jeruzalės arabų maldykla.

Prie Al Agsos stovi lietuvis keliautojas.

IZRAELIO KARYS IŠPROVOKAVO 
KRUVINAS VELYKAS

BEGINĄS TVIRTINA, KAD IZRAELIO KARINĖ VADOVYBĖ 
NESIRENGIA ŽYGIUOTI į LIBANO ŽEMES

JERUZALĖ.— Izraelio prem- 
SIOLO PASKELBTI “BALTŲ t togasV, o?jlabar mažiausiai lauk-' jeras Menachem Begin seknia- 

LAISVĖS DIE^Ą” l tą dieną pasirodys televizijoje ir dienį pareiškė, kad Izraelio gink- 
Sausio 27 d pasakys trumP? k^bą, is kurios' luotos pajėgos nesirengia įženg-

-2, r u \th . bus matyti, kad jis jau pakan-'ti į pietų Libano' teritorija. Sek-
karnai yra sustiprėjęs ir gali madienį visą dieną Libane skli- 
kraštą valdyti. Į do gandai, kad Izraelio karinė

Dabar kraštą valdo Gromyka 1 vadovybė yra sutraukusi galin- 
kartu šu grupe maršalų, dirban-Į gas ginkluotas pajėgas prie Li

bano pasienio, bet Jeruzalės įvy
kiai viską sukliudė.

Pasirodo, kad Izraelio karys 
paleido kelis šūvius į arąbų mal
dyklą, užmušė du arabus, sau
gojusius šventovę ir sužeidė ke
liasdešimt nekaltų žmonių. Tuo
jau kilo susišaudymas Al Agsa 
nioskėje, kuri yra pati seniausia 
musulmonų maldykla.

Izraelis nesitikėjo ir nenorėjo 
tokiu kruvinu susišaudvmu ir 
muštynių, bet Velykų dieną ry
tinėje Jeruzalės dalyje gatvės 
buvo kruvinos, 26 sužeisti nu
gabenti į ligonines. Izraelis bijo, 
kad kruvinos kovos nepraplistų 
po visą Jeruzalę.

Riaušes pradėjo Baltimorės 
savanoris

čiau praėjuSiO^|cartos bėgyje”.
\ __ ______ _ _______ _

ATPJOVAS HENRY HYDE | kad fis jau baigė “žiemos ątos-

Henry J. Hyde (Illinois)* Atsto
vų Rūmuose paskelbę bendrą 
rezoliuciją (H.J. Res. 386), ku-, 
rioje siūloma' kasmet birželio! 
14 d. minėti Baltu Laisvės Die
ną, kuri “simbolizuotų ameri
kiečių solidarumą su pavergtais 
pabaltiečiais*. Rezoliucija per
duota Senato ir Atstovų Rūmų 
Užsienio reikalų komitetas.

(Elta)

čių kartu su Brežnevu.

— Brtių pasiryžimas ginti sa
vo žemes sustiprino svarą.

— Miami mieste buvo kruvi
nos Velykcfc. Sekmadienį užmuš
ta 12 žmonių. Aiškinama, kad 
prisidėjo karštas ir labai tvan
kus oras. į

_______ : f 
SęSU

KALENDORfiUS

Balandžio 13: Martynas, Gar
sė, Mantvinas, Tautmylė, Stru
tis, Vegelė.

Saulė teka 5:15, leidžiasi 6:27.
Oras debesuotas, vėjuotas, 

šiltesnis. v ** ~ .j -fe

Sek r. Haig, didelis katali
kas, Velykų šventes praleido 
su britų ir Argentinos val
dovais, norėdamas išvengti 

karo tarp Anglijos ir 
Argentinos.

Kulkas j arabų maldyklą pa
leido vyras, dėvįs Izraelio kario 
uniformą. Patys arabai jį su
ėmė, bet greitai įsimaišė Izraelio 
kariai, jį nuginklavd ir nusi
vedė.

Pradžioje paskelbta, jog tai 
būta Baltimorės savanorio Elliot 
Gutman, bet netrukus paaiškė
ję }<%g tsi būta ne Gntmanot o

BRITAI PASIRUOŠĘ 
NEDARYTI NUOLAIDŲ

WASHINGTON, D.C. Ame- 
! rikos karinė vadovybė supranta 
britus, kurie yra pasiryžę neda- 

i ryti jokių nuolaidų argenlinie- 
čiams.

Britai keliais atvejais tarėsi 
su argenlininiais. Jie buvo pasi
ruošė darvli nuolaidas Falklan
do salose, bet dabar ,kai Argen
tina jėga užėmė Falklando salas, 
tai britų tarpe vyriauja įsitikini
mas, kad neverta daryli jokių 
nuolaidų argentiniečiams. Ar
gentina privalėjo respektuoti 
britus, tartis, o ne prievarta įsi
brauti į salas. Britai dabar pa
keitė savo nuomonę. IŠ viso ne
žinia, ar britai darys kokias nuo- 
la idas a r gen t in iečiam s. Br i t a i 
didelių karo jėgų nelaikys Falk- 
landų salose, bet jie kirs tokį 
skaudų smūgi argentiniečiams, 
kad jie nebandys griebti senų 
britų salų. Argentinai labai ne
naudingas toks susirėmimas su 
britais, nes Argentina turi nema
na ginčų dėl pietinių žemių su

30 metų Allan Harry Goodman. 
Baltimorėje jis yra buvęs dide
lis nacionalistas. Izraelyje jis ne
turėjęs progos įstoti į Izraelio 
kariuomenę. Izraelitai ištiria 
kiekvieną savanorį norintį įstoti 
Izraelio' kariuomenėn. Ten 
būti disciplina. Kiekvienas 
rys privalo klausyti savo 
resniųjų.

Paaiškėjo, kad jis dar nebuvo 
priimtas į Izraelio kariuomenę. 
Bet jis turėjo progos įsigyti Iz
raelio kario švarką ir kelnes. 
Jam atrodė, kad nereikia laukti 
įsakymo. Jis pamatė arabus, 
saugtijančius moskę, tai išėjo į 
gėtvę, atsistojo prieš moskę ir 
be provokacijos nušovė du ara
bus. Šie veiksmai Sukėlė didžiau
sią neapykantą tikinčiųjų tarpe. Į

Fanatikas negerbia 
kitaip tikinčių

Izraelio karinė vadovybė tvir
tina ,kad Allan Goodman niekad 
nebuvo Izraelid kariuomenėje, 
bet arabus labai sunku įtikinti. 
Arabai mano, kad užpuolikas 
buvo Izraelio karys, nes dėvėjo 
Izraelio kario švarka. Jis buvo 
užsiauginęs lankią barzdą ir 
plaukus. Gavęs karišką šautu
vą, atėjo prie Akmens moskės, 
nušovė abu sargus ir veržėsi į 
moskės vidų, kad galėtų nušauti 
daugiau arabų.

Arabai pastebėjo karį Izraelio 
uniformoje, pradėjo į jį šaudyti, 
ginti Akmens moskę, bet jiems

turi 
ka-

PRAŠO BRITŲ NESIŲSTI LAIVYNO 
I FALKLANDO SALŲ VANDENIS

FALKLANDO SALOSE YRA 9,000 ARGENTINOS KARIŲ, 
MAITINA JUOS SALŲ GYVENTOJŲ AVIMIS

Argntina turi didžiausius že
mės plotus, turi derlingus jūros 
pakraščius ir gali maitinti kraš
tą. Jai nereikia brautis Į britams 
priklausančias salas.

— Detroitas yra vienintelis 
didmiestis, kuriame . gydytojai 
eina į namus gydyti ligoni. Ki
tur gydytojai tokiais dalykais 
neužsiima.

— Iš taupymo bendrovių iš
mata 12 bilijonų dolerių, todėl 
visa eilė bendrovių turi ekono
miniu sunkumu. C 4.

nepavyko sužeisti užpuoliko. 
‘Izraelio policija ir kariai veda 
nuodugnų tardymą, kad nusta
tytų, kas rukėlė tokias kruvinas 
riaušes, sužeidė tiek daug žmo
nių ir praliejo labai daug kraujo.

Blogiausia, kad nušovimas 
dviejų arabų prie senos Akmens 
moskės ir muštynės Al Agsa 
moskės srityje privertė Izraelį 
keisti visus planus ir rasti būdą 
apraminti kruvinas riaušes.

Beginąs tarėsi su JAV 
ambasadoriumi

LONDONAS, Anglija. — Sek
retorius Haig, Velykų pirmą 
dieną Buenos Aires mieste 12 va
landų išsikalbėjęs su Argentinos 
kariuomenės ir vyriausybės pa
reigūnais, vietoj skristi į Wash- 
ingtoną, visą naktį skrido vėl į 
Londoną. Jis žinojo apie britų 
paskelbtą Falkland salų bloka
dą, prasidėjusią sekmadienio 
vakare, bei jis vis dėlto rado rei
kalo grįžti į Angliją ir bandyti 
britus įtikinti, kad taika ir pasi
tarimai geresni ne tiktai Argen
tinai, bet ir britams. Nežiūrint 
į Amerikos pozicijos kritikas, 
sekr. Haig grįžo į Londoną ir 
siekė tęsti pasitarimus, kad vi
sas reikalas būtų sprendžiamas 

j be karo veiksmų.
Sekretorių Haig aerodrome 

pasitikti britų užsienio reikalų 
aękretorius Py m. Jis išklausė 
k el is sekretoriaus ilaig pakinius 
ir tuojau tarė:

— Jokių pasitarimų su Argen
tina nebus, kol dabartiniai Ar
gentinos kariuomenės vadai ne
atšauks savo karių iš Falklands 
salų ir vandenų.

Falklando salų vandenyse tu
rėjo būti du galingi britų nar- 
laiviai, bet iki šio meto niekas 
britų narlaivių nepastebėjo Falk
lando salų vandenyse. Argenti- 
niečiai sustabdė visus savo karo 
ir transporto laivus, kad britai 
neturėtų progos jų skandinti. 
Argentinos laivai yra prie Ar
gentinos uostų, jie plaukia Ar
gentinos teritoriniais vandeni
mis ir visą laiką jie yra Argen
tinos aviacijos globoje.

Kokias sąlygas paskelbė ar- 
gentiniečiai, tuo tarpu sekreto
rius Haig neskelbia. Jį priėmė 
premjerė Thatcher, bet nė vie
nu žodžiu ji neprisiminė apie 
Argentinos kariuomenės vadu 
išdėstytas sąlygas. Atrodo, kad 
argentiniečiai principe sutinka 
atšaukti savo karius iš Falklan
do salų, bet jie nori, k;d britai 
iš anksto pasižadėtų pripažinti 
Argentinai suverenines teises 
Falklando ir Pietų Georgia sa
lose, esančiose apie (»()0 mylių

į rytus nuo Falklando salų. Jei 
ši sąlyga būtų priimta, tai tada 
Argentina pageidautų, kad bri-. 
tai padarytų antrą žingsnį, bū
tent: sustabdytų savo karo lai
vyną ir nesiųstų jo į pietų At
lantą. Argentiniečiai yra įsitiki-, 
nę, kad britų karo laivai, at- 
jlaukę j Falklando salas, pada
lytų Argentinai labai didelę 
žalą, pakenktų Argentinos lab 
vynui.

Sekr. Haig neskelbia, bet bri
tu pareigūnai žino, kad Argen
tinos kariuomenės vadovybė su
tiktų atšaukti visus 9,000 Ar
gentinos karių iš Falkland saliL 
Argentiniečiai jau dabar nesiun
čia jokių laivų į Falklando salų 
200 mylių zoną, nors paruošti 
karo laivai stovi Argentinos 
uostuose prie Ccmodtiro Riva- 
davia.

Argentinos kariams F.alktando 
salose reikalingas maBtas. Ka- į 
riuomenės vadovybė iškėlė Falk
lando salose didoką karių skai
čių, bet jų tinkamai neaprūpinti 
maistu. Kariai gaudo ūkininkų 
avis, piauna ir valgo. Visa tai su
kelia didelę neapykantą salų 
ūkininkų tarpe.

Britai pasiuntė laivyną į pie
tų Atlantą, bet reikia turėti 
galvoje, kad kiekviena dkna-to 
laivyno plaukiojimo britams kai
nuoja pusantro milijono dolerių.

Iš PcTthsmoulh išplaukusieji 
britų laivai, Gibraltare dar ha- 
ėmė naujausius ginklus. Britų 
laivynas yra gerai ginkluotas. 
Be to, iš Viduržemio jūros bri
tai siunčia kelis transporto lai
vus į pietų Atlantą. Savo krovi
nius britai iškrovė Napolyje,-o 
laivus siunčia į Gibraltarą, o iš 
ten jie skuba tiesiai į Falkland# 
salų vandenis. Britai sutinka 
tartis su Argentina, bst pirmoji 
sąlyga yra atšaukti visus Argen
tinos karius iš Falklando slfli. 
Argentiniečiai nemano, kad Ivri
tai trauksis iš Falklando salų^r 
pripažins Argentinai suvereni' 
nes salų teises.

MEKSIKA, sostinė. — šių me
tų balandžio 2 dieną antrą kartąPremjeras Beginąs tiek susi

rūpinęs Jeruzalės įvykiais, ksd 
jis nori būtinai nustatyti užpuo
liko asmenybę. Beginąs tarėsi 
su Amerikos ambasadoriumi Sa
muel W. Lewis. Beginąs nori, 
kad ambasadorius padarytų pa
reiškimą apie atsiradusį Good- 
maną, bet ambasadorius nesu
tinka daryti jokio pareiškimo, 
kol nepajėgs nustatyti jo asme
nybės.

Sekmadienį Izraelio lėktuvai 
kelis kartus praūžė pro Libano 
sostinę Beirutą, dūzginimas su
kėlė baimę sostinės gyventojų 
tarpe.

Ambasadorius Lewis atsisakė 
daryti b^t kokius pareiškimus 
apie suimtą A. Gc’odmaną, nes 
jis nebuvo užsiregistravęs pas 
JAV konsulą. Matyt, kad Good- 
manas buvo toks didelis fanati
kas, kad jis nieko nelaukė, bet 
pradėjo kovą prieš tikinčius 
arabus. Mažai tereikėjo, kad jis 
pats būtų muštynėse žuvęs.

Prez. Reaganas praleido pen
kias dienas Karibų salcse, 
įtikinėdamas Jamaikos, Bar- 
badtis ir kilų salų pareigu 
nūs, kad galima apsieiti be 
Kubos brukamos komunisti

nės santvarkos.

prasiveržė činčonal ugnikalnis. 
Jis pi lną kartą prasiveržė kovo 
29 dieną. Niekas nebeatsimena, 
kad jis kada nors anksčiau būtų 
prasiveržęs, bet nuo balandžio 
2 d enes dieną ir naktį į padan
ges kyla dideli pelenų debesys, 
kurie užverčia visą apylinkę.’

23 mylių atstunioje nuo čm- 
čonalo ugnikalnio stovi Pičukal- 
ku m esteli*. Jis stovį kalno pa
šlaitėje. Jame gyvena keli tūks
tančiai vietos gyventojų.

Surinkti duomenys rodo, kad 
činčcnal buvo ramus kelis šimt
mečius, o dabar jis jau apdengė 
baltais pc!cna!s didžiausius plo
tus. Jis nubaltino visa Pičukalku 
miestelį. Galvės apdengtos ke
liais colia s pelenų, o pašlaitėse 
stovintieji namai taip p .t yra ap
rūkę, apdegę ir pabalę.

Vyriausybe pasiuntė karius, 
kurie varo žmones iš Pičukalku 
srities, kad galėtų jiems surasti 
saugesnę vietą.



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

Naujausių moksle žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

4

Prieplauka.Dail. A. Rakštelė.

Be to, pensininko

VITAMINŲ REIKALAI
Švieskimės vitaminų reikaluose, tada nesi 
duosime apgavikams taip lengvai mus iš
naudoti. (Mediciniškas raginimas)

Vitaminų yra labai įvairiame minų naudą. Kai kurie žmonės, j 
maiste. Jų maži kiekiai yra labai1 įskaitant ir kai kuriuos svfeika- į 
svarbūs žhiogaus sveikatai. Net < tos atstovus, pataria naudoti \ 
vieno kurio nors vitamino trū- j vitaminus DIDŽIAUSIOMIS flo- i 
kūmas gali sukelti ligą, nes vita- i zėmis (MEGAV1TANIINS). Kai ’ 
minai yra reikalingi medžiagų. kurie pirkliai skelbia, kad tas j 
apykaitai kūne. Ligos, vitaminų bei anas vitaminas apsaugo nuo j 
trūkumo sukeltos, vadinamos] vėžio, apstato sveikatą, ataugina! 
TRŪKUMO BŪKLE (deficiency plaukus, sugrąžina lytinę jėgą 
states). Toks visiems žinomas bei atnaujina žmogaus kūne 

vykstamus pakitimus, kurie bu
vo apnykę žmogui senstant. Čia 
kiekvienas pensininkas turėtų 
atsiminti tiesą, kad neįrodyta, Į 
jog didesni kiekiai vitaminų: jaunais,
negu jų kūnui reikia, PRAIL- kūnas iš aruų mažia,u sugeria į

Mf-

JUOKAI PER AŠARAS, SUKELTI 
APTEMDYTOS “ŠVIESOS”
(Tęsinys) - ■ '

Ar neįdomiau, pavyzdžiui, kad
ir šitokia žinutė: po 17 su puse 
metų parvykęs iš Sibiro trem
ties, darbo nesurasdamas ir ne-

; turėdamas iš ko pragyventi, va- 
j žinėdavau nuo' vienos giminės

SKORBUTAS (scurvy) yra gau
namas trūkstant vitamino C. 
Toks RACHITAS (rickets) ap-- 
turimas trūkstant vitamino' D. 
Tik nereikia eiti į kraštutinumą: 
tik tam tikras kiekis -vitaminų

j — Velniai komunistai, duonos 
1 nėra, duoda su lazda akmeniu 
ir visa gerkle ketvertų metų pi- 

i piras šaukia.
Arba, vieną dieną suvaro vi

sus kaimelio gyventojus mitin
gai!. Volkomo sekretorius rėžia 
iš peties ftuBtalinimo pamokslą. 
Jam baigus, atsistoja senukas 
ir 'sako:

— Triuši, tu trilisi, d ktii: tu 
buvai Stalino laikais?

Arba 1978 hietais, Viekšnido- 
se būdamas, mano dėdės Anup
ro viešnogėje šeimininkai nu-

viškos spaudos, jeigu aš lenai 
apie (rmų ptv. g .
Pi.) randu infji ma ■ :
kai aš pers-kinTau N.Y. T.me ?
— toliau tęsė Rekašius.

Žiūrėkite, kokio gudraus sa
ma, net ir New York Times per
skaityti moka? O kaip gi su ki
tais, kurie ne tik N.Y. Times mo
ka perskaityti, bet priedo dar 
skaito apie 12 amerikiečių žur-

jie rūpinasi Lietuva, kaip gaidys 
aptieks.

— 0 kodėl tap yH?
— Todėl, kad lietuvių išeivi

jos spauda kategoriškai atsisako 
apie Lietuvą (rusų pavergtą — 
Pi.) informuoti iš pirmųjų šal
tinių, — dar aiškino Rekašius.

šitokią gražbylystę . perskai
tęs, galiu tik pridėti: Buvo asi
las apspangęs, kai į didį kelią

pakankamai vitaminų.
Kiekvienu atveju, jei manai,

girdo, kad tą dieną, apie 6 vai.: buvo’ išsirengęs.
vakaro, parveš mėsos į preky-1 Dar to negana, paskaitininkas 
bos punktą. Dėdė Anupras tikė-’ toliau maitina šviesininkus: 
josi gauti bent jau avino šinką.
Jis su žmona turėjo išvykti į Per-j kad koks nors laikraštis būtų pa
galės kolchozą, pavedė man mė-; siuntęs savo bendradarbį į Lie
sos misiją. Ten buvo Apie 12 Į tavą (rusų pavergtą — Pi.) ir 
mandrių komunistinių galvų. Ūži paskui paprašęs, v of, parašyk 
pusvalandžio atvyko tuščias tro- Į savo įspūdžius? Ne.
kutis. Klausiam šoferio: j Dėde, nemeluok. Skaityti New

— Tai kur gi mėsa? į York Times moki ir niėlūoti taip
— Mėsos pilnos normos nega-; pat mo'ki. “Vienybė” pirmasis 

vau. Draugai, jūs žinote, pir- laikraštis turėjo Narkeliūnaitę, 
miausia aprūpiname smetonėlę, kuri gana objektyviai,J£ek saly-

— draugų valgyklas. Tik tiek j nage, bet vadinėjo po kolonijas,

KO RŪKYMĄ. Keltis ir šioje 
srityje mes turime tikrai vely
kiškai. Mat, turėti plaučiuose 
vėžį, ai- nfeturėti, yra tas pats,

yra naudingas žmogui. Virš to GINA GYVENIMĄ ar SVEIKA- kraują maisto medžiagų, o taip j kad pačiam trūksta vitaminų 
r- ------ !-■ ........ -......... < pat ir vitaminų. Todėl pensiniu- Išsitark su savo gydyto* ii. Atsa

kui reikia gausiau vitaminų pri- mintina kiekvienam, kad dabar- kad gyventi, at netrūkus mirtibūtino žmogui vitaminų kiekio,! TĄ PAGERINA, 
ekstra vitaminų dozės nebūti- ’ 
nai pagerins sveikatą ar apsau- j 
gos nuo ligų. Atsimintina, kad
kai kurių vitaminų dideli kiekiai

Pensininkui reikia daugiau ' 
vitaminų negu jaunam

Per daugelį mą 
kai nuodugniai tyrinėjo įvairius j 
vitaminus. Dabar medicina jau j

pai ir vitaminų. Todėl pensinio pasitark su savo gydytoju. Atši

— Argi girdėjote tokį dalyką,

j iminėIi, palyginus su jaunuoliu. 
! Bendrai imant, kai žmogaus 

kai jis. ne- 
ir kai jis 
(well-bai- 
iš maisto

tų mo’kslinin- i sveikata -yra gera ir 
s į vartoja daug vaistų

- - ■ - valgo mišrų maistą
i turi gerą supratimą apie vitami- j anced diet), lokiam
, nu veikią ir kiek kūnui vienokio i gaunamų vitaminų esti pakan- 
! bei kitokio vitamino reikia. Tikdamas kiekis, Atsimintina, Kad

gali būti nuodingi kūnui.
Prisikeikime velykiškai 

apsisaugojimui nuo 
stiktų pirklių

Kiekvienam iš mūsų reikia 
keltis velykiškai apsisaugojimui 
nuo pelnagaudžių, kurie mus 
išnaudoja, įpiršdami vitaminų 
naudojimą, yiršijanlį žmogaus

reikiamą kiekį vitamino gauda- 5 Pr*c miši'aus maisto priklauso 
m as žmogus normaliai gali gy- j kasdien valgymas keturis kartus 
venti, jo kūnas dirbti. Išaiškinta ! daržovių ir tris kartus vaisių, 
kiek pensininkui reikia tos ar ki- į kas iš mūsų pildo šitokį miš- 
tos rūšies vitamino, ir kokias ne- [ raus uiaisto reikalavimą? Už tai

pareikalavimą tų vitaminų. Vi- geroves jis apturi, tų vitaminų P1 prisieina priediniai priiminėti 
tąmmu gaminimas ir pardavinė- negaudamas pakankamai. ■ vitaminus, žinoma, geriausiai 
jįinias pasidarė didele prekyba Ankstyvesni tyrimai būdavo; Lutų, jei pensininkas bei kitoks 
Šiame krašte. Ansavikai .ėmė atliekami su jaunais žmonėmis,; musįškis grįžtų į tikrai sveikąsiame krašte. Apgavikai .ėmė 
galvoti už paprastą žmogųf jie 
pensininkams užteršė smegenis. 
Pensininkas puikiausiai pildo 
prekybininkų užmačią, jis nau
doja vitaminus pagal pelnagaū- 
džib nurodymą.

Laikraščiuose straipsniai,

atliekami su jaunais žmonėmis, = musisKis gęįztų į UKrai sveiKą 
tada niekas, daug dėmesio ne- i mitybą. Taip pat-, mūsiškiams 

i pasiduoti įvairiems 
pirkliams, peršantiems savo vi
taminus, labai gudrai nuduo
dant neva moksliškumą. Taip 
pat nereiktų priiminėti vitami-

kreipė į pensininko reikalus. Kol ] nereiktų 
kas aišku, kad nėra didelio skir
tumo vitaminų pareikalavime 
tarp jauno ir pensininko. Tik 
pensininkas dažniau už jauną

te- suserga ir daugiau vaistų var-! nūs pačiam manant, kad jų 
levižijoje skelbimai ir tam tik- to'ja. Tokiems prisieina daugiau 1
ros knygos perdėtai išgiria vila vitaminų priiminėti,, palyginus no, kad paciento

trūksta. Kartais gydytojas ma- 
maistas neturi

s
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inAtYieįica.

Because if 
thefiftmily ’r*
Tnnkrng decuttoo* apoui thtf 
future, too.

And that’s where U A 
Savings Bonds come in. Buy 
them through yo^ir bank. CX 
encourage your husband to 
sign up for the Payroll 
ings Plan whėre he work*.

That way, while you're 
meeting the day-to-day ex
penses. youTl still be buikhnc 
a more secure future luryour 
Eamiiy. ■

I J.S. Savins Bonds. For 
the svirnan who really ktxrw 
a good bargain-

tinėje vitaihinų prekyboje dau
gelis \itamini| (ypač pigių) turi 
labai mažą šritybos vertę ir yra 
labai didelėmis kainomis parda
vinėjami. Netikėkime todėl jų 
“vitaminų išpardavimais”. To
kių vitaminų gamintojų gami
nys yra abejotinos vertės ir ne- 
pirktinas, nes labai btangus net, 
išpardavime.

Nepasiduokime apgavimui, ne
sileiskime įperšami pirkti viso
kius “tonikus”. Jie brangūs. 
Juose labai mažas kiekis vitami
nui Jų žymioji sudedamoji, dalis 
yra vynas. Jei negali be vyno 
apsieiti, pirk jį už dešimteriopai 
pigesnę kainą.““ ■ '

Taip pat nepirkime visokių 
“birzgalų”, lytiniam pajėgumui 
padidinti peršamų. Dabar inty
mūs reikalai viešai gvildenami. 
To nebuvo dabartinio pensinin
ko augime Tas reikalas yra la
bai jautrus. Žmonės labai domi
si lytiniais dalykais. Jie griebiasi 
už šiaudo skęsdami šioje srityje. 
Todėl pelnagaudžiam labai leng
va žvejoti drumstame vandeny
je. Jie perša visai beverčius įvai
riausius niekus.

Taip ir vilioja pinigus iš pen
sininkų visokie apgavikai. Jie 
siūlo tabletes atsinaujinimui, ly
tiniam sustiprinimui, odos jau-, 
nystės palaikymui, greitam 
energijos atgavimui... Visi tie 
niekai tegul neteršia pensininko 
kūno.

Nepirktini peršami artritui 
neva geri vaistai, visokios! 
‘New Arthritic Formula” ir ki
tokios apgavystės."

Sergi — tvarkykis pas 
gydytoją

Ligos atveju — kreipkis pas! 
gydytoją. Pildyk jo nurodymus. 
Gera kūno, prc’to ir nusiteikimų, 
sveikata užtikrina gerą veiklą 
visose kūno dalyse, įkaitant ir 
lytinius reikalus bei plaukus ar 
odą. Dažnai, sakysim, cukraligė 
susilpnina pajėgumą intymiuose 
reikaluose. Keikia pagrindinę 
ligą tvarkyti gydytojo žinioje 
esant. Dažnai alkoholio ir alaus 
gėrėjai nusilpsta lytiškai. Jie 
tada meta kaltę ant žmonds. To
kie nekalta: ĮtsWa šavas žmoiias 
esant ArfštikhftuHlis. Atsiranda 
namuose nesantaika:

1 naujai dgsėnai
4

Daugelis žmogaus negalių esti 
paties žmogaus sukeliamom Toks 
girtavimas yra tapęs daugumos 
pensininkų antra prigimtimi. 
Už tai žmogus turi užmokėti 
įvairiais negerumais, pensininko 
amžiaus sulaukęs.

Plaučių vėžys 'vis "gausėja ir 
nuo jd jokia (pagalba negalima 

j net dabartiniu metu. Tik ld% 
I sergančiųjų pagy vena penkis 
j metus. Aiaip viii su plaučių vė>

, Išvada. Matom, kad be asme
nybės išsiugdymo, be nusiteiki
mų tvarkos, sveika ton negalime 
žengti nė pėdos. Visų pirma 
kiekvienas šiose Veiykose stip
rinkime savus nusiteikimus: 
sąmoningai keiskime senus, ne
sveikus įpročius ^veikesniais. Be

1

paskui — vaikų darželius, po jų gos leido, ne tik vieš
šitokio' pasifceftįtib tie nelauki-j U1<?s ir gavom. Luktelkit, parva-- rodė skąit&es ir patiekėIpaaiš- 

žiuos Pempė ir jums klius. Bet knirmus.me sveikesnių dienų sau ir ar
timui.

žiuos Pempė ir jums klius. Bet 
Pempė pagiedojo tą pat giesmę, 

Labai sunku keistis iki šiol bu-j Įęaip ir. pirmasis.
vūs netvarkingu valgyme, gėri- j — 
me bei apsiėjime. Bet bristi visi (jėjo: 
iš nesveikatos liūno turime, kito 
kelio negali būti sveikatom Mesi .x .x. . ...... , 
turime pradėti ^veikai maitin-įnere,ket^ ma,tmū 
tis: gausiai vaisių, 'daržovių vai- * 
gyti. Mes turime nuodų atsisa-Į 
kyti: liautis rūkius ir girtavus. 
Mes turime vitaminų pirklių, 
gražiakalbiškumui apkursti. Ne 
paskutinioje vietoje, mes turime 
nugarą atsukti įvairiems gražia- 
kalbiams kultistams, mus pra
garu gąsdinantiems ir tik per jų 
malonę dangų mums siūlan
tiems.

— Ar buvokciks^nbrs.dalyk as, 
Parvažiavęs dėdė Anupras pff*{ kad lietuviškas laikraštis (Ko- 
- : ; > dėl laikraštis, o ne Rekašius? —
— Mėsos būtų užtektinai, jeilP.L.) būtų į okupacinę valdžią 

] kreipęsis, prašydamas kokiu
* — Lietuvoje (rusų pavergto-* nors klausimu informacijos?
į je — P.L.) visai neseniai buvo j Malonus p. Rekašiau, papra-
■ ___ i __ r ____ t- - ___ ____________1_______________

No’rmaliam žmogui su viso
kiausiais apgavikais nepakeliui. 
Todėl jų visų venkime visą lai
ką. Kad pajėgtume atsispirti ap
gavikų vilionėms, visi pradėki
me sąmoningai mesti netikusius 
Įpročius. Tada gerės mūsų pil
nutinė sveikata. Kartu mes tap
sime pajėgesniais atsispirti svei
ka los srityje taip dabar gausiai 
privisusiems įvairiausio plauko^ 
apgavikams. j1 vpac kopusius, žinoma, reikes I lik sveikai gyvendamas, hkrtf. . . . , 1*<- • j ± 1 atsisakyti svaigalu, rukalu ir ga-1nesveikatoje su gydytoju tarda- !......... , .7? .. * Innai grvnesm orą alsuoti steng- ’ masis gaiesi ilgėliau islaikvti sa-:- ■ A , . ‘ė -r j . ‘ < tis. Pačiam orą teršti it tokiaisvo sveikatą. Tada ir priediniai .T . ,. .. . .. x. . . . . teršalais leisti artimui sveikataMtammai nebus taip reikalingi.2, .. . .rl "b • i - ... , t btigti, tikrai nėra velvkiskasO Kai reikes, gydytojas patars.! 
Tik jau liaukimės patarimų 
klausę kaimyno, kuris, būda-, 
mas jausmais pasilpęs, skaito į 
peinagaudžių leidžiamus raštus 
ir tariasi gerai darąs. Toks savo į 
sveikatą menkina ir dar kitą; 
Veda neveikatos duobėn. Gana 
kiekvienam iš mūsų tokios elg
senos.

ekologinė nelaimė, — skundėsi syk okupacinės valdžios kad ir 
simpežiume Rekašius, — tokia, šitokių informacijų: 
kurių pasaulyje labai nedaug. L 
New York Times apskaičiavimui 
padariusi $900 mil. žalos...

Būtų buvę labai gerai pi-idėti j 
dieną, mėnesį, metus ir dienraš-J 
čio numerį, kad ir kiti galėtų tą j 
“įdomią” žinią pasiskaityti ir j 
nepagalvotų ,kad ji iš pirato iš-i 
laužta.

(Nukelta į penktą puslapį)

I ENERGY
WISE

jos) vyksmus kūne. Todėl dabar! 
mes jau pradėkime tuos vitami-1 
nūs naudoti maisto esamus: vi
tamino A gausime pakankamai, 
suvaikydami per dieną tris mor
kas. Vitamino C — gerdami ir 
valgydami citrininius vaisius ir 
jų sunkas. Vitamino Ę gausime, 
valgydami žalių lapų daržoves,'

STENKIMĖS GERU PATA
RIMU PASINAUDOTI 
VITAMINAI A. C IR E 
APSAUGAI NUt) VfcžIO

Klausimas: Kiek yra teisybės! 
paskelbime, kad dabar pradeda-J 
ma rūpintis ir apsauga nuo vė
žio, o ne tik jo gydymu? Kokia , 
svarbiausia loji apsauga gali bū
ti, prašau gerb. daktarą paaiš
kinti. Ačiū.

i žiu greit miršta. O tas vėžys ap-| pajėgumą Vitam; 
tumnas svarbiausiai per TABA- stabdo dej^n

Chang* the erti and 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline

Don’t be a Born Loser!

Pasiskaityti: Michael Gordon, 
M.I). Old Enough To F'eel Bet
ter. Chilton Bdok Co.

SOME CHICAGO MOTOR CUJB "HPS OH 

ixpressway

Atsakymas: V engi mas 
vėž| iššaūirfančių nuodų: 
holio, tabako, chemikalų, 
kių I^abar |>ra<iėti lyrima

E

a Iko-
dul-



Argentinoj nepavojinga kišenėj 
nešiotis milijonus

Rašo VLADAS RASČIAUSKAS

Po ilges kelionės pailsėjęs, se- Juos gerai pažinau. Porą m s tų 
kančios dienos rytą po pusryčių1 nebuvau susitikęs, tai kalboms 
nutariau išs kusti daugiau pi- nebuvo galo. Jie pasakojo apie 
r.igų. žinojau, kad teks susitikti gyvenimą Buenos Aires mieste,1 
su žymiai <1.dėsniu Argentinos! 
l’etuvių skaičiumi, tai, žinoma, 
raikės daugiau pinigų. Man bu
vo a’šku, kad šimtų tūkstančių 
pesų nebeužteks.

Nuėjau į banką, paklojau 
569 Amerikos dolerių ir papra
šiau, kad man duotų priklausau- 
č us p?sus. Man atskaitė net 
5,800,(W)9 pesų. Už penkis 
tus dolerių gavau beveik 
inilijchus pesų. Tapau ne 
jonierius, bet daugiakartis 
jonierius. Turint galvoje

ši m
Lietuvis keliautojas Vlad.is Pasčiauskas Buenos Aires banke 
keitė $5(M) ir gavo 5 milijonus ir 803 tūkstančių pe^ų. Poliei 
rinkas jam pasakė, kad nėra jokio pavojaus važinėti Argenti
nos sostinės gatvėmis su milijonu kišenėje. Užpuolikų rė.a.

ap’e prekybą ir pramonę, o aš 
turėjau pasakc’ci apie savo ke
liones į Velykų salas Pacifike. ■ 
Atsisveikindamas ten išvažiavau.1 

Išsikalbėję, nutarėm niekam 
nieko nesakyti, kad aš atsiradau 
Argentinoj. Nutarėm vykti į 
Buenos Aires Lietuvių klubą 
Naujuosius 1982 metus sutikti 
ir iškirti netikėtumą. Nutarėm

__ _ važiuoti kartu į Klubą, kur su- 
mili- j sitiksim daug pažįstamų. Tada . 
mili- 

dar
nuo vakaro pas mane likusius 
šimtus tūkstančių pesu, turėjau 
šešis Argentinos milijonus.

čia pat banke stovėjo gerai ap
sirengęs ir stipriai nuaugęs 
ginkluotas policininkas. Prie jo 
priėjau ir paklausiau:

— Ar nepavojinga Buencš Ai
res gatvėmis vaikščioti su šešiais 
milijonais kišenėje?

— Ne, — jis man atsakė. — 
Nepavojinga. Buenos Aires gat
vės saugios. Dabar Argentinoje 
visi tapo milijonieriais... Ir aš 
esu milijonierius...

Jam parodžiau pinigais išsi
pūtusias kišenes, o policininkas 
numojo ir tarė:

— Nebijokite... Saugiai gali
te eiti.. _

Pamaniau, kad gal milijoną ir 
neverta vogti. Pamaniau, kad pašokome iki ryto'. Pasijaulėme! 
būtų gera, jeigu ir Amerikoje 
būtų tiek daug milijonierių, tad 
niekad ir prie dolerių nesitai- 
kytų.

Milijonus vis dėlto susilam- 
žiau į švarko ir kelnių kišenes, 

' aptvarkiau .ir išėjau. Priėjęs prie 
telefono, nutariau skambtelėti 
senam savo pažistamui Juliui 
Petroniui. Atsiliepė jo’ žmona 
Veronika. '
9 Iš pirmo mano žodžio ji mane 
atpažino. Ji tuojau sušuko: "Val
teris kalba”. Abu nustebo, nes 
nesitikėjo, kad aš galėčiau būti 
Buenos Aires znieste.

— Aš ne tik esu Argentinos 
sostinėje, — jai atsakiau, — bet 
netrukus aš pas jus užeisiu.

Julius" ir jo žmona Veronika 
vra labai malonūs žmonės. Visu 
yra mėgiami. Jie via žinomi 
veik visu Buenos Aires lietuviu 
tarpe. '• ■

Julius Petronis ilgus metus 
dirbo Buenos Aires Fordo dirb
tuvėje. Jis turėjo atsakingą dar
bą. Jd žmona taip pat visą laiką 
dirbo. Ji buvo slaugė, šiandien

kad

cienės užkalbinta V. Urbonienė * 
aiškino, kad Gimtajame Krašte * 
parašyta netiesa, tačiau š. V. Ur- • 
bonienė atsisakė tą netiesą ate • 
šaukti spaudoje. Tai sužinoję iš • 
Iz. Pocienės, stalo dalvviai labai • 
nustebo. Tąsyk š. A. Marma, j 
kaipo korespondentas ir Čikagos 
Spaudos Klubd narys, paėmė tą 
G.K. numerį ir parašė straipsnį 
"Nenori atitaisyti paskelbto 
melo”, kuris buvo atspausdintas 
"Naujienose” 1981.1.28 d. šau
lys A. Marma, kaipo laisvos 
spaudos atstovas, skaitė, kad jo 
uždavinys iškelti ne vien teigia
mas, bet taip pat ir neigiamas 
gyvenimo apraiškas ir tąsyk nu
rodyti žmonių daromas paklai
das bei įspėti tautiečius nuo tų 
paklaidų pakartojimo. Jo pirmi
nis siekimas buvo, kad š. V. Ur- 
banienė atšauktų tarybinėj spau
doj paskelbtą melą, ypač kad ji„ 
nors ir prašoma tai padaryti žo
džiu — atsisakė.

Bylos daviniais nustatyta, kad 
š. A. Marma tinkamai atliko tau-, 
tiečio pareigą ir vykdė gerą 
darbą.

(Bus daugiau)

singas dalis viešai, laisvoje 
spaudoje atšaukti.

š. V. Urbonienė, kuri kelis 
kartus vyko okup. Lietuvon, vi
sas las galimybes neabejotinai 
žinojo. Ta prasme jai jokių 
staigmenų nebuvo, tačiau ji "iš
kraipytų faktų” ne tik kad tais 
voje spaudoje pati savanoriškai 
neatšaukė, lxd net žodžiu ragi
nama tai padaryti — atsisakė. 
Tik po š. A. Marmos straipsnio 
"Naujienose”, ji "Drauge” pa
rašė "Netikėkite Gimtojo Krašto 
plepalams”.

V. TIKRŲJŲ ŠAULIŲ 
REAGAVIMAS

ncIiaup.;j.KĮ savo tautos paver
gėjo tei jo užgožtos ^ steinos iri : 
nečiulba jam pagyrų, o taipgi 
nusiskundimais nepasisako' apie

Itą gyvenamąjį kraštą, kuris, i 
jį priglobęs, duoda aukščiausią 
pasaulyje pragyvenimo stan
dartą.

Visiems puikiai žinoma, ku
riam tikslui tokia propagandi
nė medžiaga yra komunistų pa
naudojama. Negali lų aplinkybių 
bei sąlygų nežinojimu ar nesu
vokimu teisintis nei š. V. Urbo
nienė, kuri taip dažnai "ten” 
lankosi.- O vis lik ji savo pokal
biais p\\ė vandenį ant tarybinio 
malūno ir tuo pasitarnavo rau
donųjų įstaigoms bei jų propa
gandos aparatui. Kad jos ”pasa
kojimai” jiems "tiko”, jau įrodo 
pals spausdinimas ir priedu dar 
"papuošimas” jos nuotrauka.

10. Besilankančių okup. Lie
tuvon patikimų asmenų teigi
mu, "Tėviškės” reporteriai ne
lenda į akis ekskursantams. Ne- 
bnt tie ekskursantai jau yra la-

Ilą gyvenamąjį kraštą, 
ii nnclobes. duoda auk

1981.1.18 d. V.D. R-nės nariai 
turėjo Klaipėdos Krašto atvada
vimo paminėjimą. Po oficialios 
dalies buvo kavutė. Tąsyk sėdin
tieji prie š. A. Marinos stalo pa
malė ir paskaitė minėtą “Gim
tojo Krašto’* numerį. Visas jų 
“stalas” pasipiktino š. V. Urbo
nienės interviu. Pasitarus, buvo 
paprašyta Iz. Pocienė pasikal
bėti dėlei to su netoliese sėdin
čia š. V. Urboniene ir pasiūlyti 
jai tai atšauktr^paudojė. Iz. Po-

ANTANAS MARMA IŠTEISINTAS
1LS1.X.27 28 d.d.'š. Vandą Ur- 

, bon’en-? nasinialvti išsiaiškini- 
mui, tai ji kategorškai atsisakė. 
Ji taipgi neatvyko nei į Srpm-

(Tęsinys)
Tardymo melu nustaty’aj
“Vilnis” į savo organizuo-

kskursijas priima tik

Naujų Metų sutikimas bus įdo
mesnis, nes nė vienas klubo na
rys manęs ten nebus laukęs.

Ta:p ir psdarėm. Vakare nu- ’ 
važiavę į klubą, radom? ap'e 
šimtą žmonių. Visi laukė Naujų 
Metų, bet jie nesitikėjo manęs
ten sutikti. Man buvo labai sma- januis 
gu Naujuosius Metus ten sutik- •; tuos asmenis, kurie: a) yra jų 
ti, nes beveik visus klubo’ narius spaudos prenumeratoriai, b) yra 
iš senų laikų pažinau. Argenti- jų šalpos, literatūros ar kitų pa
noj esu buvęs kelis kartus. Mies-. dalinių nariai, c) yra Vilnies 
tą ir priemiesčius esu išvažinė- ar kitų "pažangiųjų organiza- 
jes, liciavių įstaigas ir biznierius * c;JU ar JU padalinių finansiniai 
pažįstu, daugelį savo automobi- rėmėjai. 1 aigi — ala MOPR i- 
liu esu išvežiojęs po Argentinos nmkai ’ (Mieždunarodnaja Po- 
miestus ir miestelius. 1 mošč Revoliucijonieriam).

Man buvo labai malonu Bue-j Reikalinga atkreipti ypatingą 
nos Aires prietelius •___
Klube sutikti ir kartu su jais 
sutikti 1982 metus, žinoma, 
vien tik susitikimu viskas nepa-( 
sibaigė. Mes ten padainavome ir.nei kiti "mirtingieji .

“ ■ - -_ - _ _ ; Čikagos lietuviai "dipukai”
* daug jaunesni, tarytum Naujų stebi, žino ir pažįsta pažangiuo- 
Metų sutikimas būtų prieš 50 sius” ...ir atvirkščiai.
metų, kai ėjome 20-tus metus. ; Kai Sąjungos Garbės Teismo 

Namo ėjome ryte, saulei jau Pirmininkas, ruošdamas šią by- 
beveik parodžius savo akį. Nau-apeliaciniam teismo posė- 
jų metų rytas mane nustebino <lžiui ir būdamas Čikagoje kvietė 
daugiau negu kitus sutikimo1 
dalyvius. Aš išskridau metų pa-’fuolt Turiu jų pritraukęs.didelę 
baigoje, gerokai pasalęs, šaltam ‘ gajybe. Kai norių pailsėti, tai 
vėjui pučiant, pranašaujant ar-, paleidžiu mašiną, žiūriu į gra- 
timą žiemą, o Bueno’s Aires me< žias gėi£S įr pailsiu.,

(Bus daugiau)

Lietuviu dėmesį į tai — jei saulė s i a pi i- 
s imama į jų rengiamą ekskursi

ją, tai ji privalo turėti pas 
"juos” žymiai didesnį "kreditą

džiai žaliavo, gėlės žydėjo, oras j 
buvo šiltas, gražus. Visa naktį; 
ūžesys, o lauke eik ir norėk.! 
Mane labiausiai stebino žvdin-* i eros gėlės. Man atrodė, kad anks
čiau Buenos Aires niekad netu
rėjo tiek daug ir tokių gražių 
gėlių, ko'kios buvo tą šiltą rytą.

Bekeliaujant aplinkui' šį ap
skritą Pasaulį, priėjau įsitikini
mo, kad lietuviai yra gėlių mė
gėjai. Kur lietuviai apsigyvena, 
ten žydi rūtos, mėtos, jurginai, 
pinavijai ir įvairiausios kitos 
gėlės. Aš jas mačiau Panevėžyje, 
Marquette Parke ir Buenos Ai- 

I res mieste. .• i
| Aš gėlių nesodinau, bei kur 

abu jau yra išėję pensijon ir į pamatydavau gražių gėlių 
gana gražiai gyvena.

gos G. Teisino teisiamąjį posėdį * nkanis kuo nois skolingi! 
1981.XI.21 d. į Detroitą, nors ir 
gavusi šaukimą.

9. š. V. Urbonienė savo pokal
byje su "Gimtojo Krašto” kores
pondente "davė” faktus grynai 
pagal tarybinį kurklį, t.y. pa
lankūs pasisakymai apie Tarybų 
Lietuvą ir nepalankūs nusi
skundimai apie JAV — Jungti
nes Amerikos Valstijas, kurių 
gyvenimo’ standartas aukščiau-1 
sias pasaulyje.

Priešpastačius kaip š. V. Ur
bonienė kalba apie vienus ir kaip 
apie kitus, aiškus jos pataikavi
mas Lietuvos okupantui (jo pa
statytam aparatui) ir peikimas 
bei dejonės prieš JAV, t.y. prieš 
tą kraštą, kur ji gavo prieglobs
tį, kuriame uždirba tiek, kad! 
namai "išmokėti , kad pajėgia Q pasakytų detalių bei 
nupirkti mašinas okup. Lietuvo-1 
je artimiesiems ir kad gali gan 
dažnai lankytis okup. Lietuvoje. 
Ano’t jos pačios, tik grįžusi į Či
kagą uždirba pinigų, ir vėl į ke- nors šališkai perteikta ar padai- 
lione — okup. Lietuvon. Į linta, tai tam pasakoriui reikia

Net vienas padorus žmogus turėti pilietinės drąsos tas netei-

už anų padarytas ekskursan
tams paslaugas. Kaip taisyklę, 
už pasikalbėjimus — interviu, 
patekusius į Gimtąjį Kraštą, rei
kia daugiau kaltinti pačius išei
vijos pasimetėlius, kurie, norė
dami įsiteikti "globėjams”, duo
da tokius pasikalbėjimus. Po to, 
kai tie pasikalbėjimai yra at
spausdinti ir skaitomi laisvuose 

j vakaruose, tąsyk ir patys pasa
koriai pasijunta nejaukiai. Su
prantama, kad tie plepiai teisi
nasi buvę išprovokuoti ir kad 
be jų žinios daug kas pridėta.

gali pasitaikyti viena 
tačiau galima už-

Kultūrinių ryšių įtaka išeivijai

Aleksas Ambrose,

Žinoma, 
kita išimtis,

Gyvename nenormalius lai
kus. Pasaulis verda taip, kaip 
katile. Jame įsivyravo teroriz
mas, atsirado nuožmi žmonių 
vagystė, šiurpūs žudymai, ar
šūs įžeidinėjimai, apmaudingi 
žeminimai, neapykanta, pavy
das, išviršinis gerumas ir kitos 
šių dienu žemiškos menkystės 
lydi mus. Toji pasaulinė 
cija užkrėtė ir lietuvius.

Amžių bėgyje lietuvių

situa-

tauta
tikrinti, kad niekas jo neprie-j^ų negerovių nežinojo. Mųsų
vartavd, už liežuvio netraukė ir 

j be pasimetėlio noro bei sutiki-

faktų korespondentai nepajėgtų 
"iš lūbu” sukurti.

Todėl, jei iš tikrųjų ir yra kas

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

tai
man labai norėjosi jas fotogra-

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MAISTAS E EUROPOS SANDĖLIŲ t i . - . ' . • =X’

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 ♦ TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARUA NOREIKIENX

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

£501 W. 69th St, Chicago, BL 60629 ♦ Tel 925-2737

< Y ▼. XALANTINAS

a VerKSTINGAI fflPILDGMI RECEPTAI • FANNIE MAT 8Ab 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara Šiokiadieniais nno

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15. . •. .
■1' Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Inž. LIŪDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA, ’' ’
parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti virieHri.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

proseniai buvę taurūs ir, gar
bingi. Jie tą paveldėjo iš senų 
senovės, o gautą paveldėjimą 
perdavė kartų kartoms. Lietu
vių tarpe nebuvo vietos men-( ks 
kystėms. #

Negerovės -yra ankstyvesnių 
okupantų palikuonis ir pasta
rųjų atneštos. Kiekvienas oku
pantas, okupavęs kraštą, neat
neša jam nieko gero ir naudin
go. Visi okupantai, kaip jie be
sivadintų ir kokiais gražiais 
skelbiamais išsilaisvinimo šū
kiais besidangstytų — okupuo
tam kraštui atneša tik nelaimę, 
vargą, išnaudojimą, persekioji^ 
mus ir žudymus. Nėra jokių 
duomenų, kUr nors okupantas, 
okupavęs kraštą, juo. ir žmonių 
gerove rūpintųsi, kaip Vienas 
laikraštis steigė.

Prielaida būtų, kad okupantas 
yra toks geras, nes Vilniuje 
įsteigė,.lietuvių. kalbos kursus, 
kad pabėgusių nuo to paties 
okupanto tėvų vaikai, nepamirš
tų lietuvių kalbos. O lituanisti
nių mokyklų mokytojai, nuąi- 
vertinę save, vežtų vaikus Į 
Vilnių. Ta visa okupanto pa
slauga, gerumas ir rūpestis — 
skirtas tik lietuviams gyvenan
tiems už okupuoto krašto ribų.

Savo krašto žmonių rinkta 
valdžia rūpinasi krašto, ir žmo
nių gerove, bet okupantas ar jo 
pastatyti tarnai, kurie priklau
so nuo okupanto malonės, nie
kada nesirūpino krašto ir žmo
nių gerovė.

Mes, kurie patys esame per
gyvenę dviejų okupantų okupa
cijas — matėme jų niekingus 
ir barbariškus darbus. . Taria
us jų gerumas ir rūpestis gy
ventojams buvo, kad visas ver
tingesnes ir naudingesnes ver-

tūs, d antras tą pat darė, vež
damas į vakarus. Stvėrė ir ve
žė netik turtą, gėrybes, gyvu
lius, bet stumdė ir ve
žė žmoneą: vytus, moteris, vai
kus. ' ■ • ' ; ;■ >

I ‘ J. Girdžiūnas.
'■ (Bus daugiau) ,

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATORA,- lietuviu literatures, meno '..mokslo 

1954 m. metraitis. J ame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vince 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko®, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ii 
M.K. Čiurlionio, M. šfleikio, V. Kašubos, A. Rūkitelės ir JL Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pust knyga kainuoja tik S3.

a DAINŲ J V ENTtS LA C K UOS E, poetės, rąžyto jos Ir tau- 
tiniq Jokiq pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daini| 
iventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusLy-kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly.
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 32. (

a Lilei UVlšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaJauske 
įdomiai paradyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės b 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodami 
vitovardžių pavadinimai Ir jų vertiniai j vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

t K4 EAUMfS L1M2, raiytojoe Petronėlės Orintaltės atifi- 
minimai Ir mintyj apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje Ir pir. 
maišiais bolževikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik S3. ;

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras
tas Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje: tik B« 
Jurgio Jažinako knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe- 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja J6. '

> SATYRINIS NOVELES, M. ZoeČenko kUryba, 7. Valaičio 
vertimas. 200 pri. knygoje yra M0 sąmojingų novelių. Kaina (2.

Knygos gaunamos Naujienose, 17W So. Habted St. Chtrajm.
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Pasaulio horizontai tamsėja
Nauja pasaulinė krizė buvo laukiama Artimuose Ry

tuose. Tranui sudavus didelį smūgį Irako kariuomenei, 
buvo laukiama Jordano įsijungimo į karą ir tuo pačiu 
laiku laukta Izraelio puolimo prieš PLO Libane ir galimo 
susikirtimo su Sirija.

Tuo tarpu visai netikėtai susidarė visai nauja krizė, 
Argentinai staigiu puolimu užėmus Falklando ir kitus 
salynus Pietų Atlante, priklausančius Anglijai. Susidarė 
naujas pasaulinės krizės židinys, kuris tiesiogiai palietė 
Vakarų Europą ir Ameriką. Anglijos vyriausybė, įpykin-z 
ta Argentinos ^agresijos, pasiuntė 40 karo laivų arma
dą su aiškiu įsakymu atsiimti saįynųš, sunaikinti okupa--' 
cines iėgas ir nuskandinti Argentinos pasiųstus karo ir' 
pagelbinius laivus. ■ ’ <

Ar šis įsakymas bus Įvykdytas, ar tame laiko tarps
nyje, kol armada pasieks kovos lauką, pasiseks Amerikos 
diplomatijai surasti kokį nors kompromisinį sprendimą, 
kad išvengus karinių veiksmų, sunku dabar pasakyti. Pra
sidėjus mūšiams, pradžioje vien Falklando ir kitų salynų 
erdvėje, karo veiksmai gali išsiplėsti, įtraukiant tiesio
giai ar netiesiogiai likusią Pietų Ameriką ir pastatant 
Centro Ameriką Į kritišką padėtį.

Dar neaiški Sovietų pozicija šiame galimame kon
flikte, kuri Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje susilaikė 
nuo balsavimo prieš Argentinos agresiją, bet nepavar-Į 
tojo veto teisės, kas buvo laukiama. Sovietai yra stam-? 
biausi Argentinos prekybos partneriai, užpirkę veik 
visus eksportuojamus grūdus ir sudarę penkeriems me
tams prekybinę sutartį, pagal kurtą kasmet pirks 100.000 
tonų mėsos. Dideli nerimą sukėlė Amerikoje žinia, kad 
Sovieteai yra pardavę Argentinai didesnius kiekius rafi
nuoto uranijaus, kurį galima pavartoti atominių bombų 
gamybai, ir pažadas parduoti modernių ginklų.

Naujai susidariusi pasaulyje krizė yra tuo pavojin-^ 
ga, nes Anglija,'įsivėlusi į didesnius karinius veiksmus, 
turės atitraukti veik visą savo karo ir pagelbinį laivyną, 
kas labai susilpnintų Šiaurės Atlanto gynybą ir sudarytų 
palankias sąlygas Sovietų spaudimui į Vakarų Europos 
neutralizaciją, ypačiai siekiant pajungti savo įtakai Skan
dinavijos kraštus.

Ar Sovietai tiesiogiai remtų Argentinos pusę, dar 
sunku pasakyti, nes sunkiai susirgus L. Brežnevui, Mask
vos valdančios viršūnės atsidūrė kritiškoje padėtyje. Kol 
neatsigaus L. Brežnevas ar bus pakeistas kitu, vargu. 
Sovietai ryžtųsi įsivelti į rizikingus žygius. Kiek yra Į 
padėtis Sovietijoje, rodo pavėluotas ABC korespondento 
pranešimas iš Maskvos. Jo žiniomis, paguldžius L. Brež
nevą į ligoninę, buvo paskelbtas okup. Lietuvoje ir Balt- 
gudijoje aliarmo stovis, suvaržant gyventojų judėjimą. 
Pentagono žiniomis, visame Irano ir dalinai Afganistano 
pasienyje Sovietai pradėjo sudarinėti niekieno žemės 
juostą, iš kurios iškrausto vietos gyventojus ir degina 
kaimus, kas iššaukė pasienio susišaudymus su Irano 
sargybomis.

Šie faktai, jei yra patikimi, rodytų Sovietų netik
rumą ir pasirengimą įvairiems netikėtumams, pasikei
čiant Kremliaus vadovybei, ar pasiruošiant naujiems 
agresingiems žygiams. Prie šių keliančių Vakaruose ne
rimą žinių, tenka pridėti paskelbtą kolumnistų Rowland 
Evans ir Robert Novak Chicagos Sųn-Times’š.m. balan
džio mėn. 7 d., sensacingą žinią; -Pagal ilgai užtrukusias 
Amerikos įvairių žinių rinkimų tarnybas, buvo galuti
nai nustatyta, kad Sovietai didelėje paslaptyje gerai už
maskuotose vietovėse Plesecko rajone, Archangelsko sri
tyse, įrengė 200 naujo tipo judamąsias SS-16 tarpkonti- 
nentalines raketas (ICBM), nukreiptas tiesiogiai į Ame
rikos taikinius.

Minėti kolumnistai pabrėžė, kad tuomi Sovietai su
laužė savo pasirašytą SALT II sutarimą, nors Kongreso 
nepatvirtintą, kas įrodo kaip Sovietai sugeba didelėje 
paslaptyje paruošti milžiniškus karinius pasiruošimus, 
kurie yra sunkiai vakariečių susekamu Išvadoje kclum- 
nistai įspėjo Amerikos vyriausybę ir Kongresą būti at
sargiems, sudarant nusiginklavimo sutartis, nebent už
tikrintų asmeninę kontrolę, nes Sovietai sugeba apeiti.- 
sutartis ir surasti, būdus paslėpti savoma‘ujų grnkFų įreh-' 
girną, kas gali užklupti, vakariečius savo netikėtumu.

Dabar paaiškėjo, kodėl prėz. Reaganas paskutinioje 
savo kalboje su nemažu susirūpinimu .prisipažino prie." 
Amerikos atsilikimo atominiame apsiginklavime, kas bu-. 
rt žinovų priimta su nepasitikėjimu, bet kolumnistųt 
Evanso ir Novako reveliacijos patvirtino.prezidento Rea- 
gano teigimą. ' ' ' r- ri ■ ' i

Šioje faktų ir įvykių grandinėje ryškėja naujos pa
saulinės krizės pavojus, kuris tik po savaitės ar kitos į 
oaaiškės pilnumoje. Šiuo metu pręz. Reaganas įgaliojo 
Valstybės sekretorių A. Haig vykti į Londoną, iŠ. ten tie
siog į Buenos Aires, tikslu surasti kompromisą ir už
bėgti įvykiams už akių.

Ne mūsų galioje daryti kokius nors spėliojimus ne
tolimai ateičiai. Kai įvykiai išryškins tolimesnę krizę ir: 
drauge į paviršių iškils nauji faktai ar Įvykiai, teks prie 
šios temos grįžti ir pasidalyti su skaitytojais naujais ra
diniais. • - - . {

Kaip žinome, Lenkijos kiužė buvo tiesiogiai palietusi' 
pavergtą tėvynę, nes Sovietams besiruošiant invazijai, 
buvo paskelbta dalina lietuvių atsarginių karių mobiliza
cija, o mūsų veiksniai ir išeivija buvo Įsijungusi i pro
testo akcijas dėl lenkų tautos laisvių ir teisių užgniau
žimo. Dabar vėl, L. Brežnevui smarkiai susirgus, pir- 
mon eilėn Lietuvoje buvo paskelbtas dailnas karo stovis, 
kas Įrodo kaip tampriai.lietuvių tautos likimas yra su-r 
rištas su pasaulio krizėmis, ypač jei jos tiesiogiai rišasi 
su Vakarų Europa. ■ rt

, J

. 'HSTAS

PETRAS ŠIRVOKAS
'Tuntvkiu nuotykiai ž^mė’e, 

pragare ir danguje
TOT.TML BET NEPAMIRŠTAMI LAIKAI

(Tęsinys)
— Jonuk, bėk greitai ’ Sugrąžink tą šėmąją. 

Ir Įpilk tu jai, kiek tiktai valiosi. Mat, neramioji 
dvasia, jau Į vasarojų bemaunanti! Jai visada 
bizdalas prisisegęs...

Kerdžius pasiuntė piemenį ir ūkininkiškai 
apsižvalgė apie visą bandą.

— Apie ką gi čia aš jums, vaikai? Jau pa
miršau dabar...

— Apie Kristų ir vakelius! — tuojau atsi
liepė piemenys.

— A-a! Dabar atsiminiau jau. Taigi... Kris
tus ne tik seniau, bet ir mūsų dienomis dažnai 
pasirodo žemėje. Tik ne tikruoju savo pavidalu 
pasirodo Jis, bet elgetos. Vienas retai tevaikšeioja. 
JĮ palydi šventas Petras, arba Jonas krikštytojas, 
šita elgetos visada tylūs, ramūs. Jie nešaukia, 
erėkia ir daug neprašo. Bet jūs duokit jiems, 

'“•'-lėdami duokit... visada. Užtat kaip šunis 
‘ *'k:' * • - ’ įlotus, su vežimėliais, ar krepšiais 
apsik, rrtri-iu Tu naisiai landūs, dideli rėks-

<i. i : ’• ''Mentis lazdomis, botagais. Tai
. v.-icj. ii p^sk’Jtir.feii girtuokliai...

išeivjų

KVIEČIA
bėgęs i JAV. ssko. kad tai yra 
?4;iskvos KGB įkurta įstaiga 
šnipinėjimui, griauti
laisvinimo organizacijas, šmeiš* 
ti j u veikėjus ir skaldyti ben
drą veikimą.

Kada okupantas šventė Tary
bų Lietuvos 40 metų atkūrimo

lankyti Vilnių, Kauną, Druski- 
nmkus, Trakus, Rumšiškes ir 
dar kitokių pramogų bus .. • 
Taip pat Petronis pranešė, kad 
š-ais metais neruoš Vilniaus 
universitete 6 savaičių lietuvių 
kalbos kursų. Priežastis —Rea- 
genas bijo, kad X Vilniaus ne-

j sukakti, VLIKas prašė ir pa
vienius lietuvius nevažiuoti į 
okupuotą Lietuvą^ boikotuoti 
lą Lietuvos pavergimo šventę, 
bet L. Bendruomenės pirminin
kas savo atsišaukime, netik ra-r. 
gino važiuoti bet ir kelti ten’ 
lietuvių, pasiektus kultūrinius 
laimėjimus! , Kokius laimėji
mus? Siūlyčiau pasiskaityti po
grindžio “Aušrą” ir pamatyti 
kokia “kultūra” okupuotbj' Lie
tuvoj dabar .puoselėjimą.’•. r -'

■■§. m. kovo 22 d. per VH-* 
niaus radijas užsieniui. Pranas • 
Petronis- sako, kad jįš‘ gaiina- Ja-' 
bar daug laiškų iš useuauj ki^ 
rie nori, aplankyti .‘ gimtąjį krąš-. 
tą ir palaikyti kultūrinius ry
šius. “Petronis iki ■' šiol kaitino 
VLIKą, ,dr.‘ Bobėlp ir ‘TUaujie-' 

... - > ■has” šu jų kunigais, Imriė'kbn- 
kūltūriniu gjrveniinu, . švietimo,, kia ’ šių ryšių .palaikymui, bei, 

-šį kartą staigmena! ‘TėyiSrės’’ 
draugija tuo rūpinasi? nori pa
dėti, bet klausia: *-G;.fkas uždą- 
rė vartus Į Lietuvą?” .’— JAV 
prezidentas Reagen. . Jis sulau
žė sutartį ir-nęlęiužia .“Aeroflo-. 
to” lėktuvams nusileisti dAV. 
Nežiūrint to Petronis', šakosi 
šiais metais organizuoja ^spe
cialias grupes iš 'JAV, Canados. 
Australijos ir 16 vasario-gimna
zijos. “Tėviškės” draugija iš
siųs pakvietimus, o Institutas 
tarsis-su kitomis kelionių įstai
gomis, parūpins lėktuvus, kad 
važiuojantieji neturėtu jokių 
nepatogumų. Turistai galės ap-

“Tėviškės” draugijos pirmi
ninkas rodo didelį susirūpini
mą išeivijos lietuviais vakaruo
se, kad jie nenutautėtų ir palai
kytų artimus ryšius su savai
siais ir kultūrinėmis įstaigomis 
okupuotoje Lietuvoje. Tam 
tikslui atsiekti, yra sukurta 
draugija “Tėviškė”.

1980 m. gruodžio mėn. žur
nale “Mokslas k* Gyvenimas*’, 
straipsnyje, “Atskilę nuo Tau
tos Kamieno", Petronis rašo: 
“Draugijos tikslas padėti lie
tuvių išeivijai neatitrūkti nuo 
lietuvių tautos -kultūros, per 

amžius "surinktu dvasiniu ver
tybių’; neužmiršti savo kalbos ’ir- 
savo krašto. “Tėviškės” draugi
ja kviečia pasižymėjusius ’ išei.-j 
tdjos visuomenės ir kultūros

Jasmepjiš .• it turisti nes grupes 
aplankyti savo tėvų, kraštą. 
Drąugijos kvietimu kasmet -.ap
silanko netik vyresniosios kar-‘ 
tos, bet ir jaunosios kartos at
stovai : rašytojai, . žurnalistai." 
studentai, jauni" mokslininkai, 
inžinieriai. 5ię susipažįsta su

mokslo Įstaigomis, ekonominiais 
laimėjimais ir 1.1. Vilniaus uni
versitetas kiekvieną vasarą ren
gia 6 savaičių lietuvių kalbos 
kursus išeivijos jaunimui, taip, 
pat “Tėviškės” draugija, ben-, 
draudama su Mokslų' Akademi- 
.j a, Kultūros ministerija; bei 
Aukštojo specialinio vidurinio^ 
mokslo įstaigomis, draugija pa
deda joms organizuoti- “kultu-; 
rinius ir mokslinius ryšius su 
lietuvių išeivija”.

Apie “Tėviškės” draugiją 
latvis O- Lėžinskis, buvęs kul
tūrinio bendradarbiavimo oku
puoto j Latvijoj agentu ir pa-

nėr olas Petronis ^turėtų surasti 
geresnę priėžastį, nes gerai ži
no, kad pats Petronis - ir jo 
agentai laisvai važinėja _pb JAV 
ir Cąnadą kur tik nori, niekas 
jų nešekioja, kalba -ką. nori. 
Tuo tarpu ą okupuotą^IjietuVą 
muvykę išeiviai, net savo /mi
rusių ’Tėvų kapus , begali aplan
kyti ir visa laiką
to ir “KGB agentų’ ^globoja
mi”. . ** ’ t '■ t L ‘ ' f
■... * * - > r i • > ■- ■
\ Dėl tų “Tėviškės”? ar augi jos 
>niošiąmų * : ekskursijų ' 1 laikas 
rimtai, susirūpintu kad' herėįk|* 
tų^rr muįęis,, kaip^ 'Australijos

•dėif bendrądkrbiavjrnp. suoku-. 
■..paktais.. ’ < J’ pftfįrShio^rnė, 
kada .Maskvos ^JfĄVįpa^iinitiny- 
bės v&ldminka-s'. &pŠLĮanko ¥11- 
niujė, nes. tuo 'pnpjižįstk' Lietu- 
Vos okupaciją,, p Juo .tarpu L. 
B vadų . dukros,.. L B į -TĄiybb's 
iiarė' ir. Jdti. jeeiiiejv y'S^eiėk- 
+uaiai” bostoniškio Šato suprgą- 

tėviškės” ‘ draugijos 
Įkyiečiąmį -ir ' globojami -lankosi 
tuo mėtų, jią^^(Ampaiitąs-šyefi- 
tė/40 metų Lietuvos -payergimo 
sukaktį.. Petrorns; pasikalbėjime 
oer • Vilniaus Tadij^ su inž. Ša
tu džiaugėsi, kad jienepaklau
sė VLIKo ir atvažiavo^ Jie gar 
įėjo lankyti -savo tėviškes, nu
vežė net į Palangą, o genero
las išrūpino bilietus į šokių-dai- 
nsi šventę, kulminacinį .punktą, 
Lietuvos pavergimo 4Ū metų 
sukakties. -

timi gali toli pralenkti Afganistano ar Lenkijos sukeltas
Dėl šios priežasties turime akylai sekti Argentinos krizes, ir tuomi žymiai daugiau paliestų Lifetuvos rti- 

šukeltą naują pasaulinę krizę, kuri savo mastu ir apim- kalus. V. K.

(Bus daugiau) :

—. Britams kiekviena plau
kiančio laivyno diena kamuoja 
pusantro milijono dolerių. J ■

Na, štai ir mūsų karvučių palengvntojai jau 
btilda.

Subarškėjo milžtuvės, garsiau tarškėjo mo- 
erys. Nuo dvaro pusės artėjo melžėjos melžti 
tusdenio. Paskui jas važiavo vyrai su ktfoilais ir 
’tarinėmis pienui. Karvės, išgirdusius Įprastus 
■arsus, prade i o kilsnotis, rąžytis. Avys subliuvo 
r pasileido gurinėti. Piemenys išsiskirstė, kad 
varkytų bandą.

’ MIŠKAS, DŪDELĖS IR KITKAS
Daug gražių pusdienių turėjo vasara, daug 

’domių istorijų, pasakų išgirsdavo piemenys. Kar
tais Pulkauninkas tik tiek tepasakydavo: ‘Da
bar, vaikai, aš snūstelsiu, o jūs dabokit”. Tada 
Petriukas nejučiomis nutoldavo j raišką.. Dažnai 
tiesiog prisipažindavo: “Eisiu pasirinkti krūmų 
dūdelėm”. Draugai-piemenys tik apsidžiaugdavo: 
“Ir man! Ir man!” — palydėdavo prašantieji jų 
balsai. Petriuko darbo lumzdelių, ragų, švilpimų 
turėjo jie nemaža, bet vis norėjo naujų, kitoniš
kesnių. O Petriukas nuolat tikrai ką nors ypa
tinga išrasdavo. Daugelio paukščių, žvėrelių bal- 

, sai atsiliepdavo jo dirbiniuose.
Mėgo jis garsų, triukšmingą mišką, bet ir ty

lusis, kur nęrs tankmėj, taip pat Įdomus jam bū
davo. Čia jau gyveno vienas pats miškas — savo 
paslaptimis, burtais ir artimomis žmogui nuotai-! 
komis. Sustingdavo Petriukas ir klausydavos,, 
klausydavos.. . Toje tylumoje ne tiek jis girdė
davo, kiek jausdavo. Nuostabiai artima, bet tokia

didinga, verti i gyvybė pasireikšdavo.
Nei iš šio, nei iš to kažkas dūsauja, arba su

dejuoja. Ir visai Čia pat — aiškiai girdėti, Bet 
kas? Nepamatysi, nesugausi. Gal dvasios kokios, 
gal senovės milžinu neramios sielos — nutolusios 
ir n^uprastos?

Kartą užsimiršęs klausosi Petriukas: trekšt! 
larekšt! Girdi kaip minami sausi žabeliai, skujos. 
Sušlama tamprios lapuočių šakos, praskleidžia- 
mos ir atšoksiančios. ^Galvoja: “Jau čia arta 
žmogus ateina, arba sėlina vilkas, pajutęs avis”. 
Petriukas dar atidžiau pradeda sekti atrėjan- 
črus garsus.

Netrukus pamato senį. Tasai sunkiai ’tempia 
maišą ant pečių, lopetą laiko pasispraudęs pažas
tyje. Sustojo netoliese. Petriukas pažino: <KNugi 
Butelinės Dieiius! šitas šykštuolis, kuris ant ska
tiko akį veria! Visų turtingiausias ir didžiausias 
šykštūnas visoje apylinkėje”.

Senis nūmetė maišą, akylai apsidairė aplin
kui ir ėmė kasti dubbę. tskasęs supylė, iškratė 
maišą ir rruęjo. Petriukas priėjo prie duobės ir 
mato — raudonųjų krūvai Jis pasekė senį. Su
prato, kad tasai nuėjo daugiau atnešti. Didelė pa
gunda apgalėjo Petrelįįsigeidė pasinaudoti. Bet 
kur susipilti tuos pinigus? Veikiai sumetė: nusi
movė kelnes, užrišo abu galu ir ėmė piltis. Už
girdo, kad vėl atbraškina senis maišą pinigų. Kas 
daryti ? Petriukas tuoj eglėn su visomis kelnėmis.

Senis supylė visus pinigus, apsidairė, ar kas 
npmatn rlnnhp cn kninrVHc ontitanchrin

apkratė samanomis, supuvusiais lapais. Tada at
sikrenkštė ir suriko: “U-ūūū! U-ūūū! Kiėk toli 
mano balsas nueis, tiek giliai tegul nugrimsta 
šitie mano pinigai!*’ ;

Tik tai slept ir išlėkė kelnės iš Petriuko ran
kų. Jos kiaurai nūėjoį žemę. Dielius ramus, pa
tenkintas parkiūtino namo. Petriukas, išlipęs iŠ 
eglės, mėgino prakasti. Bet rddo tdc skylę —- 
tuščią ir gilią. Ir likosi-Petriukas be pinigų jr 
be kelnių. ‘ ■

Sugrįžusį apspito piemenys. Prasidėjo gar
sios kalbos ir juokai. Susidomėjo Pulkauninkas. 
Jis rimtai viską išklausinėjo ir pasakė: .

— Nesijuokit, vaikai! Gerai, kad dar šitaip 
bepasibaigė. Galėjo blogiau atsitikti. Užkeikimas 
ar prakeikimas yra baisūs dalykai: prieš juos 
niekas negaM atrispirti. Ssngbkitės jų! '

Piemenys patikėjo ir susimąstė. Kerdžius pa
liepė vienam jų, kad nubėgtų pas širvpkuę ir 
atneštų Petriukui 'kitas kelnės, -rt J” 1 
miške <w$s, mukę augęs, parneštas 

, NAMO, LABAI GAIŪAI VERKIA rt'
Viskas taip, kaup toje mįslėje: sava medžia

ga, savas darbas, o* smuikas išėjo nuostabus, tie
siog stebuklingas. Jis įr verkė, ir dainavo, ir ko
jas mikliai kėlė patrepsėti. < \

, (Bui daugiau) ’. v •*



K. VILIAUS
VAKARŲ VĖJAI

112 modernios poezijos puslapių. Kama $5. Minkšti | 
viršeliai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Haisied Su, Chicago, IL 606U8

DK. PAUL V. UAKbEJ 
ttiuiiMA. ik chikukga*

/LUULVS. UAfDv O1C1XUUX.

riu

tflUIlUJAS IK UIIKUKtlAJ. 

^kCiALYtSK: AK.IV LIGOS 

WMt IQ4ra Street

pfljfraį šnairamfhą

Dr. Jonas F. Mažeika
— U Arti V UXVXXUJA3 

4bUV W. lUdrd j>ureet
Oak Lawn, ill

Oil. ICL 4Z3-&380 
VaUnaod pagal susliaruną

TEL. 233-8553
Service MS-eavo, rage 06058

U IMI iUJAi IK UrtlKU^MO.

SPECIALYBE: AKIŲ LiuOS 

3907 West 103rd Street

Vauaoos pagal susitarimą.

SUSIRINKIMŲ

Brighton Parko Lietuvio Meter y 
klubas rengia Bunco Farty sekmadie
nį, balancmo 18 d., Danaus ir uireno 
saieje, Wo S. Western Ave. kraoz.a 
1 vaL popiet. Bus lanai gražių ir vex- 
tingų dovanų iamuugies.eins, U-pgi 
bus skanių šiltų valgių, vuunuKų ir 
Kugeiio. ikvxecxame visas naies ir 
svečius atsuanKyti ir smagiai pra
leisti popietę. E. brrungys

— JAV yra pasižadėjusios 
teikti britų lakūnams reikalin
gus degalus iš savo bazių pietų 
Atlante.

Į — Didokas skaičius meksikie
čių, vartojančių dirbtinius doku
mentus, Chicago] e ima nedarbo 
mokestį. Tuo reikalu vedamas 
tardymas.

I — Britų lėktuvai Pietų Ameri
koje galės naudoti JAV aerodro
mus ir gazoliną. Toks yra britų 
ir JAV 1962 m. padarytas susi- 

; tarimas.

VI. LdbULN AS OLirž U lLb 

ik. 
r^KOblATOS ČNiRURCUA.

vauuiacM. anurao. a—• popiet

— Evangelistas Billy Graliam 
priėmė pakvietimą kalbėti Sov. 
Sąjungoje. Valstybės departa
mentas tuo nepatenkintas, nes 
sovietai gali tą Grabamo vizitą 
panaudoti savo propagandai.

! - ' wnso veieroxua;

-— Anglija ir Ispanija susitarė 
pradėti balandžio .20 d. naujus 
pasitarimus Gibraltaro klausimu.

Prostatos, niKstų ir Slapumo 
lakų ciururgija. 

o02o GKN1KAL. AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 3371U 

TeL (813) 321-4200

— Indija pirmą kartą ragino 
Sov. Sąjungą atitraukti iš Afga
nistano rusų kariuimenę ir leisti 
afganistaniečiams savarankiškai 
tvarkytis. Iki šiol Indija veng
davo atvirai pasisakyti prieš 
Sovietus tuo klausimu.

PERKRAUSTYMAi

Leisimai — Pilu* apdraus* 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Ciiarga 
ir V1KA Korteles.

K- UkiNA^ l*L yZS-30^

Apdraustu per kraustymu 

iš ivair»v atrtvmv. 
ANTANAS VILIMAS 

T»L 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO JEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalieniaia 
nuo 8:30 iki 930 vaL ryto. 
Stoti** WOPA - 1490 AM 

transliuojamo* iš mū*v »tudijo» 
AAarqu*tt* Park*.

Vedėja — Aldona Dauku* 
Tolofrf 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, lt 60629

radijo programa
ieAiausia Lietuvf4 Radijo progra- ; 
tia Naujojoje Aaįliioje. ii stoties 
^"LYN. 1360 banga AM, veikia sek
madieniais nup 8 iki 8.30 vai. ryte, 
perduodama vėliausių pasaulinių 
žinių santrauką. Be to, komenta- I 
ra j, muzika, dainos, ir Magdutės I 
Pasaką. Su programą veda Stepo-1 
rtas ir VmehfiiM Minkai. Ėiznio I 
rįikfiUfii fcreifU I Baltic Floruts — I 
gfelių bei diVMUĮ krautuvę, 502, E. į 
Broadway, So. Boston, Maiss. 02127. I 
T%Io«ias 2S8-M89. Ten pat gau- i 

I narnos “Naujienos", didelis pasi- i 
1 rinkimas lietuviškų knygų ir H*- | 
! tnvkMru dovanu.

Sutaupytus pinigus sukčiai nukniaukia
pradėjo semti kitų santaupas. 
Patys, matyt, taupyti nemokėjo, 
lai žėrė į savd kišenes kilų žmo
nių suneštas santaupas.

Amerikos lietuviai sunkiai dir
bo, pinigus taupė ir sutaupytus 
pinigus laikė taupymd bendro
vėse. Buvo laikotarpis, kad lie
tuvis turėjo net 8 taupymo ben
droves, kurios buvo pavyzdingai 
tvarkomos.

Dabar pavyzdingų lietuvių] 
taupymo bendrovių skaičius ge-

I rokai sumažėjo. Jeigu neskaityti 
Zdgo Vadovaujamos Midland 
Savings bendrovės, lietuviai jau 
apsižiūri, kur jie šavo santaupas 
padeda. ' ,

Taupytojai padeda pinigus į 
taupymo bendroves, kad pinigai 
būtų saugūs, kad jų santaupų ne- Dearborn Ave. fi Amalgamated 
pasisavintų taupyti . nemokam i cestro reikėjo Vežioti pinigus į 
tieji sukčiai. Čikagoje yra sena skyrius, šitas darbas buvo pa- 
taupymo bendrovė, atidžiai pri-| 
žiūrėjusi bendrovei patikėtas 
santaupas. Kol Amalgamated 
Savings & Trust bendrovės 
priešakyje stovėjo teisingi žmo
nas, santaupos nešė nuošimčius 
ir viskas buvo tvarkoje, bet kai 
Amalgamated tapymo bendro
vės priešakiu atsistojo žmonės 
su labai airiškais vardais, tai jie

Prieš 8 metas Amalgamated i dėlę paskolą, 
trinas bėndrovėie. tarnautoiu

lt vežta nei $250,000.,
Viceprezidentas M. Diling- 

| ham, pasitaręs su bendrovės rei- 
' kalas vedančiu kitu viceprezi- 
| deniu Peter Monahan, nutarė 

nueiti | FBI įstaigą ir prisipa- 
; fentl. VicepreHttantis McKinley 

Di. ngham tuojau buvo Uždary
tis į kalėjimą, o vicepreziden
tas Motiahan pareik ė:

— Amalgamated taupymo 
bendrovė yH apdrausta. Nedings 

j nėl centas tampytojams, nei pa- 
ėlai bendrovei.

Nuėjo į teismą. Teisėjas 
James L fealoga, išklausęs pra- 

1 nešimo apie apdraudą, leido vi- 
cetHTzfd.ntui McKinley Diling- 

į iiaih pasirašyti asmenišką prisi- 
Į pažinimą ir paleido jį iki teismo 
‘ iš kalėjimo.

Ar viceprezidentas McKinley 
; IMlingham bus nuteistas, tuo tar- 
I pu dar nežinia. Esame tikri, kad 

nenukentės Amalgamated tau
pytojai ir pati bendrovė. Ap- 
drauacs fendrovė sumokės ne 
tais keliais išėjusią sumą taupy
mo bendrovei.

TaiĮ) pat esame tikri, kad ap- 
draudos bendrovė pareikalaus 
didesnės sumos už padarytą di-

Savings bendrovėje tarnautoju 
pradėjo dirbti McKinley Diling- 
ham. Iš paprasta tarnautojo jis 
pateko į Amalgamated vadovy
bę. šiais metais jis jau buvo iš
rinktas net Amalgamated vice
prezidentu.

Amalgamated augo ir Chica- 
gojė įsteigė kelis savo skyrius, 
i'aupymo- bendrovės centras bu- 

i vo pačioje Chicagoje, 400 So.

jėgos neužteks. Ši šalis nebus 
nugalėta”.

— Kovo mėn. pabaigoje Len
kijoje buvo uždaryta žurnalistų 
sąjunga, kuriai priklausė apie 
10,000 žurnalistų. Po uždarymo, ( 
jos lyderis S. Bratkowski pareiš- nes

— Didėjant nusikaltimų skai
čiui jaunimo tarpe, D. Britani
joje keliamas rykščių bausmės 
grąžinimo klausimas.

— Britų vyriausybė uždraudė 
importuoti mėsą iš Ispanijos,

vestas naujam, viceprezidentui 
McKinley Diiinghamui. Jis pri
žiūrėjo, kad pinigai būtų tvar
kingai iš centro išvežami, bet 
nevisuomet pinigai būdavd nu
vežami ten, kur jie būdavo pa
skirti. Viceprezidentas viską taip 
sutva'rkydavo,
no j o ,kur tie pinigai buvo nu
vežami. Pradzįoję - nuveždavo 
nedideles sumali.. Kai įsitikino, 
kad nei šuo nesuloja, kai išve
žamos sumos nepatekdavo ten, 
kur reikėdavo, tai kitais keliais 
nuveždavo ir didesnės santaupų 
sumas. I

Ėmė laiko, kol pagaliau Amal
gamated vadovybė pajuto, kad 
taupytdjų pinigai eidavo į tau
pyti nemokančių kišenes. Dingo 
$100,000, dingo $180,000, kol

niekas rieži-

v. . skerdyklos nesilaiko | išaiškino didelę sliktybę.
kė: “Nors šiuo metu valdžia jau- standartinių higienos reikalą- Viceprezidentas M. Dilingham, 
čia savo pergalę, tačiau vien tik vimų. pajutęSt kad pradeda -j

Fresh Cherries Nest 
In Summer Dessert

North’rert fresh tweet eherri« tre pop#W ta“ fre*h
Jkht off the stem, but they are also great for creating luscious 
treats like these Cherry Dessert Nesta. Sponge cake cups fruited 
With cream cheese tad coconut are tb« nesti for a spirited 
cherry sauce.

J This sama cheery can W .aeether trmf to 
delicate crepes, or layer with ice cream in parfait

i Northwest sweet cherries are on the market from mid-Jwe 
lo early August. To make the most of this short season, us* 
fresh tweet cherries whenever the mena calk for fruit. And 
freeze a supply "^hile they Ve at their peak for use throughout 
me yaaz* ’ j

8/4
1/2
\ 2

i 2

f . eupa Northwest fresh 
tweet cherries _ j 

cup water 
cup sugar 
tablespoom com^tecb 
tablespoons water , 
tablespoons brandy, or> 

1/2 teaspoon brandy 
flavoring

1

172

package (3 ox) cream 
cheese, softened 

tablespoons cigar 
lemon jute 

teaspoon grated lemcs

psekage cake 
dessert (B cap®) 

cnp fiaked cocowL 
_ toasted

r P!t dierrfea. CMnbtoe čh^rric^ dip žund 1/2
fe-jp.ir. Cock 5 minute. Blend cornstarch ?nd 2 tahlespoom 
water. Add to cherries. Cook, stirring constantly, until thiek- , 
ened and smooth. Add brandy. CooL Cambirfe cream cbe^sou 
2 tablespoons sugar, lemon juice and peek Mix until smooth. 
Frost outside of dessert cups with cream che^e mixture. RoH I 
in toasted coconut. Spoon cherry cauoa into centers, Mak^* ;

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
vėsinama laidotuvių koplyčia

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA. LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

jUOKAI PER AŠARAS, SUKEL
TI APTEMDYTOS “ŠVIESOS”

(Atkelta iš antro puslapio)

1) Kiek lietuvių raudonieji iš
trėmė Sibiran?

2) Kiek jų ten žuvo nuo’ bado, 
šalčio ir nepakeliamų darbo są- 
lygų?

3) Kiek buvo išžudyta laisvės 
kovotojų ?

4) Kiek yra lietuvių psichiat
rinėse ligoninėse?

5) Kiek yra prigarmėję pa- 
vergton Lietuvon didbrolių 
rusų?

6) Kokią rolę atlieka darbd 
unijos?

7) Kodėl jie nevykdo konsti
tucijos, kuri garantuoja atsipa
laidavimą nuo Rusijos? Ir 1.1.

Gautus atsakymus, paskelbk 
lietuviškoje spaudoje. Užtikri
nu, nei vienas laikrsštis neatsi
sakys įdėti, išskiriant gal Laisvę 
ir Vilnį. ,

Tai matote, keikiu karingų 
Santaros-Šviesos garsių žmonių 
informatorių ir mokytojų yra, 
kurie su žemėmis drabsto lietu
višką spaudą, norėdami ją su
naikinti, paliekant tik rausvai 
nudažytą. Tik tie nesubrendėliai 
užmiršta, kad:

Vienas žodis rie šneka,
Vienas vyras ne talka,
Kai du stos, visados daugiau 

padarys,
Viens pradės, kits padės, 

draug toliau varys.
Taip kalba sena lietuviška iš

mintis.
Po viso šilo, tenka sušukti: 

Viešpatie, apsaugok mus nuo 
komunistinės “tiesos” ir nuo jos 
“teisingos informacijds”!

Jūsų linksmasis,
P. Lengvenis

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650

TKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN!

vieną dieną pasakė, kad jis ma-’ 
tęs nepažįstamus žmones, besi
sukinėjančius pinigų išvežimo 
skyriuje, bet jis ffesūstabdęs tų 
žmonių ir jų nelškrėtęs. Tai, 
girdi, buvusi padaryta jo klaida.

Už poros dienų jis pastebėjo 
tikrintojus jo vadovautame sky
riuje. Viceprezidentas pajuto, 
kad gali jį jau čiupti, už uode
gos. Jis pro vierias duris įėjo, 
bet pro kitas dūris greitai iš
spruko. Tai buvo praeito kovo 
mėn. 10 diena.

Pasprukti j:m tada pavyko, 
1xj! jį ėmė sekti Mliau. Jis turi

1 jauną žmoną, porą vaikų. Jis, 
i matyt, patyrė, kad FBI užėjo
patikrinti A m ai xamat d bendro- ruoš revo.veriO iki penktadienio, 

i vės turtų. Pasirodo, kad buvo as turės mokėti $500 baudą.

S .

Pirmadienį, dėl Velykų 
švenčių, dar buvo uždarytos Eu
ropos biržos.

Chlcagoj e neužregirt-

A.A. dr. Zenono Danilevičiaus 
mirties metinių proga

ketvirtadienį, BALANDŽIO 15 DIENĄ, 7:30 va
landą ryto,' Sv. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje Marquette Parke už jį bus atnašau

jamos šventos Mišios.
šeima

Aikštės automobiliams pastatyti
~rra« an J ................

wwouLANM.
•^TARNAVIMAI

.UPLYC1A*
•»OSE MIES1<

31KPUi\AC U. LAUK IR SUMUS

n ouin orrefcuv. ax^uotu. t-izi.
OUU1HWJW51 HiūUnal, nuo* ttiha, UL 974-44J.I

P. J. RIDIKAS
**SM 30. HAJLSTED street l'ėL iatoi rni

BUTKUS - VASAITIS
T«L: OLympic

PETRAS BIELIŪNAS
048 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfąyetU S-S571

5 — Naujienos, Chicago, 8, Hl Tuesday, April 13, 1982



TAUTOS FONDO AUKOTOJAI 
1981 METAIS 

PAVIENIAI
9,156.85 dol. — a.a. Irenos Sekmonienės palikimas
5,890 dol. — dr. Kazys ir D. Bobeliai, FL.
1,975 dol. — J. ir dr. L. Giedraičiai, NY.
1,120 dol. — V. Tomkai, FL.
Po 1,100 dol. — J. Blažys, IL; D. Detrutytė, IL.
1,025 dol. — M. ir P. Karaitis, FL.
1,010 dol. — F. Ročius ir A. Ročius, Australija.
1,000 dol. — A. Balčiūnas, IL.
866 dol. — A. ir A. Repšiai, IL.
600 dol. — dr. A. Matukas, CT.
550 dol. — M Kazakaitienė, CT.
Po 500 dol. — N.N., WI; B. Paliokas, IL.
450 dol. — M. Žilinskas, Vak. Vokietija.
Po 400 dol. — A. Ražaitis, IL; dr. J. Vaitaitis, II.
350 dol. — J. Bobelis. NY.
340 dol. — V. Tamošiūnas, MI.
300 dol. — J. Jankauskas, IL.

r P. čečkus, MI; V. ir J. Dovy-

I — Anelė Kapačinskaitė, iš i 
Rockford, Ill., lankėsi Naujie
nose, pratęsė prenumeratą vie- 
neriems metams ir įteikė 50 dol.

•| Naujienoms paremti, širdingai 
dėkojame.

— Negalėdami dalyvauti Nau
jienų bankete, sekantieji aukojo 
po $25: Liudvika Dubauskienė, 
iš Cicero, III., M. J. Šileikis, iš 
Marquette Parko, Chicagoje, ir 
dr. V. Plioplys, iš Rockford, Ill. 
Ačiū visiems.

:— Gustavas Motiejaitis, iš < 
Collinsville, Ill., atsiuntė 40 dol.

j prenumeratai pratęsti ir 20 dol. 
į Naujienoms paremti,

■ į mas dienraščio štabui 
I iriausio. Dėkojame.

CA; J. Lekas, IL; M. ir V. Lisauskas, CT; G. Leskaus-
‘ Po 120 dol. — Pr. ir Ged. Balanda, MI; J. ir I. Ra-' kienė, IL; P. ir J. Maldeikis, AK; K. Mazonas, OH; prel. . ...... ; ..... ...........

sys, MA; K. A. Tautkus, IL; Pr. Visockis, AVI. į L* J- Mendelis, MD, T. Mickevičienė, CA; K. Mikolajūr neriems metams ir pridėjo $10
.. Po 115 dol. — J. Normantas, Australija; St. Stropus,! nas, IL; J. Mockus, Anglija; F. Motuzas, MI; A. Navic- lauką. Dėkui.

Australija; dr. E. ir L. Waingortin, MA. : kas, FL; I. Obolėnienė, AZ; K. Pabedinskas, IL; F. Palu- ‘
111 dol. — L Parulienė, MA. Į binskas, CA; a.a. M. Pasker, FL; L. ir D. Petronis, MI;
Po 110 dol. — A. ir V. Andrulis, FL; G. Giedraity-j A. Plateris, MD; V. Prižgmtas, CA; J. ir A. Pumpučiai,

Po 250 dol. 
daitis, CA.

Po 230 dol. — J. ir O. Bartkus, MI; D. I. ir A. Ma- 
čioniai, FL; R. ir A. Pūrai, NY.

215 dol. — kun. St. Matutis, Kolumbija.
Po 210 dol.—A.A. Didžiulis, IL; A. ir V. Kačinskai, JL.
Po 200 dol. — G.A.V., OH; E. Bacevičienė, FL;j

dr. P. ir J. Bagdas, NY; A. Baltrūnas, Australija; dr. D. i Balčiūnas, IL; A. Balčytis, IL; J. Bagdžius, IL; St. Bal- 
ir S. Banaitis, TX; S. Bartkus, MI; A. A. Beresnevičius,1 sys, NY; V. Banevičius, PA; L. Biknevičius, IL; 0. P. 
N Y; J. ir A. Bortkevičius, NY; kun. L. Dieninis, MI;.Blekys, IL; dr. N. Bražėnaitė-Paronetto, NY; K. Bren- 
St. Gasiūnas, IL; J. Jasulaitis, Australija; prof. dr. P.' cius, IL; Br. Budreika-Tender, MA; Kl. čeputis, MI; 
Jucaitis, OH; J. ir M. Juozapavičius, NY; W. J. Marka- i V. U. Civinskas, IL; kun. M. čyvas, NY; W. Dautas, IL; Į 
lonis, PA; A. ir V. Miknis, FL; J. Palubinskas, IL; PrJ V. ir 0. Dovydaitis, FL; Kęst. Dubauskas, Kanada; L. Į 
Povilaitis, IL; J. ir P. Puodžiūnas, CT; A. ir S. Valys, IL.! Dubauskienė, IL; B. A. Dundulis, IL; dr. J. Gale, NY;

175 dol. — kun. S. Morkūnas, IA. | F. A. Galdikas, CA; V. Galinis, OH; drs. R. ir A. Gied-
Po 150 dol. — L. Černiauskas, CA; St. Daugėla, CA;; Taitis, CA; kun. Alf. Glaveckas, NY; H. Govarskas, Ve- i 

dr. E. Repšys, IL; dr. K. ir A. Rimkus, IL; A.A. Sruo- ’ nezuela; S. Jarembauskas, Australija; Ed. ir J. Jasiū-Į 
nas, IL; Br. ir A. Jucėnas, FL; A. V. Kačinskas, IL;' 
J. Kapačinskas, IL; prof. dr. B. ir J. Kasias, PA; G.

' Kaufmanas,. VA; 0. Kaulakienė, FL; dr. J. ir A. Kazic-
Po 125 dol. — J. Audėnas, NY; M. Karaška, VA; Alg.; kas, CT; P. Kliorys, OH; O. Kovachevsky, NY; L. ir P, 

ir Ž. Ratas, NY; dr. A.R. Zalubas, AID. ' Krajauskas, FL; J. Krištolaitis, OH; J. ir M. Kuprionis, j
124.86 dol. — N. Butkūnas, Australija. r a . t t tt . n/r vr nm.

ginis, NJ; Alf. Valavičius, CA.
145 dol. — Alf. ir 0. Kindurys, FL.
127 dol. — J. Virbalis, OH.
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ths best way to AT OUR 10W RATS
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222 WEST CEKMAK ROAD

Savinqsandloan
CSICAGO, ILONOS ®£2 
F-«e: YlrjtaLi 7-7747 

WVESi Mca.?aa.Prl.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CECUM AND SU3URBS SINCE 1905

fe.
v

Coapsss&d-
Quarterly 

OUR SAVINGS . 
CERTIFICATES

EARN UP TO ’ 8 %

SUSBTEN1JIM.4S LIETUVIŲ AMERIKOJE
yrx fenlausi*, didžius!* ir turtingiausia lietuviu t^atemalin^ or- 

ganirscija, lietiniams ižtikunai tarnaujanti jau per 92 metu*,

SLA — atlieka kultūrinio darbui, gelbsti ir kitiems, kurie tuof 
dubus dirba.

SLA — Hmokėlo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleri 1 
apdreudu savn nanamsL

SLA — ipdraucSia pigiausiom** tainomli. SLA neieško pelno, na
rtams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu draugo jpli 
Sarivienijime apsidrausti iki $10.000.

— apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endearment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, nefc’mČii^ 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai

<LA — vaikus ipdnrcdžia pigia terminuota apdraudė: ui 
apdraudot run ta temoka tik $3.09 metama.

SLA — kuopų vyra visoje Beturiu kolonijoje. Kreipkite 
J savo apylinkės SLA kuopij reikėjus jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

11,000

GtHta kTT'.ptlt tr Ceriai | SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

nr w. xta se.
▼at out) 5Al-T*Jf

Namai. tam$ — Pardavime) 
UAL ESTATX FOR SALI

Narnai, IwtU — PardavtaRK 
RIAL ■ STATS FOR ŠALS

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS .

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAW 
IR TĖVAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: V ‘

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZAXAUSKAS, Prezidentai

1212 W. Cermak Road Chicago, IUL TeL 847-7747

. tė, IL; M. Pieteraitienė, FL; E. ir J. Purtulis, FL; L; Vai
čiūnienė, IL; dr. P. Vileišis, CT.

Po 105 dol. — L Banaitienė, NY; K. Povilaitis, IL.
102 dol. — P. Mačerniai, IL.
Po 100 dol. — B. Apton, NY; P. Ąžuolas, NY; dr. K.

TESTAJĮEN'fAl
Tuo reikalu jums gali daug 

— Elizabeth Narvish, iš Ocala, ’ padėti teisininko Prano ŠULO 
Fla., ilgametė skaitytoja ir rė- paruoštą, — teisėjo Alphonse 

1 mėja, pratęsė dienraščio prenu- WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
meratą ir pridėjo $20 paramos, ’ išleista knyga su legališkomis 
kartu atsiųsdama savo’ geriau-1 * sius linkėjimus. Nuoširdi pa
dėka. į ma

— Anna Gaushas, iš Hct
0. Thiel, IL; J. Truškūnas, IL; Alf. ir I. Tumas, CA; J. ir i sPrinSS’ A1'k-> rašo: “Sveikinu 
-- -- - - - j visus Naujienų leidėjus ir linkiu '

NY; kun. V. Radvina, CA; J. Rastenis, 0H; K. Rožans- 
kas, IL; kun. J. Ruokis, CT; dr. V. šaulys, IL; A. ir A.

i Shatas, FL; J. ir M. Sinkus, MI; A. F. Skirius, CA; 
A. P. Skopas, IL; St. Šmitas, MA; St. .Staniškis, IL; 
K. Stankuvienė ir sūnus L. ir A., IL; Br. Strikaitis, NY;

N. Valaitis, CT; M. ir E. Valiukėnas, IL; ,dr. Kęst. Va-j 
liūnas, NY; M. ir V. Valys, OH; A. Viliušis IL- J Vin- • i j t’ ? J ’ v-uiu&io, u. viii ! niekad nepavargtumet, rasyda-
ciūnas, IL, P. ir M. Vygantas, TX; A. Wirstiuk, MI; mi tą brangų laikraštį. Siunčiu 
G. Zahara, Kanada; A. Zuras, NY.

(Bus daugiau)

Inžinieriai

A-l ANDERSON
’i“! BENDROVĖ

Stogai • Kilimai • Elektra • Vandentiekis • Pildom Plytų Tarpus 
Juodu Plytų Sienos

VERTINIMAS VELTUI

Kainu saldumo neislygina blogo darbo kartumas.
LEISTA, UŽTIKRINTA IR APDRAUSTA STATYBA 

PRAMONINĖ / PREKYBINĖ / GYVENAMOJI
Galimas finansavimas'

1344 W. BRYN MAWR AVĖ.
CHICAGO, ILL. 60660334-0771

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomins gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo auhninimuK,

Dr, A. Gnssen — MINTYS IR DARBAI, 259 pal., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

susirūpinimą_____________ ■ _______________ 58.00

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

Minkštais viršeliais, tik__— ______

Dr. A. J. Guasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik__

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

dedant SI persiuntimo išlaidoms.

$4.00
93.00

$2.00

17If &•. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60661 

i — Sophie ir Stanley Adomai- • 
čia;, iš Willow Springs, 111., ilga-, 
mečiai Naujienų rėmėjai, pra-

: tęsdami prenumeratą, pridėjo; 
$103 Naujienoms paremti. D®-

. kojanie už nuolatinę paramą. j
— Illincis Lietuvių Prekybos 

Rūmu susirinkimas įvyks balan- j 
džio 14 d., trečiadienį, Dariaus-

( Girėno salėje, 4416 S. Western' 
Ave., Chicagoje. Kalbės dr. Ar- ' 
vydas-Vanagūnas apie sveikatą' 

i ir vaistus. Į ILPR įstojo šie nau
ji nariai: Aleksandra Buivydie-i 
nė (Neringos restorano sav.), 
Tony J. Goode (Gudelev/čius), 
Diana Maskaliūnaitė, Rasa V. i 

f Soliunas ir Kęstutis J. Truškū-j 
nas (Lietuvių Tautinių kapin'ų . 
administratorius). Bruno Klem-' 
ka yra Prekybos Rūmų banketo 
rengimui komisijos pirmininkas. 
Banketas įvyks š. m. gegužės 
22 d., šeštadienį, Martinique sa-

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. -.778-2233

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINTŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS. 
INCOME TAX

INSURANCE NOTARY PUBLIC 
Skambinti tel. 436-7878 
2951 West 63rd Street

ELEKTROS ĮRENGIMAI j 
PATAISYMAI. .

Turiu C h ic a gos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, greitį 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

£

<

linkėda- 
viso ge-

“LIUCIJA”
Mik.0 Šileikio apsakymu knyga. 

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

kymai, 184 psl. Kaina 85. 4
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

DĖMESIO
62-30 METŲ AM.Ž. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis: ‘
X L A U RAITU 1

So. ASHLAND AVI.
• TeL 523-8775 ’

i

i r

— Joseph Martin, iš Trenton, |
Mich., užsisakė Naujienas vie- į

Dengiame ir taisome visu rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdraustu

L ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tdlmon Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

1 11 ■ 111 1 w
A. T V ERAS

formomis; .
Knyga su formomis gauna.

Naujienų administracijoje,;

Pardavimas ir Taisymas 
2644 Waif 69th Strwf 
T»I. Republic 7 1941

KAIP ATGIMTI 
IŠ NAUJO

jums daug sveikatos, kad jūs . Jėzus atsakė ir jam tarė: “Iš 
tiesų, iš tiesų sakau tau, jei kas 
nėra užgimęs iš naujo, tas ne- 

metinę prenumeratą ir $10 ka- gaij matyti* Dievo Karalystės” 
Ačiū už nuolatinę (Jono 3:3).

j Malo'niai kviečiame pasiklau
syti šios yr>atingai įdomios pro
gramos šiandien 8:45 vai. vak; 
radijo banga 1450 AM per “Lie
tuvos Aidus”.

Sekmadienį 9 vai. ryto per So
phie Barčus radiją, banga 1490 
AM, išgirsite “Mirtie, kur tavo 
geluonis ?”

Parašykite mums, pareikalau
dami knygelės “Mirtie, kur tavo 
geluonis?” Prisiusime dovanai. 
Mūsų adresas: Lithuanian Min
istries, P.O. Box 321, Oak Lawn, 
Ill. 60451.

————————
Siuntiniai j Lietuvą 

ir kitus kraštus ;
P. NEDAS, 4059 Archer Aymrm,

Chlc*s«, III. 60632. T«l. YA7-59tt

} lendoriui. 
paramą.

— A. Pautienis, iš Euclid, O., 
atsiuntė $40 už prenumeratą ir 
$25 Naujienoms paremti. l)ė.<ui.

— Anna Bimba, iš New Port 
Richey, Fla., atsiuntė $10 už ka
lendorių. Ačiū.

— Viktor Lapačinskas, iš Mar
quette Parko, Chicagoje, lankė
si Naujienose, pratęsė prenu
meratą ir įteikė $5 už kalendorių 
ir $5 Naujienų paramai. Dėkui.

— Marfy Leppa per K. Austin 
pratęsė prenumeratą metams ir 
pridėjo $5 Naujienoms paremti 
bei $2 už kalendorių. Nuoširdi 
padėka už nuolatinę paramą.

— L. Dubauskienė nuėjo į li
goninę patikrinti sveikatos. Jo
kio pavojaus nėra, bet patikrins 
dėl ramybės. ' ' ''

— Cicero R. Liet. Bendruo
menė balandžio 18 dieną parapi
jas salėje ruošia pobūvį su įdo
mia programa.

M. ŠIMKUS ' •

4, Notary Public, . m

- INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pn • 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

40642, , 424-4654

F. A<e«t
net/a w. whi st

šaudymas į pabėgėlius 
legalizuotas

Kovo 25 dieną Rytų Vokieti
jos parlamentas priėmė įstaty
mą, kuris legalizuoja šaudymą 
į piliečius, bandančius pabėgti į 
Vakarų Berlyną, ar bet kur ki
tur į Vakarų Vokietiją. Ligšiol 
komunistų pasienio sargyba 
šaudė į pabėgėlius pagal val
džios slapias instrukcijas.

WISE

SYate Fann ana Casaafty Co'

t ■ AdvoteMM

GINTARAS P. CEPtNAS
Dtrbo v*l*ndo»: nuo 9 nd. ryta 

□d 5 vaL rak. SežtartianĮ nr< 
9 vai. ryto Iki 12 v*L d.

Ir pajai nuitarim*.
TU. 776-5162 arta 776-5151

U4> We»t 63rd Street
CMeaga, IB- 60629

ALL YOU NEED 
FOR MINOR ITCHES 

AND RASHES.

®wnlnq meal, «nd cut 
excessive use of water

PiRKrra jAv taupymo bonus • Nanjiwte, ChMiffo, S, flt taUdiy, Afjt-il ii, 19H




