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tai nepadėjo. Pasitraukęs iiž Be
giną nebalsavo. \\ ;;

Bet Bėginis, gavo 58 balsus, 
tai vieno Įtaiso daugumą* ir gali 
toliau kraštą valdyti.'Jis jau pa
skelbė, kad jeigu šiandien pra
vestų balsavimus, tai* jis gautų 
reikalingą daugumą ir įgalėtų 
valdyti be nepatikimos koali
cijos. ' - ’’

— Irano karo jėgoms ketvir
tadienį padaryti -iiiifeli nuosto
liai prie Cfidramsąr^. liosto, bet 
Iranas ten • turi sūtrąiikęs galin
gas. jėgas. ’ * ■ ?

Rydgoščio Solidarumo va- 
lan Rulewski pareiškė, kad 

jis ir kiti suimtieji badaus, kol 
bus panaikintas karo stovis.

Saulė teka 5:26, leidžiasi 8:09

Oras šiltas, debesuotas, įa 
Ii lyti.

— Ugandos vyriausybė, palai
kiusi dvi dienas du Amerikos 
žurnalistus, juos paleido.

O kaip bus su mokesčiais? 
Aš ne sukčius, ko Jūs čia 

ji al-

KALENDOR&LXS

. Gegužės 21: Valentinas, Vaid 
ginas, Vaidievutis, Gražidė, Li 
tuvaris. Puiki.

IRAKO KARIAI PUOLĖ 
, .IRANIEČIUS t

Iš kairės: Julius Kuza 
kas, Al Kumskis - 

Stanaitis

KANCLERIS SCHMIDT TIKRINA 
ŠIAURĖS VOKIETIJOS GYNYBĄ

HANNOVERYrJE PATIKRINO PRIEŠLĖKTUVINIUS DALI
; - NIL'S IR PASIŽIURĖJO Į NAUJAUSIUS TANKUS

mokėti. Ji -paklausė ir už 7,000 
uždirbtų užsienyje dolerių atsi
sakė valdžiai sumokėti mokes
čius;-"Josios vyras-iš anksto išsi
nešė iš Italijos turimas brange
nybes ir apsigyveno Šveicarijoj.

jų Bst-jai užėjo 
noras aplankyti Romą ir pama
tyti savo artimuosius.

Nespėjo’’’ji įžengti 
jos aerodromą, kai du laikrašti

ŠALTAS VĖJAS, DIDELĖS BANGOS 
KLIUDO IŠKELTI KARIUS

ARGENTINOS LAKŪNAI YRA PASIRUOŠĘ PULTI 
PRIARTĖJUSIUS BRITU KARO LAIVUS

— Sofija Loren, praleidusi 
vieną dieną Cassrtos kalėjime, 
pasiuntė Italijos prezidentui pra
šymą, kad jai dovanotų bausmę.

Upų.4to^je,~tor^ne -jos-' Tik
ėjęs policininkas prašė jį sekti. 
Po to įsodino’ į automobilį ir nu
vežė tiesiai į kalėjimą 30 dienų.

Argentinos generolai perka bilietus iš Buenos Aires 
į Rio de Janeiro, bet ne į Falkland salas, 

praneša korespndentai.

— širrurės Korėjos .kariai la
bai stropiai sątfgb pietų pasienį 
Kiekvieną, .priarlėjusf prie sie
nos, nušauna. T

—- Sofija Loren 1962 metais 
uždirbo $180,000 ir turėjo su
mokėti $7,000, bet pabėgo užsie
nin, mokesčių nesumokėjusi.

LONDONAS. Anglija.— Britų 
premjerė M. Thatcher vėlai ket
virtadienį gavo' Argentinos pre
zidento Leopoldo Galtieri Jung
tinių Tautų gen. sekretoriui Ja
vier Perez de Cuellar pasiųs'ą 
atsakymą į paskutinį britų pa
siūlymą, bet ponia Thatcher at
metė Argentinos prezidento pn- 
siūlvma.

BEIRUTAS, Libanas.— Irako 
karo jėgos ketvirtadienio rytą 
gana sunkiai puolė iraniečius, 
priartėjusius prie Choramšaro 
uosto'. Iraniečiai nelaukė tokio 
puolimo, tai gerokai nukentėjo.

Pradžioje* irakiečiai pranešė, 
kad Irano karo jėgos, užpultos 
visai netikėtai, pradėjo trauktis 
visu frontu. Bet už kiek laiko 
pakeitimas buvo pakeistas: ira
kiečiai padarė iraniečiams dide
lį nuostdlį, o vėliau vėl grįžo j 
savo pozicijas.

Vakare Irano pranešimas ki
taip pristatė padėtį: irakiečiai 
išbandė paskutinį savo puolimą. 
Jie įsitikino, kad Irano karo jė
gų iš Choramšaro uosto nenu
stums^ Todėl ir pasitraukė.

HANNOVER, Vakarų Vokie
tiją.; --Kancleris H- Schmidt 
trečiadienį .buvo Hąnnovėryje, 
kur kelias valandas praleido šu 
Vak. Vpkietijos kariais, ginan
čiais kraštą nuo galimų priešo 
aviacijos užpu'olinMfejĮ-^-- . .

į naują Vakiėtijos tašką, -Funs 
automatiškai surandą priesd lėk4 
tųyus. Ten yra. visės prieifidnės 
priešo lėktuvui surasti, tinka
miausiu momentu paleisti f jį 
šūvius, šoyimą pakartoti, jeigu 
yrą rėikaldi o.'vėliaū pačiam .pa-' 
sjtųauktLį'kĮfg';y,ielą; • ■., •. .;.
£ Tankasc šliaužia automatiškai. 

Jis gaE šliaužti įkalną ir leistis 
žemyn.. Jį"galima valdyti iš"kito 
tanko, esaūgiojė t<4je pačioje 
automatiškai- šliaužiančių leng
vų tankų grupėje. ’ . 4

Šiaurės" Vokietijoje, Aurich 
miestelyje, kancleris priėmė 
priešlėktuvinių patrankų valdy
tojus* ir taisytojus. Kancleris 
labai sveikai atrodo. =

BEGINĄS UŽSIDĖJO
JARMULKĄ IR LAIMĖJO

JERUZALĖ. — Izraelio parla
mente yra 120 narių. Trys na
riai sirgo, o du neatėjo, tai Be
ginąs gavo 58 balsus prieš 57. 
Jeigu visi butų atėję į posėdį, 
tai jis vargu būtų . pasilikęs 
premjeru.

Parlamento nariams Beginąs 
pasigyręs, kad visą trečiadienį 
jis jautėsi Ial>ai gerai, nes iš 
anksto žinojo, kari; trys parla
ment nariai į šį posėdį neateis.

Jam buvo labai nesunagu, kad 
vienas jo grupės narys perbėgo 
pas darbiėčius visiems laikams, 
o‘ antrasis,’tikybininkas, darbic- 
čiu tapti pabijojo, bet suėjo į 
koaliciją prieš premjerą. Begi
nąs užsidėjo jarmufką, kad jį 
vėl patrauktų į savo grupę, bei

Liet. Prekybas Bumų pirminiu- 
demokratų reikalų vedėjas, ir Joseph 

Prekybos rūmų sekretorius.

ROMA, Italija.—Sofija Loren, 
I pati graž ausioji, gabiausioji ir
• turtingiausioji šiandieninės Ita-
• lijos artistė, paklausė savo vyro, 
j nesumokėjo valdžiai priklausan- 
i čių uždarbio mokesčių, ir grįžu- 
I si į Italiją, ji buvo' suimta Leo- 
. nardo da Vinci aerodrome.
i Mokesčiai buvo nemokėti 1962 

teismas užsitęsė iki

čia. Joje negyveno žmonės ir 
nebuve? Argentinos karių, todėl j 
šią salą, esančią į pietus nuo 
Danv'no įlankos, iškelti. 
marinai žvalgai.

Viena britų karo jėgų 
atplauks iš Pietų Georgia 
uosto. Britai, kaip žinome, tą 
salą atsiėmė prieš tris savaites, 
o nelaisvėn pasidavusius argen- 
tiniečius per Montevideo jau 
grąžino Argentinai. Britai džiau
gėsi ir kartu stebėjc’si, kad Pie
tų Georgia saloje buvo apsieita 
be dideliu mūšiu.

lė, tai išvežė ją į Casertos ne 
didelį kalėjimą.. ;

Kiti britų karo jėgų daliniai 
i bus suskirstyti į keturias dalis. 
I Vieni britų laivai sutraukti Ry- 
• tų Falklando salos šiaurėje, 
I Douglas įlankoje. Atrodo, kad 
britų karo laivai bandys įplauk
ti į Salvadoro naštą.

Pats didžiausias britu karo 
jėgų dalinys atplaukė į Stanley 
apyUnkę. ^Manonia^ -ka4.«britų, 
karo laivai i?'aviacija apšaudys 
šioje srityje esančius Argenti
nos karius. Jie yra pasiruošę 
ginti Stanley sritį iki mirties 
Jie žino, kad nuo Stanley srities 
priklausys visos Falkland salos. 
Jeigu Stanley uosto ir apylinkės 

j pozicijų britai neužims, tai jie 
j nepajėgs atsiimti Falkland salų.

Kitas britų karo jėgų dalinys 
j yra sutrauktas vakarinės Falk

land salos srityje, ties vadinama 
Akmenuota sala. Ten yra Ar
gentinos karių, bet jie nepajėgs 
ilgai gintis.

Argcnliniečiai nemano, kad 
1 britai pajėgs užimti Stanley sri
tį, nes Argentina turi žymiai 
daugiau lėktuvų negu britai pie
tų Atlante. Be to', argentiniečiai 
tvirtina, kad Stanley sritį gira 
10,000 g: r ai ginkluotų argenti
niečių. tuo tarpu Falkland salų 
vandenyse anglį] kol kas yra žy
miai mažiau. Jeigu argentinie
čiai išmuštų iš kovos britų lėk
tuvnešius,. tai britai pralaimėtų 
v <*ą kovą.

Sofija Loren paklausė vyro ir pateko bėdon. Iš Romos 
ją išvežė į Casertos kalėjimą, kad visi giminės per 30 

dienų galėtų ją aplankyti. •*

DEMONSTRACIJA PRIE 
SOVIETŲ AMBASADOS

WASHINGTON, DC. — Pir 
madienj, gegužės 24 d., 6:30 vai 
vakaro, prie Sovietų ambasados ' metais, 
bus protesto-demonstracija. Bus ’ 1930.malu pradžios. Josios vyras 
nešiojami plakatai, kuriuose bus i pats nemokėjo ir jai patarė ne
reikalaujamą išleisti šešis ba 
daujaričius vyrus ir moteris, ku
rių žmonos ir vyrai yra Ameri
koje, o 'Sovietų valdžia jų . ne
išleidžia. ' ‘

Helsinkio aktuose yra nuosta
tas, kuris-liepia vyriausybėms j Ten gyveno i 
sujungti išskirtas šeimas. Vedu
sieji turi-teisės gauti leidimą iš- 
važiuoti -pas savo vyrus ar žmo- 
nas- ' L -. J

Prancūzų ambasados gydyto- rinkai paklausė 
jas ketyirladienį. būva užėjęs į 
Lazauskienės namą ir patikrino 
visus 6 badaujančius. Jis.tikrino prie manęs kabinėjatės 
sveikatą ^ Mąjrljąi JurgutiėneL ’^akė it rtuėjo^ 
kuri hada-uį^iu ■sa JnįafefiĖ * * 
'^iš“1^?|^ų.'M^mų*^m&Bemis, 
norinčias.išvažiuoti pąą savo Šei
mos na rus.. Gydytojas pastebėjo, 
kad nuąrlpuąi buvo tiktai La
zauskienė, o kitų .sveikata bu-1 Kad jai gėda nebūtų tokia dide 
vusi tyažįkojf

^S®MOgTEVIDEO

J^^JAHEIRO

PREZį -MITTERRANDAS ■ L < 
Iš VAŽIA VOjįAFRIK-^ p

PARY^^i'T;’i>ranuuiij'a< * (
Prezidehtas<Frąnčois Mitterrand. . 
išskridoŪĄA'friĖį;. kad-galėtų ąp- f 
lankyti lięėGąjs -valstybes ir.'pąsi-4 
tarti apjej gąliina prekybos šu-J 
stiprinimą,’'U"*;- T* Į

Prieš jlVąžiuodamas, jis ašt
rokai pakritikavo- britus. Jam 
atrodo, kadrbuvo padaryta klai
da, priimsit ‘britus į Europos 
Bendrąją rinką.* Britai turi jvai- 
rių svariai įėikalų, todėl ir Eu
ropos rinkos nariai privalo .p7 
likti britams baigti konfliktą su 
argentiniėčiais. Jeigu ne britai, 
tai su argentiniečiais nebūtų jo- 
ko nesusipratimo.

Šis Mitterrando pareiškimas 
nepatiko britams, o prancū
zams nepatinka nutraukti savai-

IENEZMELAltežž>MIMAM^
Ft.6IIAMI

ATĖNAI, Graikija.— Sekreto
rius Haig, praleidęs porą dienų 
Turkijoje ir aptaręs visa eilę abi 
valstybes liečiančių reikalų, nu
skrido į Atėnus. Jis aptarė JAV ]ancj salas 
bazių reikalą Graikijje, bet sek- • 
retorius nieko neprižadėjo.

Rinkiminės kampanijos metu 
Papandreou buvo' prižadėjęs 

Ma-j įsakyti amerikiečiams išsikraus
tyti iš Graikijos. Jam atrodė, < 
kad amerikiečiai nebus reika-, 
lingi. Dabar jis pakeitė savo kal- 

sakė, kad 
amerikiečiai gali pasilikti. Sek I 
retorius Haig pažymėjo Graiki- 

aldžios pareigūnams, kad 
i ru

sų susidomėjimas Graikija bus 
toks pat didelis, koks jis buvo 
karo' pabaigoje. Amerikos lankai 
turėjo juos išstumti.

Papandreou norėjo, kad ame
rikiečiai jiems garantuotų teri
torijos integralumą. Premjeras 
bijo, kad turkai ir vėl nebandy
tų kėsintis į kadaise turkų val
dytas žemes. Atrodo, kad' sekre
torius Haig nieko premjerui ne
prižadėjo. Opozicija dabar už tai 
išmetinėja premjerui.

BUENOS AIRES. Argent! 
nos radijas ir spauda praneš?, 
kad britų karo jėgas supa Faik- 
___  ___ j iš penkių pozicijų. 
Jau nėra jokios abejonės, kad 
britai šiomis d enomis pradės 
įsiveržimą į Mslvinų, kaip jie 
sako, salas. Argentiniečiai tvir
tina, kad britai jau sutraukė sa 
vo karo Laivus prie penkių stra
teginių salų vietų. Jie nesirengia 
pulti tik vienoje vietoje, bet 
puls k ei i<fcc.

Kaip sąjungininkai puolė vo
kiečius keltose! vietose ir ameri-įda f ;
kiečiai veržės U j Okinavos salą 
keliose’ vietosi, taip ir brilai 
planuoja keliose vietose įsiverži i 
j Falkfetii? salas.

j Argentinos 'radijas tvirtina, 
’ kad britai jau iškėlė marnu?
Triste saloje. Salelė buvusi tuš-

Sekretorius Cuellar pareiškė, 
kad dabar nėra jokios vilties su- 
sitarti dėl Falkland salų eva- v 
kuacijos, nes britai atsisako pri
pažinti Argentinai suverenines 
teises Falkland saloms. Britai 
.paskyrė 48 valandas kariams 
.atšaukti, bet Argentinos parei
gūnai visai nesirūpino’ savo ka
riu atšaukimu, o visa laika kal
bėjo apie reikalą pasižadėti pri
pažinti Argentinai tas suvereni
nes teises. Iš kitos pusės, pa
tiems argentinieįiams preziden 
tas patarė fjtios/iš ilgai ir Irirri-

Britų premjerė dar buvo pra
tęsusi 48 valandų laikeiarpį, kni 
gavo dar vieną Jungtinių Tautų 
sekretoriaus pranešimą apie pa 

J stangas pasitarimų keliu iš- 
/ spręsti Falkland salų konfliktą. 
/ bet premjerė pastebėjo, kad 

reikalas atidėtas tiktai valan
doms, o ne dienoms. Britai, e?a, 
parodė pakankamai kantrybės, 
bet Argentinos kariuomenės va- 

- dai tą kantrybę naudojo savo 
pozicijoms sustiprinti. Britai 
praneš. Jungtinių Tautų sekreto
riui savo nutarimą.

r MAROKAS LEIS AMERIKAI 
NAUDOTI SAVO AERODROMUS

MAROKO KARALIUS BAIGIA PASITARIMUS 
NAUJIEMS KARO LĖKTUVAMS ĮSIGYTI

WASHINGTON, D.C.— Ame
rikos soslinėn atskridęs Maroko 
karalius Hassan II, patarėjų ly
dimas, baigė pasitarimus leisti 
amerikiečiams naudoti aerodro
mus ir greta jų esančią teritori
ją. jeigu būtų reikalas.

Tuo tarpu dar nežinia, kaip 
Afrikos reikalai vystysis, bet 
gali pasitaikyti, kad Amerikos 
kariai būtų pakviesti ginti ku
rios nors valstybes teises. Ame
rikos transporto lėktuvai galės 
lengvai perskristi Atlantą 
roke gauti degalų ir toliau skris
ti. Ta$ pats yra ir su grįžimu 
Amerikon.

Maroko’ karalius taip pat nori - bos toną. Dabar j 
nusipirkti reikalingų ginklų, 
šiuo reikalu jis tarėsi su kariais 
specialistais, o dabar jam dar jos 
reikės gauti paties prezidento jei amerikiečiai išvažiuos, ta 
sutikimą tuos ginklus užsakyti
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IMIGRACIJOS DEPARTA
MENTO AGENTAI GAUDO 
NELEGALIUS IMIGRANTUS

TRAKTORIŲ BENDROVĖ 
NETRUKUS ATLEIS IŠ

darbinin-
Magd. Š~nė

Kam 
adc- 

svar-
IMARY REASON 

FOR THE PROFESSION'S 
RAPID GROWTH IS THS 
EMPHASIS IT PLACES 
Ort TRAINING GENERAL 
PRACTITIONERS, . -

-O’CONNOR PAKEITĖ
SAVO NUOMONĘ

būdu. tu: H\s ga 
įskrmlėjo lė^c ntsaky

r: meje
tn tele-

p rašy
ki pakar-

— Kam perki tą knygutę, -
— Savo sesutei, kaip dovaną 

jos gimtadieniui.
— Bet juk ji yra mažutė nir 

nemoka skaityti.
• — Nieko tokio. Aš perskaity
siu knygą iki ji užaugs.

69 m. amž. yra 
krašte 

amžiaus

OC. SEC IŠMOKOS 7ri 
BUS PADIDINTOS 7-4

—Mano žmona, norėdama su- 
plonėti, kasdieną joja raita.

— Na. ir kokios pasekmės?
— Per savaitę arklys nustojo 

20 svaru.

Redaguota PRANAS *ULAS
Klausimus įr mecUUgą įlysti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

Washington, D. C. — Imigra
cijos ir Natūralizacijos Taryba 
nutarė visame krašte gaudyti 
nelegaliai atvykusius imigran
tus. Tos įstaigos agentai dabar 
gaudo tokius svetimšalius Chi- 
cagoje ir kituose miestuose. Nu- 
matoma, kad svetimšaliai bus 
gaudomi dešimtyje miestų 200- 
300 Įmonėse, įskaitant Los An
geles, San Francisco ir kt.

®.O.'S ARE FULLY LICENSED TO PRESCRIBE 
PRUO5, PERFORM SURGERY AND UTILIZE 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED 
MEANS FOR TREATING IN JURY AND DISEASE, 
INCLUDING THE USE OF MANIPULATIVE 
TK1RAPY.

ragan 
i ypav. 'os at 

1 ral būt yra 
" į “cst-of- 
Soc. Cec. iš
bertas netu

ri Pre ’den- 
’ ’’’Mas ’šmo- 

; - ngus.
mėn.

— Kokia bausmė gręsia vyru: 
už dvejas vedybas, pone teisi
ninke?

—Įsigyjama dvi uošvės.

Pareiškime pagarbą vyresnio 
amžiaus amerikiečiams

kitiems, yra dr.Heri^an Heller
stein iš Clevelando dJmversiteto 
ligoninės. ; •

Kiekvieną dieną, tas.įfiaktaras 
išvaikšto šešias -mylias, užlipa 
ki 4-to aukšto nevartodamas 
eleveitoriaus, o., auto mašiną 
palieka toliau nuo savo medici
nos kabineto. "

Dr. Hellerstein 'pabrėžė, kad 
vyresnio amžiaus asmęnys sėdi-

Aukščiausio Teisino teisėjas 
Wiliam P. Brennen, savo kolum 
noje New York Times i. m. ge
gužės 12 d. pastebėjo, jog teisė
ja Sandra Day O’Connor ignora
vo savo pačioj opiniją “Rose v. 
Luridy byloje. Tesėjas Brenn 
man pateikdama tą faktą, pažy
mėjo: "'Sic transit gloria Lun
dy! žydėjimo mėnesį rožė^ ne
turi žiądų”.

kad apie pusė visų pensininku 
pageidautų grįžti į pilną ar dali- 
ii (part-time) darbą.

Baigdamas savo samprotavi
mus R. E. Shepherd siūlo: •) 
panaikinti privalomą išėjimą 
iš darbo ar kitą formą—dėl am
žiaus diskriminacijos darbovie
tėse; •) Leisti Soc. See. išmokų 
gavėjams uždirbti neribotą su-. 
ią, be benefitų sumažinimo; 
*) Vyresnio amžiaus žmonės ne 
gali būti išskirti ’š viso krašto 
gyventojų, o i juos reikia žiū
rėti, ka:p į pajėgius 
kus. 1

DUTH0U4K ONLY RVt 
PFgCIMT OF TMI t, 
SIČIAM POPULATION $ 
Q.O.'S PROVIDE TOTAL.* 
NRALTM CARE RDR MORJE į 
THA|4 TKN PERCENT OP f 
TMI PUBLIC, lOMt 2Q'

Pažymėtina^kad teisėja O'Con
nor neseniai prez. Reagano bu
vo paskirta į Aukščiausią Teis
mą iki gyvos galvos ir tame 
teisme yra vienintelė moteris 
teisėja.

DARBO 8,000 DARBININKŲ i
Caterpillar Traktorių kompa

nija netrukus atleisianti- 8,000 
darbininku, įskaitant 1,900 iš Au 
roros ir Jolliet, kur produkcija 
numatyta sumažinti ateinantį 
birželio mėn. Tokį pranešimą: 
padarė tos kompanijos vadovai, 
pažymėdami, kad apie 6,900 dar
bininkų bus atleista iš Illinois 
valstijoje esančių įmonių. Iš 
Peori jos ūmonės bus atleista 3,- 
300,Taigi iš viso bus atleista apie 
17,500 darbininku. Dabar šioje 
kompanijoje dirba 60,200 akty
vių darbininkų. v

Be to pranešta, kad šios kom
panijos įmonėse bus dirbama- 
sumažinta darbo dienų savaitė, 
o nuo liepos męn, bus uždarytos 
kelios įmonės ir darbininkai bus 
paleisti atostogoms.

Sumažintos darbo valandos 
ir kai kuriose kompanijos Euro
pos įmonėse, bet ten nenumato
ma iš darbo atleisti darbininkų. 
Europos įmonėse dabar dirba 
apie 12,900 darbininkų.

see us for 
financing 

AT OUI tOW RATS

dažnai padeda tiems žmonėjns. 
kurie -serga kaulų bei sąnarių 
negalavimais.

— O, be abejo! Tik to grožio 
arodymui ji dabar praleidžia 

II daugiau laiko-

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
V melai Gegužės 21, 1982. Nr. 18 (220)

Vyxewė amžiaus asmenims yra 
naudinga pasivaikščioti

Jeigu jūsų kojų raumenys yra 
veiklūs, jūs galite gtštųmti ar
ba. visai sulaikyti sutaikė j imą, 
kai kurįų esminių Arterijų, ypač 
tų, kurios ąprūpmafeauju šir-

Pag. karo metu 
gimtojo krašto?

ATS. Mūsų žiniomis V ak. Vo
kietijoje yra paieškomų asmenų 
centralė kuri turi tokius asme
nis sure^istravlsi. Ta cen
tralė yra Tarptautinio Raudono
jo Kryžiaus žmicfe.

Nuo II Pas. karo pabaigos 
centralėje susidarė vertingi do
kumentų rinkiniai.

Toje centralėje yra 70 milijo
nų indentifikacinių kortelių, ku
rios liečia buv. kalinius, kace- 
tuose, prievartos darbuose ir kt.

Dėka tos centralės archyvui 
daug žmonių gavo jiems reika
lingus duomenis.

Nors po II Pas. karo jau praė
jo daug metų, bet centralė kas 
mėnesį gauna daugelį ųžklau- 
s’mų. ieškant šeimos narių bei 
draugų.
Kitas svarbus tos centrinės už

davinys, tai patvirtinimas buv. 
politiniams kaliniams ir kitiems 
asmenims, kurie buvo persekio
jami III Reicho dokumentų, jų 
teisės j kompensacijas, pensijas 
ir tam pan-

Toje centralėje dirba per 200 
žmonių ir jiems netrūksta dar
bo. Smulkesnių informacijų ga
li suteikti Soc. Klubo reikalų 
vedėjas A. Čepulis, 3259 S, Hal- 
sted, UI auk. (buv. Spaičio na
mas) . Argus.

čia patiekiame prof. E> She- 
pher surinktus duomenis, iš ku
rių matyti, kad reikia pagerbti 
vyresnio amžiaus amerikiečius 
dėl jų taupumo ir pasirinkto 
būdo gyventi nuo nieko nepri
klausomai.
Iš surinktų skaičių matyti, kad 

apie trys ketvirtadaliai vyresnio 
amžiaus amerikiečių (vyresnių 
negu 65 m. amžiaus), valdo savo 
namus ir ir turi mažas paskolai 
(morgičius). Tie 55 ir vyresnio 
amžiaus asmenys kontroliuoja 
•50^ visų depozitų taupymo bei 
skolinimo institucijose ir daro 
!4 visų pirkinių šiame krašte 
Tiktai 6r7 tokių.ąsmenų yra pa
tekę į žemesnę neturto padėtį, 
(poverty line). Vyrės, amžiaus 
asmenys (55 
įtakinga grupė visame 
Daugiau ne£u JŽftS to 
asmenų (65-75 m. amž.) gyvena 
ne institucijose, bet nuosavuose 
n omuose.

Pažymėtina, kad ko krašto 
nusė pensininkų "page dauja ge
riau dirbti įmonėse bei -įstaigo
se, negu poilsiauti. nMco nedir
bant Surinkti *diK)mėnys roko x s eteri

C€ATtnCATE3 
EAAW UP TO Q

me, važiuojame autobusu at 
auto mašina, o per mažai vaikš
čiojame.

Daugelyje namų ■ vieninėlis 
pasivaikščiojimas pasiliko, tai 
skubėjimas prie šaldytuvo ką 
nors pasiimti ar skubame kavos 
puodukų pakelti.

Atsimintina, kad kiekvienas 
žmogaus .neveiklumas sulėtina 
jo kraujo cirkuliaciją.

Vyresnio amžiaus asmens rau 
menys susilpnėja ir toji būklė 
greitai atsiliepia į bendrą žmo- 
aus sveikatos stovį.

Mūsų tėvai ir seneliai kurie, 
daug vaikščiodavo, tuo apsigau- 
gindavo ..nuo tokių ligų, kaip 
širdies pakrikimo, venų išsiplė
timo, arthričio ir panašių li
gų. D. Š. MD-

IRANO VALDŽIA ĮSAKĖ 
SUŠAUDYTI SŪNŲ, O TĖVUI 

PASIIMTI JO MANTĄ .

“The Moslem Studenš Socie
ty of* Iran*’ biulenis, leidžiamas 
Londone, Anglijoje, patiekia to
kią šiurpią žinią: Dabartinė dik
tatoriaus Chomeini valdž a ares- 
avo sužeistą jauną iranienį ir 

jį paguldė vietos ligoninėn. Kai 
tėvas savo sūnų aplankė ligoni
nėje. tai sužinojo, kad sūnų 
policria areštavo jau gulintį 
lovoj.
Tėvas baigė pasakoti žinią apie 

sūnaus suėmimą. Tuo pat metu 
tėvas išgirdo per kalėj mo ligo- 
n:nės garsiakah pranešimą, 
kad sūnus tapo sušaudytas, o jo 
tėvas privalo atvykti į kalėji
mo raštinę pasiimti sūnaus- dra
bužius.
(žinia piim*a iš savaitin’o ledi
nio, pavadinto “The People’s 
Mo;ahcriin OrgarJsat on of Iran'* 
1982. IV. 9.) A. L.

bu,rO rL ' in’ 
fonK’ė two pr*verst^ 
‘i: “Malonėkite la ivy

reiškinių atsiradimas yra 
aiškinamas įvairiai. Vieni sako, 
kad ta* vitaminų stoka, kiti — 
atmosferinai pakitimai. Žmonių 
tarpe vyrauja nuomone, kad tai. 
girdi, nuo žiemos metu sutirste- 
jusio kraujo. Paskutiniu metu 
fizioterapijos medicina aiškina- 
nrg;LHzimo saulė sspindulių badu- 
Todėl yra siūloma pradėti kai
tintis saulėje pavasario pradžio
je. Jeigu tuo metu būtų per šal
tas ojus. tai reikia degintis sau
lės spinduliai prie atidaro lan
go ar verandoje — porčiuje.

Saulė stiprina sveikatą, žadi
na energiją. Tačiau neįpratęs 
žmogaus organimas ilgiau pabu
vojęs saulėje gali ir rimtai su
mirgti.

Kaitrio/ saulėj ilgai deginan
tis atsiranda odos uždegimas. 
Priklausomai nuo saulės spin
dulių intensyvumo ir nuo degi
nimosi laiko bei žmogaus jau
trumo. odos uždegimas gali bū
ti skirstomas į pirmo laipsnio 
— kai odos paraudimas po 1 
dienų savaime pradeda pleiska- 
nuoti — lupasi ir pasilieka paru
dusi oda. 'Antr. laipsnio uždegi
mas, tai, kai paraudusioje odoje 
atsiranda pūslelės, nuo kurių 
dažnai lieka tamsios - rudos dė
mės ir įvairaus dydžio baltos dė
mės . Esant tokiam odos uždegi
mui, žmogaus savijauta pablo- 
ja^tsiranda galvos skausmai, pa
kyla temperatūrajaučiamas silp 
namas, pradeda pykti širdis.

Todėl patartina pradžioje pa
gulėti pavėsyje 10—15 minučių, 
9 tik paskui nueiti į saulės šil
dymo pusę ir tai tik pradedant 
3-5 minutėms. Kaitinimosi sau
lėje laiką galima kasdieną ke
lioms minutėms prailginti. Pa
buvus saulės kaitroj apie valan
dą laiko, reikia kokia 15-20 mi^ 
nučių pailsėti pavėsyje. Galvą 
patartina nuo saulės apsaugoti 
skėčiu ar šiaudine skwbele Vi-

A FUN N£^ KOOL-AID RECIPE

ihsyrr****^ k C Up

rniM pnd MQQr wafer in tn mfk,'
Setye <H ange o ich# cm before serving

C *82 food* C<xpoccF«on.
Kaoi - Aid. an^ fte fcnfru Pacrer regbMrMt

ar GerM raod* Cc*pe»o*on.

Piva crį daugelis žmonių jau- 
č’a c’ider'i r r mažesnį bendrą 
silpnumą, mieguistumą, grei
čiau pavargsi r Sumažėja atspa- 
suma*, padidėja nervinis dirg
lumas. o kartais sutrinka ir ape-

siškai nevalgius ar tik ką paval- j 
gius, taip pat nepaeartina degin
tis. Kalinantis reikia dažna* 
keisti kūno padėtį. Kiek pagu- ( 
Įėjus sauiės kaitroje, reikia pir- ' 
miau pa ilsėt pavėsy, o tik tada ei 
ti maudyt s į ežerą ar Į jūros 
bangas. j

Nepatartina daSiai kaitalioti 
aulinimąsi ir maudymąsi. į

Kai protingai imamos saulės I 
vonios, tai tiek vaikų, tiek su- : 
?ugusių žmonų organzmas su- Į 
stiprėja, savijauta gerėja, didėja i 
apet'tas ir miegas. Kūne padi- i 
deja eritocitų, tai yra raudonų- į 
jų kraujo kūnelių skaičius, ner
vu funkcija sustiprėja.

Nuo saulės spindulių, oda pa
rausta, o po to paruduoja, nes 
odoje susidaro daug dažomosios 
medžiagos — melanino. Ultra-! 
violetiniams spinduliams vei-1 
kiant, žmogaus organizme esan-; 
t*s ergosterinas pasidaro vitami- ; 
hu D, 'kuris pagerina kalio ir 
fosforo druskų apykaitą, tuo ap
saugodamas organizmą nuo ra- 
chito. Žmoma. žmogaus oda gali 
patamsėti ir be ultravioletinių 
spindulių. Tą darbą atlieka ma
žiau energijos turintiems infra
raudoni spinduliai. i

Pažymėtina, kad saulės spin * 
2į dūliai skatina įvairius žmogaus 

organizmo biologinius procesus. 
Todėl žmogaus oda Jtampa at
sparesnė įvairiems bakterijoms, 
esančioms odos paviršiuje. Sau
lės spinduFų dėka pranyksta 
žmogaus odos paviršiuje atsira

dę įvairūs spuogai. ,
Tačiau ir naudojantis saulės 

vomomis reikia įsidėmėti, kad 
tos vonios savyje slepia kai ku-‘ 
riuos žmogaus organizmui pa
vojus. Patartina labai atsargiai 
saulės spinduliais naudotis 'to-. 
kiems žmonėms, kurie serga tu-1 
berkulioze. širdies ligomis, ar- 
teriosklercze, struma, piktybi
niais augliais rožiniais spuogais 
bei turintieh* padidintą jautru
mą saulės spnduliams. Taip pat 
•r vyresnio amžiaus žmonėms, 
norintiems priimti saulės vo- 
n;as, patartina prieš tai pasi
tarti su savo šeimos gydytoju- 
Pažymėtina, kad saulės vonios
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MES ATSAKOMEJtokia graži- ka,p prieš p°rąI mrin m^tii^
KL. Noriu sužinoti,ar kur nors 

yra įstaiga, kuri suregistravo
paieškomus asmenis, kurie

^y/r/5 THE FASTEST GROWING 
HEAL7H_ CARE_ PROFESSĮGĮNAN^ WHY?-

m ©5TEOPATHIC MEDICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATHY, 

OSk D-O.’S, WILL MORE THAN 
Wfe DOUBLE THEIR PRESENT 

NUMBER-GROWING FROM 
wfe (J 16/000 TODAY TO MORE 
7|J w THAN 36,000 PHYSICIANS 
1L IN THE NEXT 20 YEARS/
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TOKIOS TOKELĖS
l . (Tęsinys)

Po keturių metų, 1913>tais, 
trys marijonai kunigai paklausė 
prašymo iš Amerikos dirbti au
gančioje Įietuv’ų imigrantų ben 
druomenėje Chicagoje. Jie ne
pailstamai atsidavė lietuvių dva 
smei gerovei, > kuriems buve 
cžhugsmas ir paguoda išgirsti 
Dievo žodį gimtąja kalba.

Ilgainiui kongregacija gavo 
čaug entuziastingų pasaukimų, 
kun gu ir brolių. Ji išsiplėtė ir 
pasiėmė naujas pareigas, šian
dien marijonai dirba įvairiose 
vyskupijose Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse ir Pietų Ameri
koje. J‘e dirba parapijinį dar
bą, veda misijas, veikia žuma- 
lizrr.e ir švietime.”

Antroje brošiūroje aprašomi 
dėslcmi dalykai. Sužinome, jog 1 
marijonų mokykloje * mokomos į 
anglų, lotynų, prancūzų įr_ispa-l 
nu kalbos. Dėstoma ir tarptau
tinė literatūra, kur pabrėžiami 
autoriai Sc'foklis, Euripidas, Če
chovas, Brecht, Strindberg, 
Joyce, Mann, Sartre, Camus. 
Veltui ieškosi marijonų gimna
zijoje Donelaičio; Maironio, Pu
tino, Krėvės ir kitų mūsų klasi
kų. Nesurasi nei lietuvių kalbos 
pamokų, 

v. - f x '

Trečioje brošiūrje sužino’nie, 
jog marijonai praeitais metais 
turėjo 157 mokinius, jų tarpe 

. du lietuvius — pirmų metų mo
kinį Liną. Brinkį iš Los Angeles 
ir antrų metų mokinį Darių Ra
moną iš Chicago? .Beveik tenka 
džiaugtis, jog tik mažas lietuviu
kų skaičius yra į marijonų nu
tautinamas.

Dar viena brošiūra kalba: apie 
malonų gyvenimą marijonų 
bendrabutyje.

• ši tautine korupcija, sėkmin
gai vadovaujama kun. Victor 
Rimšelio, fariziejiškai slepiama 
Draugė. Dargi frontininkai siun
čia tautinio sustiprinimo atsi
šaukimus į \tą patf Draugą 
Draugo korespondentas Vladas 
Ramojus dabar gyvena Rytinia
me pakraštyje. Jis mėgsta apra
šyti su kuo susitiko ir ką pama
tė. Vladai, jei nori būti vertas 
Žurnalisto' patrioto vardo, išdrįsk j atributikos elementų 
pamatyti šią marijonų korupci-’ 
ją ir parašyk reportažą apie 
Marianapolio n u t a ū tinimą j 
Voice of America. Yra svarbu 
pamatyti klaidas pas savo žmo
nes. Tavo diena dar nenuėjo vi
siškai vakarop.

z >7. V į '

Lietuviai žurnalistai yra paro
dę daug drąsos ir ištvermės, 
šioje vietoje prisimintinas New 
York Times korespondentas, o būna daugiau. Straipsni# auto- 
vėliau vedamųjų rašytojas Pu- rius sako:. < į

litzerio premijos laureatas Otto

D. Tolischus. 1939 metais jis ra
šė iš Berlyno apie Hitlerio Vo- 
Kietiją ir po Lenkijos užpuolimo 
juvo išm.stas iš Vokietijos, ^er- 
-ikclė j skandinavų kraštus, o 
x> jų užėmimo išvyko Japonijon. 
1941 m. gruodžio mėn. 8 d. tuo- 
auJpo atakos Pearl llarba're, 

keturi japonai policininkai atėjo 
j T<ąišlaus namus ir jį suarešta
vo. Japonai jį kankino kaip šni
pą, o Tolišius laikėsi išdidžiai ir 
atkakliai. Jis neprisipažino prie 
dirbtin i apkaltinimų ir 1912 m. 
rugpiūčm mėn. grįžo New Yor- 
kan, apsikeičiant belaisviais.

rinkime vię.ias pašnękovas a š- , 
kino Tolišiuf, jog jis nustebtų 
dabartinės įjotu vos padarytu 
pregresu. O Tolišhis jam atsakė, ’ 
jog. pati Lietuva būtų padariusi | 
didesnį progresą, o šiandien Lie- 

į tuvos tikrovė tėra žiauri rusų 
okupacija.

Keitėsi New York Times pa
žiūros j santykius su rusais. De- į 
tentės vėjai plačiai jau siautė 
1967 metais, kai Tolišius mirė. 
Tačiau NYT vedamasis iškėlė 
Tolišiaus meilę tiesai ir ištiki
mybę žmoniškumo principams, 
lyg pasigendant jų šiandien.

Tegul Tolišiaus šviesus atmi-į 
nimas teprimena išeivijos lietu-1 
viams žurnalistams, jog jų parei
ga yra "sakyti tiesą ir ją pa
matyti

Juozas Nendriūnas

PASLAPTINGA ŠVENTĖ

„Literatūros ir meno“ 
raslyje buvo pasisakyta apie 
„gaivališkus papročių polin
kius“, pastebėtus Lietuvoje.

„Visų prisiminimuose tebeaidi 
Naujųjų metų tostai ir sudau
žytų taurių dzingsėjimas. Jos 
skambėjo ne tik prie šeimos ži
dinių,- ne tik žėrinčiose svetai
nėse,bet ir studentų kamarėlėse.

FLORATIT!ANAS, Renesanso tapytojas

NAUJAS BŪDAS VIDURIŲ 
KRAUJAVIMUI SUSTABDYTI

dr. Arvydas Vanagūn^s, pasirodžiusį straipsnį. N. Red.Rašo
Northwestern universiteto Medi

cinos mokyklos profesoriaus - 
padėjėjas.

Paskutiniame Medicinos nu

Lsc slapta kraujavimo tyrimą. 
Toas palikimmas ir ankstyvas 
Čiupt rnų atradimas gali prail-

ir polipai iššaukia slaptą 
kraujav‘n*ą ir. kai]) yra mano
ma, polipai gr.li šš’vystyti į 
vėžį. Ankst\ vas p dipų pastebė- 
įirris ir ppšahnimas sumažina 
vė'io g .liniybę storojoj žarnoj.

V si sutinka, kad siaphis (ne- 
. s: t b i m as) k rau j as išma tose 
a \ ienas iš svarbiausių simp- 
mų, k; d skilvy e ar žarnose

Iš t krųjų, iš tų
t
yra
t s intcinatmių ligonių su pozų 
tyviūis slapto kraujo alaviniais, 
ap’e turį polipus arba unk- 
s y*ą ad nnerrein. r ą (slapto 
k.aule tvrimas v**a daromas su

N.žiūrint, kad ‘‘‘Hemoccult” 
yra pri m tas tyrimo būdas, yra 
kai kurių neaiškumų. Pirma —j 
galima nepas.ebėti maiio nuo-! 
'imčiri . kraujuojančių 
’"Normalus” dienos kraujo nuo- 
stobs skilvio-žarnų I

iššaukėm kraujavimą, bet pasi
rodė, kad “Hemoiccult” nėra pa
kankamai jautrus tyrimas.

Trečioji grupė —
—, Aspirino grupe. Aspirinas ■ 

padidino kraujo nuostolį visose - 
grupėse ir net kontroliuojamoje - 
grupėje, kuri nesirgo žarnų 
ligomis, šitas kraujo- nuostolio 
padidėjimas nebuvo susektas 

i “Hemoccult*’ tyrimais. Iš tikrų- 
piisilaikydami jų, tiktai 90% pavyzdžių buvo

vio ir žarnų vėžį, didžiosios žar
nos divertikulozė ir žarnų poli- 
pozė. Po normalios dietos, kon
troliuojamo periodo pacientų 
grupės buvo verčiamos iškęsti 
įvairius tyrinėjimus, kurie tu
rėjo padidinti skilvio ir žarnų 
kraujavimą, kaip tai:

1) pacientai maitinosi aukšta 
skaiduline pluoštine dieta (20 
gram crude fiber) septynias 
dienas,

2) pacientu
normalios d etos, naudoja žarnų pozityvūs, kada kraujo koncen- 
stimul uojantį vaistą prostig- tracija buvo 3-10 mg hemoglo- 
miną 10 iki 20 mg keturis kar- bino. Ir, kas svarbiausia, nė vie
tas į di-ną irgi septynias dienas. ‘ nas nebuvę pozityvus * virš 10

3) pacientai, prisilaikydami
normalios dietos, kasdieną gau- rinas iššaukia kraujavimą dėl 
davo mažą 325 mg aspirino dozę, nespecifin i} skilvio ir žarnų 
Tokia aspirino dozė sulaiko gleivinės uždegimd Hemoglob- 
trc’mbocitų hemostatinį veikimą gleivinės uždegimo. Hemoglobi- 
ir gali sukelti kraujavimą, bet no imunodifūzijos analizėj pa- 
nesukelia gleivinės uždegimo, j žarnų trakte. Imunodifūzijos

I t> n j • -t' x x analizė neparodė kraujo nete-I Papildomai, išmatos buvo ty- • . . .. .. . . . x .... . j .. _ . J kimo skilvyje net tada, kada> spindulines imuno-t, , .. * , . .. .x.. . , _ . . v, i hemoglobino koncentracija is-difuznos analizes budu, ieškanti . , . ./v ui matose buvo net 4u mg gramų 
i išmatų. Analizuc'dami tuos re-

iUIII all * 4

Hemoccult” analize, zultatus toliau, mes davėme sa- 
■ : į vanoriui praryti tam tikrą kiekį

Pirmoji grupė _  j “Chromium *51” paženklinto
— Septynių d/enų d/etą,-turinti i kraujo, po to matavome kraujo 
daug skaįdulmių-pluoštinių m?- 
dž/agų. Buvo manyta, kad tokia

mg. Mes prileidžiame, kad aspi-

žaizdų, rinėjamos
1 • 1* - • •

Stols skilvio-žaraų trakte yra] krauJO ir hemoglobino. Tyrimo:. 
; iki 2 mg hemoglobino per vieną rezultatai buvtf palyginami su 
grama išmatų arba apytikriai įprasta Hemoccult ’ 
2 ml kraujo. Betkokia koncen- Tyr inu daviniai parodė:

Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse kas metai randama su ade
nocarcinoma apytikriai 1 (M),000 
asmenų. Nežiūrint pažengusios

savail-I meryje pasirodė kelios naujos . chirurginės technikos, tikimybė
1 1 _ — ____ — _ _ X — * 2 .. l t X ,v,z\n t: 1 . t /n. m n 1 O f. oi /Iplunksnos, suprantamai ir gyvai išgyventi 5 mtus yra 40%. šie 

rašančios visiems rūpimais klau- duomenys nepasikeitė per pas- 
simais. čia spausdiname įdomų kutiniusius 20 metų. Galimybė 
daug žadančio jauno daktaro’ ir j išlikti gyvam, atrodo,, priklauso 
profesoriaus, Medicinos žurnale

gramą

tracija didesnė negu ši (kuri 
matuojama chromium 51), yra 
nenormalus kraifjavimas. Kai 
kada pacientas gali nustdti iki 
50 ml kraujo per dieną ir nebūti 
pastebėtas “Hemoccult” pa 
galba.

Antra — vidurių kraujavimas 
yra nepastovus, kintantis pro
cesas. Skilvio-žarnų žaizdos 
kraujuoja tik protarpiais. Vidu
rių opos kraujuoja-įvairiais kie
kiais, kurie yra nepastebimi pa
prasto “Hemoccult” jautrumo.

koncentraciją jo išmatose. Nu
rijus 50 ml to kraujo, šis Sava-

dieta padidins išmatų masę, kuri noris pirmą ir' antrą dienomis
mechaniškai nutrins skilvyje ir 
žarnose esamas žaizdas. Tačiau 
dieta nepagerino “Hemoccult”

turėjo 11 ir 20 ml kraujo išma
tose. Nors visi “Hemoccult” re
zultatai buvo vienodai. polity-

jautrumo. Be to, pacientų buvo vūs- imunodifūzijos analizė bu 
nepalankiai priimta. Statistinė vo vienodai negatyvi.
analizė neparodė žymaus skir
tumo tarp kontroliuojamos die-
tos (0.8 mg hemo'gloginogramų‘suna"ikin(as
išmatų)

Padarėme išvadą, kad imu- 
nologiškai aktyvus globinas yra 
_________ _ arba perdirbtas

j-------- . . skaidulinės-pluosti- virškinamųjų enziinų viršutinia-
Todėl mes suradom būdą, kaip j (^c’0^ (1 0 mg hemoglobino- ITie žarnų trakte. Imunodifūzijos 
pagerinti slapto kraujavimo dia- SI’iamŲ išmatų). Nors išmatos j tyrimas gali būti reliatyviai spe- 
gnozę, naudojant įvarius būdus Pridėjo (nuo 86 gramų iki 110.- cjfihis didžiosios žarnos krau- 
iššaukli kraujavimą žinemuose j SraniP), bet tas padidėjimas jaYjme. 
skilvio-žarnų sužeidimuose. Pa J buvo mažesnis negu tikėtasi —į ----------------- --
ženklinus raudonas kraujo ląs
teles radioaktyviniu “Chrom
ium 51”, kraujo rezultatai išma- 
tsc buvo' analizuojami kontro-

me žarnų trakte. Imunodifūzijos

nuo vėžio išsiplėtimo laipsnio. 
Vėžys, surastas tik žarnų glei
vinėje ar submukozoje, teikia 
daug geresnę tikimybe. — net 
90% — išgyventi 5 metus. Deja, 
tokios žaizdos nėra simptoma- 
tinės. Daugelfe-> tokių žaizdų Huojamų ir tyrinėjamų 70 asme- 
iššaukia slaptą kraujavimą, to- nu grupėse. Tie asmenys turėjo 

(Iš Europos Lietuvio)^*^dėl yra patartina daryti išma- ( „ _

kyta, tinka ir kitai visuotinei 
šventei, kuri netrukus pasirodys 
horizonte, kaip iš tolo blykščio-

Cechuose, kabinetuose, bazėse,j jantis audros .debesis. Nepraeis 
laboratorijose ir auditorijose ; nė du mėnesiu.. 
buvo pilna šio skambėjimo ke-1 
turias, tris, dvi dienas prieš | 
Naujuosius. Sprendžiant iš pa
sakojimų, kuriais tebesidalija- 
me, ten būta visų atitinkamos 

nuo 
esminio meniu iki šokių tamso
je, nuo' specialiai tai progai pa
rinktų tualetų iki graudžių pra:* 
radimų po vidurnakčio: kam 
dingo akiniai, kam skrandžio 
sultys, kam dvasios ramybė“. . y 

Straipsnio autorius siūlo Nau
jųjų metų sutikimą švęsti šeimo
je ir atsisakyti papročio triukš
mingai linksminti^ darbovietėje. 
Tuo laibiau, kad tokiu švenčiu

buvo laukta 50% padidėjimo.

Antroji grupė.

Prostigmino grupė. Prostigmi-
nas padidino, kraujo nuostolį urrT -njr nijAJ I riunci 
pas pacientus su polipais ir di-j liit viinLLtiiut*

a Be natos verpsi, be balso
ausi. i ' •' ■h

dvylikapirštės žarnos opas, skil- vertikulioze. Toks kraujo padi

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, ■ 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 —1959 metai).

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

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

dėjimas vyksta dėl dažnesnioi 
žarnų susitraukimo. Tačiau toks 
susitraukimas gali sužeisti žar
nų sienas ir iššaukti kraujavimą.

: Nors kraujo prarado daugiau, 
; bet iš 42 “Hemccult” tvrimu tik i

v všeši buvd pozityvūs, nežiūrint 
kad kraujo koncentracija išma
tose buvo nuo 3 iki 10 mg hemo
globino gramu išmatų. Nė vie- 

i nas tyrimas nebuvo pozityvus, 
nežiūrint, kad kraujo koncen
tracija buvo virš 10 mg. Nors

SERVE WITH PRIDE IN 
-THE NATIONAL GUARD

Beveik/viskas, kas čia pasa-

MARUA NORI Nt

Cosmos Parcels Express Corp, 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

$501 W. 69th St, Chicago, HL'60629 ♦ TeL 925-2731

- MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 + TeL 925-2787

JAY DRUGS VAISTINE
B759 W. 71rt St, Chicago, HL 

fl VtrXSTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAT SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara Šiokiadieniais nuo 
| vaJL ryto iki 10 raL vakare. ' 

Bakmadienlafi nuo I vai ryto fld 8:30 vai vai. 
d išlipt j AW4 BA, Reglctrootu valetialakM

TeL 476-2206

ATEINA LIETUVA,

Kaina $25. Kieti viršeliaL

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

JULLZm JUJLUJL7AO XTULJLXjO A

50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriaūsius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 

. lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 
ir patarė mums toliau studijuoti.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ,lr moMa 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vincą 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. StanAnt,

( J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis If 
M. K. Čiurlionio, M. šfleikio, V. Kašubos, A. Rakštelės Ir A. Varna 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 33.

g DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau« 
tirdų šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityt! ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais dudmenimlž 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 32.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraiy-
t&8 Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 32. »

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko TomO-TamaŠansVa 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* b 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardfių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Laba! 
naudingoje^ 335 pusL knygoje yra Rytprūsių iemėlapis. Kaina H

« KĄ EAUMfS LtMi, rašytojos Petronėlės Orintaitės abd- 
minimai Ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 33.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesnpn*-
tas ir klaidinga! interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- 
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja |6ų <

'• BATYRINtS NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pri. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaino 32.

Knygos gaunamos Naujienose, 17M So. HaJotod St, Chicago

1 — Naujiena*, Cbvxgo, į, HL Friday, May 21, 1982
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Naujas pamišimas
Praeitą vakarą viena moteris, turinti ilgą liežuvį, 

bet trumpą protą, pradėjo per radiją šūkąųti, kąd Kon
gresas turįs būtinai ištirti, kas po karo įleido šimtą na
cių Į Ameriką.

Ji reikalauja, kad būtų ištraukti visi dokumentai, 
iškviesti visi to meto atsakingi pareigūnai, prisaikdinti 
ir priversti pasakyti, kas jiems liepė įleisti visą šimtą 
nacių Į Ameriką.

Ji tvirtina, kad buvo paruoštas įstatymas, draudžiąs 
naciams įvažiuoti Į Ameriką, nes naciai, veikę prieš Ame
rikos konstitucijos pagrindinius dėsnius, neturėjo- teisės 
įvažiuoti j Ameriką, o vis dėlto ta moteriškė, labai aiškia 
anglų kalba, reikalavo, ^kad Kongresas ištirtų, kas su
laužė tą nuostatą iri’ir įleido tokį didelį nacių skaičių į 
Ameriką. Įleido juos ne šiandien, ne vakar, ir ne prieš de
šimtmetį, bet prieš 40 metų.

Tas šimtas nacių gyveno Amerikoje 40 metų, šeimas 
užsiaugino, rado tinkamą darbą, bedirbdami suseno ii; 
pensijon išėjo. Ir svarbiausia, per tuos 40 metų niekuo 
nenusikaltę, Ąmerikęs įstatymų nesulaužė, niekas jų teis
man nepatraukė ir nenubaudė, bet dabar jai atėjo galvon 
mintis, kad būtinai reikia ištirti, kas tuos nacius galėjo 
įleisti.

Prieš porą dienų Chicagos spaudoje pasirodė žinia, 
kad tą šimtą nacių į Ameriką įsileido Amerikos kariuo
menės vadovybė Vokietijoje. Ta žinia buvo pakartota ir 
New York Times dienraštyje.

Spaudoje buvo kalbama apie nacius, ir žinia buvo pa-, 
pildyta keliais vardais. Kaip Chicagos, taip ir New York o 
laikraščiuose buvo pažymėta, kad tie naciai buvo gudai, 
laikraščiuose vadinami “bielorusais”. Kaip tie naciai ga
lėjo atsirasti Gudijoje, laikraščiuose nepasakyta, bet duo
ti keli gudiški vardai ir pasakyta, kad jie naciai.

Mes žinome, kad naciai buvo privisę Vokietijoje. 
Daugiausia jų atsirado iš Pietų Vokietijos, .bet labai grei
tai jų priviso visoje Vokietijoje. Naciai veisėsi tose vie
tose. kur buvo įsigalėjęs Hitleris, kur žmonės mėgo klau
syti Goebbelso ir kuriems patiko Roehmo dainos ir veik
los metodai. Tačiau, vokiečių dauguma nacių vengė. Na-

cių filosofija ir Goebbelso kalbas rimtesnius vokiečius 
nustumdavo į šalį.

Bet kaip naciai galėjo atsirasti Gudijoje, kuri visą 
laiką buvo rusų komunistų pavergta, tas sunku suprasti. 
Rusai, pavergę Gudiją, ne tiktai sukolchozino visą Gu
diją, bet priveisė ir mokytojų, kurie skelbė komunistines 
idėjas jaunimui, o ne hitlerines. Hitlerio agentai į Gudiją 
kojos neįkėlė. Jiems būtų reikėję pereiti visą Lenkiją, 
o vėliau, kai priėjo Gudijos sieną, tai jiems būtų reikė'ę 
pereiti iškirstus miškų plotus, ęųpiautus laukus, aptver
tus elektros tvoromis. Šakalys, užsidėjęs kelnes ant gal
vos, lengvai perplaukė iš Murmansko iJbiomiją, bet iš 
Gudijos jis būtų Lenkijos nepasiekęs. Jį rusai būtų nu
šovę. Gudų jaunimas negalėjo patekti į Vokietiją, piekas 
negirdėjo, kad gudų jaunuoliai būtų tąpę naciais.

Nebuvo nacių ir Lietuvoje. Vokiečiams užėmus Lie
tuvą, atsirado vienas kitas, nuėjęs dirbti su naciais, bet 
jų skaičius buvo labai ribotas. Lietuviękųs nacius galė-, 
turn ant vienos rankos pirštų suskaičiuoji. O prieš kelis į 
metus, tai buvo užėjęs pamišimas nacių ieškoti ir lietu- į 

vių tarpe. Du neatidūs laikraštininkai, pasižiūrėję į rusų > 
paskleistus įvairius klastotus liudijimus^parašė kelis il
giausius straipsnius apie tai, kaip lietuviai saugojo į na
cių stovyklas suvarytus europiečius, bet kai reikėjo teis
mui įrodyti, kad vokiečiams tarnavusieji lietuviai buvo 
naciai, tai taip ir nepavyko. Prokuratūra išleido daug 
pinigų ir laiko, beklausinėdama kelis apskųstuosius, bet 
jokių įrodymų nepajėgė teismui duoti. Kaip skundikai 
taip ir bylas sudaryti norėjusieji jauni prokurorai, nesi 
nuleido ir nutilo, nes lietuvių tarpe jiems nepavyko rasti 
lietuviškų nacių Amerikoje. Nacių gaudytojai buvo pasi
ryžę gauti įrodymus ir dar kartą atvažiuoti, bet jau pra
ėjo trys metai, jų klastą skelbę laikraščiai užsidarė, o jie 
su naujomis bylomis nepasirodė.

Neradę nacių Amerikos lietuvių tarpe, nacių gaudy
tojai nuėjo truputį giliau į Rusiją. Jie nuėjo į Gudiją, ten 
rado nacius, kur jų negalėjo būti, ir visą šimtinę atgabeno 
į Ameriką. Iki šio meto kaltino Valstybės departamento 
pareigūnus, o dabar nori pavąlkioti po teismus net gene
rolą Lucius Clay, kuris apgynė Berlyną, lėktuvais gabeno 
į rusų apsuptą vokiečių sostinę ne tik maistą, bet ir ang
lis. Dabar ir šį generolą nori sutepti pamišėlių nacių 
idėjomis.

Iš kur tas “šimtas nacių”, Amerikon atsiųstų, atsi
rado? Kas naciais vadina tuos, kurie drįsta pasipriešinti 
komunistams? Yra pagrindo manyti, kad išvardinti gu
dai buvo priešingi sovietinei santvarkai, todėl juos rusai 
komunistai ir pavadino naciais. 0 ta ilgo plauko ir trum
po proto amerikietė Chicagos radijo bangomis.reikalavo, 
kad būtų ištirta dorovinė elgsena Amerikos karių, kurie 
Hitlerio nacizmą išnaikino visiems laikams.

Kad Sovietų saugumiečiai yra “gudiškų nacių” šal
tinis, rodo šis kagėbistų galvos pareiškimas, paskelbtas ' 
Britų enciklopedijos metinėje knygoje, vertinančioje 
1981 metus.

“Labai aiškiai politinį cinizmą ir dvasinį nepa
sitenkinimą, viešpataujantį sovietinių jaunimo tarpe, 
nušviečia Viktor Čebrikov, KGB viršininko pavaduo
tojas. Jis apkaltino Vakarus, naudojančius religiją.1 
nacionalizmą ir politinį liberalizmu pavergti orto-

tvirtina, kad politinė apvija, nihilizmas, didesnis i sPauda ir kai kurios PleP?s >
nrekin vartoiimas ir isitikirimys l-sd VaVarnocA on.- I tirti kalą laimėjusią vadovybę.

Jeigu Amerikoje ir būtų atvežta 100 Gudijos nacių, 
i tai šiandien tie gudiški “naciai” atkakliau gins amerikie- 

kiančios lietuvių, ukrainiečių ir armėnų organizaci-' tišką santvarką, negu ilgaliežuvės bobos. ..

\yianas Rukšlelė GuImis

JUOZAS ŠVAISTAS

PETKAS ŠIRVOKAS
Nuotykių nuotykiai žemėje, 

pragare ir danguje
TOLIMI, BET NEPAMIRŠTAMI LAIKAI

(Tęsinys)
Netrukus smuklininkas iškėlė didelį pokylį. 

Daug svečių privažiavo, iš arti ir iš toliau. Visi 
gerokai įsilinksmino, drauge ir šeimininkas. Tada 
būtinai užsispyrė jis pamatyti tą paveikslą. Pe
tras įsivedė į savo kambarį, pridarė duris, paso
dino į krėslą ir išvyniojo prieš jį paveikslą. Staiga 
iššoko iš jo gyvas velnias. Žiūri, žiūri — paveik
slas sujudėjo.

Smuklininkas bematant susirietė, paskui iš
sitiesė, baisiai gyvuliškai suriko, žiopteįjjo, kili
kas pąkrąte, akys fcąi virtimai pašoko į viršų. 
Baužius tik to ir telaukė: tuojau kapt, nusuko 
sprandą, su kanabėku įkirto į akis ir — nusira- 
bazdino dūšią Į pragarą.

Didžiausias sumišimas kilo tail) svečių. Vieni 
jų, kurie žiūrėjo pro durų plyšį, staiga apako; 
kiti, kurie nepritilpo pasižiūrėti, buvo krečiami 
tokių Šiurpulių, kad nebevedė ųei šayo 
koj ų. / tik įmanydamas skubėjo pabėgti' iš'tų 
namų. Petrą - pasinaudojo sumišimu, susirankiojo 
avo daiktus, eirądo žirgą ir užsėdęs, pasileido 

Kiek tiktai gali.

ANT. PLEŠKYS

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS.

Lenk’jos primas’ arkivysku
pas Glam, lankydamasis (Salė- 
e dabosi neramu ir S-gos pirm, 
rūsčiai sušunka: “Prašau ty-

A. PI.) Romoje ir kalbė
damas Romos lenku bendruo
menėje apie įvykius Lenkijoje, 
oasakė, kad Lenkijos žmonės 
valdžios yra užgauti ir įširdę. 
Geibi amas Garbės pirm., kam 
tas (Žodis ištartas neaiškiai. A. 
PL) ir laikysena, yra nešauliški. 
M^s esame tamstos užgauti, 
;širdę ir labai tamsta nusivylę. 
Baigdamas pareiškiu, kad tais 
didžiuojuos savo ir Centro val
dybos atsiektais laimėjimais. 
Mūsų darbai ir atsiekimai buvo 
oroduktingiausi Tremties Šau
lių S-pos istorijo’e. Esu dėkin
gas visiems Centro valdybos na
riams, kurie tokios nešvarios ir 
brutalios neteisybės metu ištę
sėjo. nepasidavė melo propagah 
da1’ ir vieningai dirbo iki kaden
cijos galo. Mes buvome teisia
mi todėl, kad nuoširdžiai dirbo-

’ nele’dęs apkaltintiesiems pilpaį 
atsakyti į kaltinimus, ąpkaltui- 
tieji iko kalcis, O vgįiau, jokio
je pasmerkimo ątmpsfeęoįe ir 
nuotaikoje YXfeo “dįnokr’ętią- 
ki‘” Sąjungos' vąĮdoęaųįų organų 
rinkimai. Demokratinėje san
tvarkoje, rinkinių ir Ųajsavimų 
patalpose propagandises ir agi
tacines kalbos nėra leidžiamos.

Dėl Sąjungos pirm, metamų 
kąltinijnų Įntįems šaųliains, tuo 

V V. į tarpu, joj^ių .^omentarų ir išva
ikiau- ■ du nedarysiu. Reikia palaukti, 

kąip j tai reaguos apkaltinti e; i. 
Psichologiniu atžvilgių, ' S-gos 
pirmininko skaitytoji kalba yra 
labai įdomi ir jei. prie tos-kalbos 
dar prijungti.jŽ(73 nį■ s/isganai- 
čiui ir 1376-m? rašyžą laišką yieį 
nąm šauliui Los /Ahj|ėlėje ir 
aplmkraštį Nr. 2, tai."užtektų

Sąsme šąuljšką darbą, tęsdami■ - 
jungos garbei ir gerovei. Mano 
padėka jums v'siems, mieli Cen 
tro V"bps nariai- Ačiū”. (Ilgas 
plojimas. B; PL).

Baigus Sąjungos pirmininkui 
skaityti savo kaltinamąją kalbą, 
suvažiavimo pirmininkas š. 
Kažemėkaitis pasakė: “ 
sęme buvusio Centro v-bos pir
mininko sklindą. Tik aš pasige
dau šiame pranešime veiklos 
pranešimo. Tiktai skundas, kaip 
sunku dirbti...”

Apkaltintiesiems atsakyti ir 
atremti kaltinimus, tebuvo lei
sta tik vėk’au, kad vyko diskusi
jos dėl pranešimų. Bet laikas 
buvo ribotas tik 5 minutės, tei
sinantis laiko stoka. Praktiš
kai paėmus, kaltinamiesiems pil 
nai atsakyti į jiems primetamus 
kaltinimus, visiškai buvo nei- 
imanoma. Iš “bešališkai’’ pirmi- 
ninkaufancio š. M. 'Kažemėkar 
čio pusės, tai buvo vykdoma 
“šauliškai”, “broliškai”? “beša
liškai” ir “demokratiškai”.
Suvažiavimo atstovų akyse,

Paprastai jau būna taip, kad 
iš kalbėtojo pasakytos -'kalbos, 
joje .jpanaudotu išsireiškimu 
pasakių, žmonės labai-.riažnai 
sprendžia apie kalbėtojo? -dvasi
nį stovį, jo išsilaviiiimą’-^- inte
ligenciją ir jo protavimo pajė
gumą’. Žinoma, nei’ visas' kai- 
be^ojas' visų klausytojų nėpaten 
kins. Vieni girs/ Kiti peįks-

'' Antanas- Pleškys

jos daro įtakos į Sovietų Sąjungą.”

Jeigu jau Britų enciklopedijos metraštis spausdina 
kagėbistų (saugumiečių) viršininko pavaduotojo tokį pa-

Britų žemės ūkio’ minis te
ns Peter- Walker atskrido į 
‘Xauj%j£ Zelandiją pasitarti su 
premjeru apie prekybos sustip
rinimą. -7— -

reiškimą, tai iis žino, k asako. Patys rusai paskelbė, kad AX yuniiiu l i 1 Vitu- . -1 R /-? 1- . .
deksinio Sovietų komunistinio jaunimo tikėjimą. Jis ; 
tvirtina, kad politinė anurija, nihilizmas, didesnis i 
prekių vartojimas ir įsitikinimas, kad Vakaruose gy
venimas yra geresnis, griauna tikėjimą sovietinės 
valstybės pagrindais. Jis tvirtina, kad užsienyje voi

SMARKIAI ĮSIPAINIOJO
Daug dienų keliavo Petras be jokių kliūčių 

ir nuotykių. Pasiganydamas, p^sįįėd^ųas vis 
varėsi į priekį. Toli jau buvo nukeliavęs įr tikėjosi 
veikiai pasieksiąs savo kelionės gąlą. Tik štai, 
visai nelauktai, pačiam vidudieny įr atviroję vie
toje du ginkluoti sargybiniai įsikimba į jo arklio 
kamanas.

— Ko jūs norit? — pasipriešino Petras.
— Tu esi svetimoj žęjnėj ir męs tave vesim 

oas karalių, k
— Pas karalių — sušuko Petras.
Jis dabar labai pasigailėjo, kad nebeturi ano 

maįšo. Staiga atsiminė apie savo smuiką, jau buvo 
j ^įtveriąs jį. Tą akimirka vienas sargybini .! 
'spėjo ištarti:

— Toks Įsakymas! Mes čia nekalti ir nieko 
ųegąlim padėti.

— Įsakymas? — sysjvąldžiųsip balsu pa
kartojo Petras.

— Taip! O tu, rodos, kareivis ir dar senas, 
tad žinai, ką reiš|dą įsakymas, juo labiau kara
liaus?

Karinės drausmės pakankamai buvo įvaryta 
Petrui, todėl, savaime suprantama, daug aiškinti 
tuo - reikalu nė nereikėjo. Įsakymas buvo tapęs 
jam neginčijamas ir aukščiausias dalykas. Jis 
veikdavo, kaip žaibo trenksmas. Susitvardė ir 
dabar, padėjo agtal smuiką, tačiau, lyg priekaiš
taudamas, aiškinosi dar:

— Nuo kada gi šioje žemėje yra uždrausta 
laisvai keliauti žmonėms? Daug šalių mačiau, per 
daugelį kraštų perėjau, ąlę niekur niekas nesulai
kydavo raųjaųs keleivio. Todėl aš klausiu: kodėl 
čia taip?
—- Įr šioje šalyje panašiai buvo. Bet paskutiniu 
Įąiku atsirado tiek daug vagių, plėšikų, visokių 
sųkčių, kąd s.tąčjai nebeįmanoma apsiginti. Jei 
dorą ras, iMii>ij paleis.

Taip . .. Bet visas šįtas tampymas ir truk
dymas, kada nėra jokio reikalo ... — daugiau 
sau, negu sargybiniams, murmėjo Petras.

— Čia jau mes nekalti. •
Sargybiniai atidavė Petrą kitiems kareiviams. 

' Tie nusįvąrė ir pristatė jį ne karaliui, bet kažko
kiam aukštam karaliaus rūmų pareigūnui. Iš 
auksuotų juostų, juostelių, sagų ir žvaigž<Į|ių jis 
spėjo, kad tai generolas. Tasai generolas apžiū
rėjo, iškląiyįąėjo Petrą iv Ijųksmai, kariškai su- 
dayė delnų per p,ętį. r

— Na tai puiku, kad toks šaunus esi kareivis! 
Čia mums atliksi vieną paslaugą. Bet ne dykai, 
ne: būsi gausiai apdovanotas. Paskui vėl keliausi 
sau sveikas. Štai šitame karaliaus sode auga ro
jaus obelis. Jos obuoliai labai gražūs ir skanūs. 
Kažkas įnyko kasnakt vogti tuos obuolius. Daug 
sargų saugojo ir daug dėl to nukentėjo, nes vagis 
tebėra nesugautas.

Sutemus gavo Petras muškietą ir išėjo sau
goti. Iš vakaro, kol dar šviesu, jis buvo nuėjės

— Krašto apsaugos sekreto
rius Caspar W." Weinberger kri
tikuoja' L. Brežnevo pasiūlymą 
“įšaldyti” dabartinius atominius 
ginklus. ’ N " r.

— Ketvirtadienį aukso- uncija

į daržą ir išsijovęs dagį. Dabar pasistatė tą dagį 
priešais ir atsisėdo ant suolo. Sėdi, o miegas, kaip 
užkerėjus, baisiausiai ima.- Akių vokai, tarytum 
švininiai, patys užkrinta. Bet vos tik snūstels, 
tuojau dzakt smakru į dagį ir bematant pabunda.

Sulaukė. Apie vidunaktį taip nušvito, kaip 
dieną. Pą§jžiūxi į obelies viršūnę nagi ten 
pauĮ$itį§ Į^ųpĖĮt snąpu'kirsti
į obuolį. Užlaužę muškieta ir nokštęrėjo pro me
džio šakas.

sukliudė: paukštis nuplas
nojo., ųįikritft yieųą pąšą^ plunksna. Visi 
obuoliai išliko sveiki. Toji plunksna švietė, kaip 
šimtas žvakių. Petras pasiėmė ją. Rytą atidavė 
generolui ir viską papasakoja Generolas pranešė 

fižOfiU -fau&i tą paukštį. 
Siunčia Petra, kad surastu ir parneštu ' s

— Niekas kitas, tik tu galėsi tai padaryti! 
— drąsina generolas.

Nenorėtų Petras, bet mato, kad neišsisuks — 
turi vykdyti įsakymu, ftąvo jią kelionei pinigų, 
maisto ir išvyko.. Įr visąi ų$įno, nei kur, 
nei kaip. Joja dieną, joja kitą, niekur nieko ne
prijoja. Nusiminęs, pavargęs, bet vis dėlto vilties 
nepraraiųĮa.

, (Bus daugiau) ...

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DĖNRASTI "NAUJIENOS'*
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Vytauto bažnyčia KauneDr. Jonas F. Mažeika

D.D.S. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Džiaugias mūsą krašto žmonės, 
Susilaukę tos malonės,
Ką gamta visiems mums teikia;
Ko tikroms linksmybėms reikia;

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS“ 

3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą ~

TEL. 233-8553 
Service 855-4506, P*ge 06058

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

tokiu adresu : -
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, 1L 60608

DR. PAUL V. DARGUS 
•YDYTOJA* IR CHIRURGAS 

WttfrfrMlar C—mutįlj kbalkaa 
MMidaas direktorių. *

SUSIRINKIMU

Lietuviu Žagarės klubo pusmetinis 
narig susirinkimas įvyks sekmadienį, 
gegužės 23 <L, 1 vai. popiet, Anelės 
Kojak salėje, 4500 So. Ta Ima n Avė. 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

D. TARABILDIENĖ GAVO 
ORDINĄ

70-tųjų gimimo metinių pro
ga, dailininkė Domicėlė Tara- 
bildeinė gavo iš prez. Brežnevo 
tautų draugystės ordiną. *

Gmusi 1912 m. Andrioniškio 
mst, Utenos apskr., D Tarabil- 
dienė (vėliau ištekėjusi už dail- 
P.Tarabildmė) 1935 metais baigė 
Kauno meno mokyklos skulp
tūros studiją, 1937-39 m. ji gi
lino studijas Paryžiaus Aukšto
joje dekoratyvinio meno mokyk 
loję, 1937 m. pasaulinėje paro
doje ji buvo apdovanota diplo
mu.

Dail. Domicėlė Tarabildienė 
parodose dalyvauja nuo 1935 
metų su grafika,tapyba ir skulp 
tūros darbais. Daug taip pat dir
ba knygų iliustravmo srtyje.

LAIŠKAI ‘VALSTIEČIŲ 
, LAIKRAŠČIO REDAKCIJAI I

R. Sabeckis rašo apie Kėdai- 
; nių rajono S. Neries kolūkį, kur 

žiemą pritrūko pašaro:

Off. teL 423-8380
Valandos pagal susitarimą

Saulė skaisčiai spinduliuoja, 
Tyras oras mirguliuoja, 
Danguje žydrumas žydi 
Ir žmogaus akis pavydi

RUSŲ PAVERGTOJE LIETUVOJE
“TĖVIŠKĖS” DRAUGIJOS 

POSĖDIS

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st SL Tol. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko a kinins 

ir “contact lenses”.

Paukščių choras pučia dūdą, 
Kai artojas sėja grūdą, 
Miško strazdas trimituoja, 
Gegutė linksmai kukuoja.

Dr. LEONAS SEIBUHS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA. 
2656 WEST E3rd STREET 

VeJandos: antrad. 1—4 popiet,

O meili lakštutė suosia, — 
Juk jai gėlės sostą puošia.
Ten kur kyla žalias krūmas, 

’-Kaip sukurtas lapu rūmas.

sis administratorius R.Krikščiū- 
nąs. . . .

Draugijos pirmininkas gen- P. 
Petronis padarė pranešimą apie 
draugijos veiklą ir savo susitiki
mus užsienyje su Sov. Sąjungos 
simpatikais.

Kaip žinoma,“Tėviškės” drau-1 
gija siekia ardyti lietuvių išeivi- | 
jos, kovojančios dėl Lietuvos-

“Silosas toks, kad nuo kvapo 
norisi tolyn bėgti. “Pamiršo” 
kolūkio specialistai ne tik paša
rus, bet ir patalpas. Penimų 
kiaulių tvarte drėgna, nuo lubų 
ir sienų varva.

Pernai krito 57 veršeliai ir 452 
įvairaust didumo kiaulės”.

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Bdzidodies MeLs 4O-554S

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija, 

5025 CENTRAL AVĖ. 
SL Petersburg, Fla. 3371ft 

TeL (8132 321-420®.

Kur gyvi žiedai marguoja 
Ir tik patalpą spalvuoja 
Grožio nuotaikų dažai, 
Tarsi šypsenos bruožai.

Justinas Tumėnas

Balandžio 22 d. Vilniuje posė
džiavo “Tėviškės” draugijos ta
ryba, kuri “aptarė kultūrinių 
ryšių su lietuvių kilmės užsienie 
čiais plėtimo perspektyvas”. Ta
rybos posėdyje tarp kitų daly
vavo “užs. reik, ministerijos 
spaudos ir informacijos sky
riaus viršininkas” Ričardas Vai- nepriklausomybės, vienybę. Bū- 
gauskas, komunistų partijos “už j dama Maskvos užsienio politi- 
sienio ryšių skyriaus atsakingas kos įrankiu, draugija stengiasi 
darbuotojas Vi Karvelis ■ ir Pa
nevėžio vyskupijos apaštališka

MIRĖ J. GALVYDIS

Sausio mėn. Lietuvoje mirė 
istorikas Juozas Galvydis.

Gimęs 1896 m. lapkričio 16 d.
Daveinių km., Dusetų vis., Za
rasų apskr., Juozas Galvydis 
1931 m. baigė V.D. universitetą. 
Studijuodamas, nuo" 1925 m. lines knygas.

mokytojavo. Vėliau, nuo 1928 
iki 1933 m. buvo faktinuoju 
Kultūros žurnalo redaktorium.

Nuo 1944 m. J. Galvydis buvo 
Kauno universiteto docentu, d 
nuo 1949 m. — Vilniaus univer
siteto istorijos katedros vedėju. 
Paruošė kelis* istorijos vadovė
lius aukšt. mokykloms ir išver
tė į lietuvių kalbą kelias moks-

taip"pat' įtraukti" lietuVnr išeivi-' 
jos inteligentiją Lietuvos oku
panto tarnybon.

Užsienio lietuviams mulkinti 
draugija leidžia ir nemokamai 
siuntinėja savaitinį laikraštį 
“Gimtasis kraštas”

KĄ MATĖ P. MATAITIS

P ra ėjusių-metų spalio mėnesi 
liaudies kontroliariai pasido
mėjo, kaip širvinių rajono 
Aiekniškių kolūkyje laikomos 
mineralinės trąšos. Ir ko .tįk 
čia nepamatė! galia Šiaulių 
gyvenvietės kūpsojo sniegu už
dengta mineralinių trąšu krū
va. Vaizdžiuliškiuose nitro- 
foska ir granujiuotąs; super
fosfatas buvo supiltas į kloji
mą, kurio stogas kiauras, sie
nos skylėtos, durys neužrakin
tos, Pačios ti-ąšo scia sumaišy
tos. O buhalterijos darbuotojai, 
agronomai net negalėjo pasa
kyti, -kiek tų trąšų ūkyje yra.
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EUDEIKIS

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

I 
I

GAIDAS - DA1MID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

2533 W. 71st Street
f M į 1410 S0*Ave*’ Cicer°

* W Telef> 476.2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

KITI ŠĖTOS RŪPESČIAI

MILICIJOS VIRŠININKŲ 
POSĖDIS

Kaip praneša Tiesa (IV. 27),' 
Vilniuje įvyko vidaus reikalų 
ministerijos darbuotojų “išplės
tinis posėdis”, kuriame ministro 
pavaduotojas A^ Kairys papasa
kojo žurnalistams, kas daroma, 
“kad gerėtų viešosios tvarkos 
apsauga miestuose ir kituose 
gyvenamuose vietose”. Kaip mi
licija ir KGB kovoja su “socia
listinio bendrabūvio taisyklių

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

Šėtoje dabar yra viekas, iš- | 
skyrus pirtį. Ji veikė 20 metų. | 
Kada ją vėl kūrensim? |

Kolūkio mechanizatoriai
Iššikrausčiusio kooperatyvo 

valdybos pa talpose buvo ža- | 
dama atidaryti knygyną. Pa- i 
talpos seniai tuščios, o žadėto S 
knygyno nėra. ||

Sėtos miestelio gyventojai ji
Treji metai gyvename Aly- J 

taus ENSK namuose ir tiek pat i

G

PERKRAUSTYMA.1
JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikštės automobiliams pastatyti

b

t I

pažįsti

STEPONAS C. LAUK IR SŪNŪS

• Atsargumas — proto dėdė.

I

T«L YArds 7-1111

BUTKUS - VASAITIS
TeL: OLympic

T

KNOW YOUR HEART

AMfiULANSO 
patarnavimai

TURIME

KOPLYČIA*
VISOSE MIESTO

DALYSE;

Lhteyų

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8O4S lefoną, tačiau nei konkretaus( = 
atsakymo, nei sprendimo ne-t, 
sulaukiama.

Kolūkio vyr. specialistai

IKIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:III

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

.(LACXAWICi)
H'&ST biria Sl’KiiKr KKpnhHc 7-191

11U28 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* HI Lx, įll. 174'4411

f
fe*

Nuo
1914 metu

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

J

gėlių bei dovanų krautuvę, S*2, E.

Vedėja — Aldona Daulcu*
T.I.U 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

RAXXJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje. iš stoties 
WLYN, 1360 banga AM. reikia sek
madieniais nuo 8 iki 8:30 vaL ryte, 
perduodama vėliausiu pasauliniu 
žinią santrauką Be to, komenta- 
r ai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pwkft. Šią programą veda Stepo 
nas ir Vakofaa Minkai. Biznio

Telefonas 268-0489. Ten pat gau 
narnos “Naujienos”, didelis pasi- 
rinkimas lietuviškų knygų ir lie* 

tėvišku dovanu.

Midland savings ^’tar
nauja taupymo u narni; 
paskolų reikalus visos mū 

sų apylinkės. Dėkojama 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu-

šeštadieniais ir sekmai ieni&if 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stotie WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūšy studijos 
Marquette Parka.

i
——-

S — Nanjieno*, Chk»ffo, X, TIL Friday, May 21,19X2

Apdrausta* perkraustymes 
iš įvairiu etstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 376-5996

me būti jums naudingi 
ateitvie.

Sąskaitas apdraw^toi 
iki 5100,000

2657 W. 69 STREET
Chicago IL 6062<.

T*i 925-7400
9929 SO. marlėm Avė. 

Bridgeview, IL 60431 
TeL 598-9400

--

Kaip pažymėjo A. Kairys, pa
staruoju metu “nemaža pada
ryta toliau tobulinti vidaus rei
kalų organų veiklą, efektyves
nėmis tapo auklėjamosios—pro
filaktinės ir operatyvinės — pa
ieškos priemonės”.

Posėdyje dalyvavo vidaus rei
kalų ministerijos valdybų virši
ninkai ir kiti ąįsakingi darbuo-

Į tojai.
i - - - - —— ~* .
I ‘’IRKITE JAV TAUPYMO BONUS

— Ar tamsta gerai 
paukščius?

— Be abejo. t
— Tai pasakyk, kuris iš tų 

dviejų paukščių, tupinčių medy
je, yra varna, o kuris juodasis 
strazdas?
• — Tai bent klausimas! Tas, 
kuris sėdi šalia vamds, yra juo- -- 
dasis strazdas! i

i I*1 1
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Užgesus gyvybei nuoširdaus patrioto, uolaus visuomenininko, 
Kenoshos Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininko, R. Lietuvių 

Bendruomenės Tarybos nario ir BALFo direktoriaus bei 
BALFo Kenoshos skyriaus pirmininko

DR. VYTAUTO BALČIŪNO
jo žmonai Teresei, sūnui Vytautui, dukterims Aldonai ir Birutei 
bei visiems brangaus velionio artimiesiems reiškiame nuošir
džią užuojautą.

MARIJA IR JUSTINAS PALUBINSKAI 
JŪRATĖ IR EDMUNDAS JAŠIŪNAI 
EMILIJA MARKŪNIENE 
JONAS BALČIŪNAS

M54 So. HALSTKD STREET

4*48 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayett* 1-3471
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JAU ATSPAUSDINTA

NUSIBASTYMAI

F2.00
KAINA

14.00 
«3.00

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

pagerbti
Petronėlė

Amerikoje buteliuose, parda
vinėjamo vandens pramonė pa
siekė 100 mil. dol.

ENERGY
WISE .

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

Unit um of dtowashar 
to once a day, after the 
waning meal, and cut 
axcassive um of water 
and aiectricity.
Dart bo a Boa Leant

A. TV ERAS
- 4: . ■ , • • • • <

Laikrodžiai tr brttnfenybis 
rirdaviinaa ir Tateymss 

. lUt Wtsf t9th Street
TėL REpublle 7-1M1

KARO STOVIS
SUSKALDĖ LENKUS

— Izraelis perka naftą iš Ira 
no .ir jam pardavinėja atsargi 
nes lėktuvu dalis.

KABULE SPROGO RUSŲ 
STATOMI BUTAI

SI 7. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čeki:

IŠMETAMOSIOS DUJOS
IR VABZDŽIAI

F. Zxpeli*. Aferrf 
noi*4 W. Mth M 
tveiv. Ferk, Ui.
40642, , 424-U54

Miko šileiklo 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 $5. 
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave.. Chicago, EL 60629.

— R. Liet. B-nės, Marquette 
Parko apylinkės piknikas įvyks 
š.m. gegužės mėn. 30 dieną, Vy
čių salėje, 2455 W. 47th Street. 
Pradžia 12 vai. Kviečiame visus 
dalyvauti. Valdyba (Pr.)

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos*5 
išleista knyga su legališkomis 
formomis;

Knyga su formomis gauna- 
ma Naujienų administracijoj*

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

NmmL lemi — Parttevtm^ 
UAL KSTATS FOR 1AL1

M. ž Į M/K U S £ 
jNofary Piu^Hc

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

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

kanių užkandžių f r | mo sa 
žmonių

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
$39,500. Savininkas duoda paskolą.
2 po 4-ris, medinis, įrengtas skiepas. 
72-ros ir Campbell. 539,000.
6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga
ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie.
2 sklypai arti vandens. 
Hot Springs Village.

Skambinti tek 436-7878

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus .•

*• X .

F. MEDAS, 4059 Archer Avino*,
CMct$c, IIL 60632. T«L YA 7-5WS

partijc’s nariai ir vėl tapo privi
legijuotais Lenkijos žmonėmis

DĖMESIO 
62-tt METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui
Liability, apdraudimas pamtalo- 

kims. Kreiptis:
A. L A-U R A ITM 

4*45 So. ASHLAND AVL 
*'TeL 523-8775

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leldfeų,. 
Dirbu ir užmiesčiuose, ęroll, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 
’ 4514 S. Tai man Avė.

Tai. 927-3559

. AdVOCMM
GINTARAS P. ČKPtNAi

Darbo valaodos: Mo 9 vaL ryta 
Ori 6 vaL vari šeštadieni nuo 

9 vaL ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal auMUrima.

T«L 776-5162 arba 775-5111
M4> Wert Grd StrM

CUeųre, ĮH-10621

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IH ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKEJIMA1S. * 

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS fc ! '

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road* Chicago, Ill. Tel. 847-7747

■— Argentiniečiai kareiviai pa 
dėjo j- kalėjimą kelis Falkland 
salų gyventojus, atsisakiusius 
klausyti įsakymų.

Dr. A. J. Gtusen
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik
G*Hma taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant Si persiuntimo išlaidom*.

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

Ekologai ištyrė, kad augalai 
prie autokelių gauna su išmeta
momis dujomis daug azoto, ir 
dėl to yra labiau puolami augal- 
ėdžių vabzdžių.
. Nors mokslininkai manė, kad 
autostradų pakelėse negali tarpti 
nei augalai, nei gyvūnai, nes gy
vi organizmai negali pakelti iš
metamųjų dujų, gumos, švino 
dalelyčių, autolnobilių” keliamų 
vėjo srautų ir nuo plikšalos ant 
kelių barstomos druskos,, tačiau 
daugelis žolėdžių vabzdžių, ma
tyt, prisitaikė prie tokio gyveni
mo. Tai liudija nuėsti medžio ir 
krūmų lapai šalikelėse ir ap
graužta žolė apsauginėse juos
tose.

- Buvo ištirtos prie dviejų auto
stradų erškėčio lapais mintančių 
Phalera bucephala ir Euproctis 
similis vabzdžių, nugraužiančių 
ir daugelio kitų medžių bei krū
mų lapus, populiacijos. Įprasto
mis sąlyginis šių vabzdžių neri
botą daugėjimą riboja paukščiai 
ir vapsvos. Vienos > rūšies Para- 
verpula vapsvos, pasirodo, irgi 
jau prisitaikė gyventi ant auga
lų, augančių prie \kęlio^ tačiair 
jos nesuspėja nuėstf nepapras-

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant’tokiu adresu:

plotą, įsiveržė
specialistų ir 
darbus.
pa k rietė Af gan ista no’ 

kad pamatytų, kaip 
ūkyje

tai sparčiai gausėjančiu lervų. 
Mokslininkai ištyrė, kad šalike
lėse ir apsauginėse juostose au
gančiuose augaluose susikaupę 
daug švino, natrio ir azoto, ypač 
pastarojo, kuris spartina auga
lų augimą ir pritraukia žolėdžius 
vabzdžius. Stokojant azoto’, daž
nai sulėtėja vabzdžių lervų vys
tymasis, o pakelėse šito gero iki 
valiai. Vadinasi, išmetamosios 
dujos netiesiogiai skatina žol
ėdžių vabzdžių gausėjimą. Vabz
džių lervos taip pat veiksmingai 
sunaudoja ir natrį, esantį bars
tomoje antkelių druskoje, — ra
šoma žurnale “New Scientist’*, 
leidžiamame Anglijoje.

(Iš Europos Lietuvio} *

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI ;
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A, Gusaen MINTYS IR DARBAI, 259 pri, liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
rusirūpmimą .  .__________________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, įvelka ta ir 
grožis. Kietais viršeliais_______________

Minkštais viršeliais, tik _______ .

AUKOTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

— Irako karinė vadovybė ži
no, kad Iranas rengiasi smar 
kiam puolimui.

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Ąve.

Tel. 523-3685 (Pr.)

“LIUCIJA”.r;

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE ’ " ’

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

NAŠLIŲ, NAŠLIUKIŲ IR 
PAVIENIŲ KLUBAS

Našlių Klubo susirinkimas įvy
ko penktacLenįo vakare, gegu 
žės 7 dieną, Vyčių salėje, 2451 
V7. 47xh gatvėje.

Susirinkimą atidarė pirminiu 
kė Ėstclle McNamee 
vakare.

Tylos minute buv 
keturi mirę nariai - 
B< bil us, Albertas Macys, Emi
ly Rajla ir Anna Razumas.Jų šei 
moms pareikšta gili užuojauta.

V:ccpirminin. Konstantas Le
st vičiu^ prie 63-čios ir Western 
gatvių kampo buvo apiplėštas r 
smarkiai sumustas.Dėl kaktos ir 
antakių sužalojimo ligoninėje 
teko padaryti daug susiuvimų. 
Janf palinkėta greitai pasveikti-

K. Lesevičius UN.° korespon
dentui pasakė, kad Motinos die
nos proga, «j's laukė autobuso, 
kad vyktų į draugijos sueigą. 
Prie jo priėjo trys paaugliai juo
dukai ir pareikalavę p nigu.tren- 
kę i nosį kumštimi.Iš sužeistojo 
ištraukę piniginę, pabėgo. Taigi 
nasaugu darosi Marquette Par
ko apylinkėje gyventi, o tuo al- 
biau vakarais autobuso laukti.

Klubo gegužinė įvyks liepos 
25 d., sekmadieni, Vyčių salėje. 
Pradžia 12:00 vai. d: Bus geras

gji. Didokas įkaičius 
buvo s^Že.iia.
i/Jų gyventojai išbėgo ] 
B jojo, kad nepasikarto

tų sprogimas. Vėliau atsirado 
keriai, kurie pajėgė sukami iii 
bėgjiA.tos žniCnes.

Oi kęst i a 
įv:t:rių gėrimų.

Sekantis susirinkimas įvyks 
lugrėjo 14 d. Vyčių salėje.

Po susirinkimo, prie skanių 
užkandžių, visi draugiškai pasi
kalbėję, išsiskirstė.

Koresp. Anna Condiu:

KOVOS DEL LIETUVOS.

NEW BELUI, Indija. — 
vietų kariuomenės vadvybė 
galėdama rasti linksmų butų ’ d 
Sovietų karininkams, x policijos 
personalui ir atvažiuojantiems 
Maskvos agentams, užėmė dide
lį žemės plotą, įsiveržė statybos 
mašinas, 
statybos <

Rusai 
statytojus.
’ ‘soc i a i Ls t i n i a m e ūkyje” gy v en- 
tojams statomi nauji ir inodriT 
nūs gyvenamieji namai. Visų 
darbų vieni rusai negalėjo at
likti.- Jie pasirinko afganiečius 
įvairiems valymo darbams. Rei
kėjo valyti takus, mašinas, pa
šalinti akmenis.

Praeito sekmadienio popietę, 
kai niekas to nelaukė, įvyko la
bai didelis sprogimas,.iškėlęs į 
padanges visą sc’vietinę statybą. 
Buvo užmušti keli statomo na-

VARfVVA, Lenkija. — Karo 
tovis liek suskaldė lenkus, kad 

Lar apie reikalingą lenkų vie- 
bę kalbos negali būti. Tvariai 

yra įsitikinę, kad Solidarumo 
unijos vadai yra knkų priešai, 
j:e negali suprasti, kodėl be vir- 

pradėjo šininkų darbininkai nedirba. 
Kai iii mato, kad nuo gruodžio 
mėn. vidurio kaydi n vis, lab au 
irsta lenkų pramonė, prekyba ir 
susisiekimas.

Tuo tarnu Lenkijos darbinin
kija yra įsitikinusi, kad Lenkijos 
generolai yra Vaskvos agentai. 
Jie tarnauja ne Lenkijai, bot 
Maskvai. Toks yra ne vienas Ja
ruzelskis, b:t ir visi su juo dir
bantieji generolai. ; i

Bažnyčia stengėsi mažinti šią 
prarają, bet pradėjo labai vėlai, j 
Visas kraštas badauja ,o;kariai 
kontroliuoja visą kraštą. Kariai, 
jų šeimos, policija, komunistų

HOMEOWNERS POLICY

Dengiame ir taisome visą rū
siu stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talmon Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717




