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MACLEAN PALAIKUS
■' 1951 Sietais šnipę gąuja išvogė Amerikos

ATOMO PASLAPTIS IR PERDAVĖ RUSAMS

MASKVA, Rusija. — Praeitą 
penktadienį Sovietų valdžios 
dienraštis • Izvsstijos. pranešė, 
kad Maskvoje vėžiu mirė So-, 
vietų pilietis Donald Duanl Mac- 
lean. o jo palaikai buvo su.de- 
g-nti;

Donald Maclean buvo aukštus 
mokslus baigęs britas, - gavęs 
tarnybą britų užsienio ; reikalų 
ministerijoje, o kai užėmė aukš.- 
tą .vietą, tai .pradėjo šnipinėti; 
Maskvai, perduodamas rusams; 
pačias svarbiausias valstybine; i 
paslaptis.- • ^ -

Britų diplomatas Donald Mac- 
lean buvo paskirtas Washingto
ne britų ambasadon pirmojo 
sekretoriaus* pareigoms. Tas pa
reigas jis ėjo nuo 1945 iki 1948 
mėtų; Jis buvo paskirtas tarpi
ninku tarp Amerikos ir britų 
atominės energijos ryšiams tvat- 

. kyli. Washing tone Marleąn su
sižinojo su diplomatu -Ęut-; 
guess, Ifcijns taip paf*buvo pasį-: 

• ryžę&'taruauti komrmistine'val
džiai. • Maclean it- Burguess. išvo
gė • atominės energijos. paslaptix 
ir pėrdąvė-Sovietų agentams. J :

Sovietų valdžia’ gąvo atominės 
bombos pJanusąjjjo 
žmonosdt $bvietv ’
inži^ęri^.^;iHbk§^i^ąiJš tų ■ 
žiniii- niiko ’ negalėjo padaryti. 
JU; Į^c^slaš’? ,buvb\ pėi^uSaip^s 
atorinnter eaergųąŲ.lipĮi^oliubii.. 
Jie' net nęŽihojo.- kaip tą ener- 
giją-pasiekti,NTfljįal Macleair ii; 
Burguess - perduotos* žinios, su: 
visohiiš smullčmenpmiš'. ir vi sajs 
apskaičiavimais ~ davė. Maskvai 
Anūięrikoą. pasiektas priemones 
atomui skaldyti ir atominei bom-į 
bai .pagaminti.,

Maclean ir Burguess nesijautė 
saugūs. 1951 metais jiedu suor
ganizavo bėgimą į Sovietų Są
jungą. Sovietų valdžios agentai 
padėjo abiem pabėgti į Rusiją 
pasiekti Maskvą. Maskvoje Mac 
lean pasivadino Mark Petrovič; 
Frazer. (

•Dingus šiem dviem diploma- 
tamSį britų užsienio reikalų mi
nisterija susirūpino, nes buvo 
įveltą -pati svarbiausioji valsty
bės įstaiga. Britai pradėjo ieš
koti, ar kartais šnipinėjimo 
tinklan nebuvo įvelti kiti aukšti 
pareigūnai. - Jie naudojo visas 
priemones svarbiausiam zparsp- 
davėKų centrui išaiškinti, be
buvo sunku. Jie jautė, kacŲįstai- 
gos .viršūnėje turi būti dar vie
nas įtakingas žmogus,' bendra
darbiavęs su rusais. Tiktai 1963 
melais, kai j-Rusiją pabėgo H. 
Kim ’ Philby/ britų kontrašpio- 
nažo ■ vadovas, britai išaiškino, 
kaip giliai Šovietų šnipai buvo

įle’dę šaknis į. britų įstaigas.
Guy Burguess .mirė 1953 me !į 

tais, tąpęs nepataisomu alko
holiku.

Maclean visą laiką gyvent 
Maskvoje. Rusijon buvo atva 
žiavusi ir jo žmona, bet ji vė 
įiau paliko savo vyrą. Pačiam 
Maskvos centre Maclean turėjt 
$ąvo butą. .Nuo 1951 melų ik 
užpraeitos savaitės Maclean d:r 
bo Sovietų institute,’ kur jis So 
svietų vyriausybei interpretuoda
vo britų gyvenimo įvykius.

Maskvon atvažiavo ir H. Kin 
Philby. Jis susidraugavo su Mac 
lean žmonaJr su. ja dabar gyve 
na Maskvoje. Philby nedalyvavi 
Maclean laidotuvėse. Britai tvir
tina, kad Philby perėjo KGB 
tarnybon.

z Burguess, Mactean ir Philby 
mokėsi Cambridge universitete 
ten tapo komunistinio jaunime 
aariąis, o vėliau nuėjo Maskvos 
tarnybon. .

3 Maclean laidotuvėse da'vvavc 
ąpie 150 žinbnių, dauguhibj .si 
juo dirbusieji rusai ir keli už- 
.$ięnio žurnalistai.-

MadeanĄpaja:ka: buvgunuga 
benti štoyin^^įr?

ANKARA, Turkija. — 
lentas Kenan Evren sekmadie- i 
ii paskelbė, kad poF.tinės paiti-j 
os per dešimt metų negalės į 

vesti jokio politinio darbo.
Turkija turi pačia geriausią; 

konstituciją, visi dėsniai yra 
liškūs, bet turkų polit’kai pra
dėjo laužy'.i pagrindinius kensti- 

į .ucijos dėsnius. Nusika'tusicji > 
* politikai nuvežti į kareivines. Jie 
į 'orės a:škintis teisme.
j Karių vyriausybė nustatė dėš- 
i liūs, drad'iančius vesti politikę 
1 ’eiklų ir kritikuoti valdžios 
| -.ingsnius per ateinančius de- 
1 iimt melų. Turkų kar’ai neno- 

ėjo kištis į valstybės reikalus, 
>et politikai n'silaikė konstitu- 
“ijos ir Komai Pašos nustatytų 
iėsniųį.

Prez.- Kenan Evren buvo tur 
<ų štabo viršininkas, o dabar jis 
rra krašto prezidentas.

vielų piliečio^.‘MaCkho pelenai, 
’Sovietų valdžia .tięskelbėa. Ciųy 

; Burguess j^laik^i •. taip- pat 
Maskvoje httye'Ųsūdėginti, bet 
dabar pėler^i'^ąižidbri 'Ahglijp- 

ije, šeimos Šklypė.-i; ' ; ’ ’ 
\, Philby, NĮi^lėan- ir Burguess 
buvo didžiausi’.brilų šnipai, per- 

■ ėję Sovietų, tarnybon. Britams, 
: Amerikai ir -laisvajam pasauliui 
jie padarė milijoninius nuoš-1 
tolius.

Prancūzijoje praeitą sekmadienį ėjo papildomi savi
valdybių rinkimai. Visos žinios plaukė į vidaus rei

kalų ministerijos įstaigą, esančią miesto centre.

Jis buvo išrinktas p:rmu balse 
vinių, o praeito sekmadien’ 
rinkimai pravedė į miesto sav 
valdybe didoką skaičių C.liii'a 
šalininkų. 1

Prez. Miterandas buvo pas 
ruošęs padaryt: kelias pakaite 
ministerių kabinete, nes atrod. 
<ad keturi jo kabineto minist< 
riai pralaimės svarbias saviva 
dybių pozicijas. Bet papildui) 
rinkimai paliko visus 1 minist 
•ius savivaldybėje. Jam lab: 
svarbu, kad laimėjo vidaus re 
jalų ministeris Gaston Defferr 
lis pajėg:a ne tik vidaus reikal 

.ministeriją tvarkyti, b. t adm 
jistruoli ir Marseilles miestą.

Komunistai pralaimėjo S 
vtienne miestą, kur jie buyo h 
tiprinę savivaldybės Įstaigose.

Turkijos prezidentas Kenan 
Evren uždraudė .politinių 
partijų vadams^ ricsila:kiu- 

. siems pagrindinių konstitu
cijos dėsnių, per 10 metų 
vesti bet kurį politini darbą.

rugas apskričių stovyklas. Pen
kis nu įdūrė indai, nenorėję leis

Bangladešo musulmonams 
maišytis Asamo indų tarpe. Ka
riai bandė apsaugoti musulmo
nus, bet jie nespėjo suteikti rei
kalingos globos .persekioja
miems musulmonams.

Indijos kariuomenės dalinia- 
galėtų laikinai suvaldyti fanatiš-

NEW DELHI. Indija. — Iš 
šiaurės Asamo provincijos atei
nančios žinios sako, kad sekma- ( kus indus, bet vėliau tas galėtų 
dienį buvo nušauti dar šeši mu- iššaukti didesnę neapykantą 
sulmonai, apsigyvenusieji jiems Asamo gyventojų tarpe, 
skirtose stovyklose. | Kariuomenė atveža maistą į

Vieną nušovė policininkas, tu- stovyklą, kad musulmonai galė- 
rėjęs prižiūrėti Dibrugas ir S:b- tų numarinti badą.

SEKRETORIUS SHULTZ SEKMADIENĮ 
TARĖSI SU ICIKŪ ŠAMIRU

IZRAELIO UŽSIENIO MINISTER’S TURI TEISĘ VIETOJ 
SPRĘSTI APIE IZRAELIO KARIŲ ATŠAUKIMĄ

WASHINGTON, D.C. — Iz
raelio užsienio reikalų ministe
ris L Šamiras atskrido į Wash-, 
mgtoną, sekmadienį atvyko į 
Valstybės departamentą ir k: tų- 
rias valandas praleido su Va Is-, 
lybės sekretorium G. Shultz.

Izraelio kabinetas, s) ų d a . j 
Šamirą į Washmgtonu, davė sa
vo ministeriui didelius įgalioji
mus pasitarimų metu spręsti 
kelis svarbius reikalus. Sekreto
rius Shultz pareiškė, kad ketu
rių valandų pokalbio melu lietė 
kelis svarbius klausimus, bet 
sekretorius nepaminėjo, anie ką 
buvo tartasi.

Tuo tarpu I. šamiras, išėjęs 
:š sekretoriaus kabineto, pasa
kė, kad buvo liečiami ne tiktai 
Izraelio karių atšaukimo reika 
lai, bet buvo paliestas ir Sirijos 
bei palestiniečių ginkluotu vyrų 
pasitraukimo klausimas. Izraelis 
žino, kad Libane dar yra gerai 
ginkluotų palestiniečių.

Libane dar yra 7,000 
palestiniečių

Nustatyta, kad dabartiniu
tu Libane dar yra 30,900 Sirijos 
karių ir 7.000 ginkluotų pales
tiniečių. Izraelio kar’ai žino, kad 
ne tiktai Rtiruto priemiesčiuose 
ginkluoti palestiniečiai puolė Iz
raelio -karius. Vieni buvo už
pulti pačiuos. Beiruto priemies
čiuose, o kiti buvo užpulti vieš
kelyje, einančiame >š Beiruto j 
Damaską.

Izraelio užsienio reikalų mi
nisteris šamir žino, kad praeitą 
šeštadienį Washingtone buvo Li
bano užsienio reikalų ministeris 
su delegacija ir kad libaniečiai 
gana plačiai tarėsi su sekreto
riumi.

šamiras išklausė sekretoriaus 
nuomonę ape libaniečių norą 
tapti suverenine valstybe. Jie 
nenori, kad Sirija, palestiniečiai 
ar Izraelis jiems įsakinėtų kaip

tvarkyti savo vidinius reikalus. 
Izraelis tą supranta ir yra .pasi
ryžęs atitraukti -savo karius iš 
Libano, bet irgi mato, kai! Liba
nas vienas nesuvaldys paleslinie 
čių ar sirijiečių, kurie netolimo
je ateityje vėl gali prą4ėti už
puolimus . Izraelio pasienyje.

KALENDORfiLIS

Kovo 15: Lionginas, Klemen
sas, -Ganiklis, Auka, Ruklis, 
Vystė; Augotas.

Saulė teka 6:04, leidžiasi 5:57.' 
Oras-truputį šiltesnis.

Prez. Fr. Miterandas laimėjo praeito sekma
dienio papildomus rinkinius.

Prezi- 
sJi* 

visus 32 ministerius, 
tė įvairius valstybės reika

lus ir nutarė atleisti du minis
terius. Vienas vadinosi Esnat ei 
Sa<Ial. Jis buvo nužudyto prezi
dento brolis. įveltas į nešvarias 
pinigines transakcijas. Prezi
dentas Mubarakaš, pasitaręs su 
premjeru, priėjo išvados, kad 
valstybei nenaudmga turėt’- ne
patikimų ministerių.

Taip pat atleistas ministeris 
Ahmed Naouh. sudarinėjes vals
tybei reikalingas atsargas. Vy- 
riausvhė turėjo daug visokių - •
skundų prieš at!e s?a ministerį. 
Jis pirkdamas reikmenis, visada 
reikalaudavo sau ar save žinios 
nariu nauda; riebaus kyšio. «. *

Vietoj atleistųjų tuojau buvo 
prisaikdinti nauji mmisteriąi. 
Prezidentas Mubsrakas prisaik
dino naujus minis'erius ir čia 
pat visiems pastebėjo, kad atei
tyje nusikaltę mmksleriai nebus 
liktai atleidžiami iš parėtų, bet 
bus patraukti teisman i?, užda
ryti sunkiems darbams. <

SOCIALISTAS G. DEFFERRE VĖL 
IŠRINKTAS MARSEILLES MERU:

JAM BLW0 SUSIDARĘS PAVOJUS, BET JIS GAVO 
REIKALINGĄ BALSĘ SKAIČIŲ IR TAPO IŠRINKTAS

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Praeitą sekmadienį buvo veda
mi papildomi 3,600 savivaldy
bių rinkamai. Užpraeitą sekma 
dieni, kovo 6 d., vyko pirmiej 
savivaldybių rinkimai. Buvo su 
sidaręs įspūdis, kad 
prala'inėjo visą eilę 
bių rinkimų.

Papildomi rinkimai
vesti praeitą sekmadienį, kove 
13 d. Jeigu socialistai nebūtų su 
darę rinkinrnės koalicijos su ko 
munistais, tai jie būtų praradę 
kelias labai svarbias peizicijas 
Viena svarbiausių .buvo Mar 
seilles miesto meras G. Defferre 
Jis vadovavo Marseilles miestu 
paskutinius 30 metų. Kovo 6 d 
jis nesurinko reikalingos dau 
gumos. Laimė, kad antrąją rin 
kimų dieną, kovo 13-ąją, 
rinko pakankamai halsų 
meru dar vieną temimą.

Dešinieji veda smarkią
gandą prieš Pracūzijos socialis 
tus_: už SĮH^-ytną rinki-minč 
koalicijos pap'ide>miems rink 
.nams. Pirmuose rinkimuose 
vykusiuose -kovo (i ei., nebuvę 
sudaryta jokia koa’/cija su k< 

:ėtnųnistais. Socialistai kovei 6 e’ 
negavo daugumos keliose svar 
biose vietose, bet ke>vo 13 elien; 
daugelyje miestų jie atgavę .ssr 
vo pozicijas.

Iš . viso* šiuose savivaldybi 
rinkimuose socialistai pralaimi 
jo tiktai-1 L nedidelių savivalei) 

;bių.'.miestelių, o komuniste 
pralaimėjo kebas gana svarbią 
savivaldybių pozicijas. Kada vy 
ko pasitarimas su kcmun:sta:

■ dėl koalicijos, tai pastarieji jc 
kiu didesniu reikalavimu nešta 
tė, nes žinojo, kael komuniste 
būtų pralaimėję. Jie ėmė ta 
vietas, kur turėję) šiek tiek dau
giau balsų, o kitas vieteives su 
liko atiduoti socialistams.

Jeigu socialistai būlų prala 
mėję Mars<illes miestą, tai sc 
cialistams būtų duetas skaudu 
smūgis. R.‘t jie gavo •pakakam' 
balsų' skaičių ir paliko Defferr- 
Marseilles mies’o priešakyje.

Pačiame Pary/mje laimėj 
reforml?tas, Charles ele Gaull 
parlijes vad -s Jae que s Chirac.

ČILĖS KARIAI GERBIA 
KONSTITUCIJĄ

SANTIAGO. — Čilės prezide 
as Augusto Pinochet sekmadi 
ų jjaminėjo Čilės naujos kor 
itucijos dviejų metų sukak 
Jlės konstitucija ilgus met 
nivo aptariama, kiekvienas j 
jaragrafas išdiskutuotas ir p 
mtas. Dabar kiekvienas k;riu 
nenęs Vadas ir paprastas kar 
is pasižada gerbti pagrindin 

-tilės gyventojų teises.
Čilės Vy’tiausybė nepalenkiu 

tilės bažnyčios vadovybe, ki 
laškutiniu metu pradėjo kr 
moti- Čilės kariuomenės va< 
.vbe, nuvedusią crez. Salvai 
Vllendę, padėjusą į kalėj ii 
roniunistus ir ardančius den 
:ratinę tvarką. Čilės arkivysk 
įas .kritikavo kariuomenės i 
lūs, nenorinčius pravesti visi 
inių rink:mų Čilėje.

Praeitą savaitę grupė dv;> 
kių įsteigė virtuves, gamin: 
cias šiltą maistą ir maitinau? 
alkanus. Kariuomene s vados y 
kaito, kad Č’lėje ekonomi 
ladėtis dar nėra- tokia blo; 
kunigams, esą, nėra iok:o i 
:alo rrfaitinti badaujančių, ši 
ėikaląs.bus sprendžiamas š 

mis dienomis. Kariai gali suir 
šilto maisto gamintojus ir 
siųsti j užsienį.

Didesniųjų Amerikos laik
raščių žinios jau perduodamos 
satelitų pagalba.

— JAV gali sulikti su Sovietų 
pas>ūlymu mažinti vidutinio dy
džio atominių raketų skaičių, 
bet reikia principe sutikti ir vi
sas raketas sunaikinti.

Naujienų bank te kandidatas mero pareigoms Bei nard 
Epton pasirašo autografą Ramunei Konkoleviėmtei Aus- 

tinienei. padėjusiai suruošti banketą.
(Martyno Nagio nuotiaą^a^
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Kalifornijos pakraščiuose

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

Naujausių rnoks'c žinių populiarus perteikimas 

.TONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

MEDICINIŠKO PAKVAIŠĖLIO VEIKL
Mediciniškas pakvaišėlis lygiai toks, kaip 
ožkos lipimas ant palinkusio karklo. Ožka

Tik tu. žmogau, palink kaip i 
karklas ir tave visokios bčkes 
ims graužti be pasigailėjimo. 
Štaj viena ožka ieško palinkusio 
karklo religijoje: ji neprašoma 
ateina į tavo hutv. h- Vaįma eUi j :
per jos tiiM į danBu. ta tn bes, , Ą [uri,
parinkęs, n tuojau tave sūvvnios ] . . . . . i. , , .. . . , , .. \ valgy (lamas cholesteroliu gau-;j sava barzda: u tvirtins, kad ji v\ ..r fA. 7 , , . t mfttshj {trynius, desras, rau-lgirdėjo Dievo bals^, kuris pata^J - t <

. •. • . . • v tfoną ijiestj« wr rros ateiti pas tave n- tave isgeu^N - _a>;. > ,
er mediei- i

(Mediciniška tiesa)
Medič'.niškbs netiesos 

■Skleidėjai

Mediciniška tiesa yra, 
mūsų kūnas GAMINA choleste • 
rolį, tik jis jo gamina REIKIA-1

ites gavime.' — 230 japonų pramonininkų 
delegacija, kuri vyko į Maskvą,

oj^teri^os Wvo įspėta neplėsti

jūriga, kol ji negrąžins keturių 
Kurilų salų, į kurias japonai 
reiškia pretenžają.

bėti nuo pragaro per atsisakym^ 
gerų darbų, o tik priėmimą I5ie^ 
vo į savo širdį. Jei tu jos nei^r 
varysi, nekaip tu nuo jos 
sikralysi tol, kol ji tavas 
fleiškratys. Už tai kiekvienam 
iš mūsų reikia atsitiesti fr • 
ožkai duris ne tik parodyti, bfet 
ii',

ilą
)S nešit-' Cviską, kas rūkymu,
kitehbs' ;

lenam . saiū'kitaip lięjų^intis, nes šir-į
tokiK d®^|^f0iį!S§į>RIGJMTIS”.Į

čbaiariį mieštam

rinite pas gYdytoją, ar jis neturi 
širdį apsunkinančių negerovių! 
Jas susekus, reikės visu uolumii 
stoti kovon su jomis, ypač stT 

su persivalgymų; salĄ
durnynais, cholesteroliu, gyvu?

— Sovietų laikraštis *,Trud”, 
pranešė, jog Mari autonominės 
Sovietų respublikos Butų ir vie
šųjų patarnavimų ministeris 
Prekarovas už kyšių ėmimą iš
mestas iš partijos hr nubaustas 
pataisomąja darbo stovykla.

S

širdies atfekoe paveąų, priklauso-, 
mai nuo svorio dydžio.

4. RCKA’MAS. Rūkoriai nuo 
3 iki 6 kartų didesnį pavojų šir-’ 
džiai leikia, palyginus su nerū
kančiaisiais.

5. CVKRALIGĖ. Nuo 2 iki 4 
kaitų pavoujs širdžiai didėja 
pusamžio sulaukusiems cukri-

: ninkams.
6. NEVEIKLUMAS - UŽSISĖ

DĖJIMAS. Net du kartus gau-'
: sėja širdžiai pavojus sėdinčia
jam, palyginus su darbininku.

Išvada: širdies ataka yra PIR
MOJI giltinė iš visų kitų DE-; 
ŠIMTIES dvylikoj valstijų, l^d, 
ar ne pate laikas mums visiems 
atšipinti dalgį tai vyriausjfti gil
tinei i^isų pirma virš minėtais; 
šEšIATs būdais atsisakant ntfo' 
mediciniškų “nuodėmių”. Ypač 
■dabartinio advento laiku Kauki-i 
mės palinkusiais karklais buvę.. 
Heskime vigi, kad Vel\4<U iį't- 
met*s musužtiktų tikrai lieknais, 
sveikais, širdies atakos ^Itiite’ 
nugalėjusiais, sveikam gyveni-- 
inui prisikėlusiais ir savomis! 
asmehybemis sau žmonėmis ta-i 
pustais lietuviais! Sėkmės vi-l 
šiems tąip sunkiame ir svarbia-? 
me darbei s .: > - f

Pasisksilytf- D. . \Teremiah 
Stamler: Your Jieart Has1 Nine 
IJves. The Benjamin Co.’

— Britų aludės dabar už 
maistą gaaha daugiau pajamų 
0il prec.) negu uz ^gėrimus.

— Jungtinių Tautų praneši
au, per paskutiniuosius 15 me-, 
tų mažiausia 2 milijonai žmonių 
buvo nutekti mirti be teisėtų 
tėfsftių. kabas, Pietų Afrika, Ar- 
gėhtfea, Gvatemala ir Kolum- 

’ biją yra labiausiai tuo nusi- 
žėhgę.

<•

t

daugiau senesnių žmonių, todėl 
dažniau ije miršta nuo širdiefc 
atakų”.

Šitokiai netiesai užsikimškimfe 
ausiš ir užmerkime akis. Mat, 
sklerozė nėra nesulaikomas da-_ 
lykas žmogui ilgėliau gyvenant.

vien tik tuo būdu žmogus gali 
numesti penkis (5) svarus per 
vienus metus svorio perviršiaus.
.Netrūksta mediciniškų pakvai-’ 

šėlių ir rūkorių tarpe, jtbkie pa
linkusiam karklui kugžda į 
ausį: “Nėra jokio reikalo rūpin- „
tfs rūkymu, nereikia mankštin- ai kurie žmonės sulaukia 80-90 
t's, nesirūpintina valgiu, tik metų, turėdami visai sveikas 
pažiūrėk į tuos, kurie valgo ką. širdies ir kitas kūno arterijai.

— Apie 17 proc. Olandijos 
dailininkų neturi darbo. Per 
sausio mėnesį subankrutavo 727 
’elaiidų kompanijos.

i, gerti ir vi
rįntis, nes šir- • liniais riebalais... ,

Atsiras dar ir kitas mędiciį 
niškas pakvaišėlis, kuris tvir
tins, kad MANKŠTA - DARBAS 
pusamžiui žmogui esą pavojin
gi džflykai. Girdi, mankšta-jude- 
'iai

( žmogus išalksta ir dar daugiau 
kų savo nesveiko elgesio pasėkų. ] valgo. Toks neišmanėlis dar pn- 
Kiek paveldėjimas tūri neigia- j pasakos .patikusiam karklui, 
mos, ar teigiamos -įtakos mūsų Kad tes h-krite ftegyvas 
širižiai, ines negalime .sukontro- j golfą belošdamas ar sniegą be- 
iiūori. Tik atsitiesti sveikai jrii 
tybai mes galime ir būtinai

saip kitaip lįrife

s ir protėvis
, už barzdos suėmus, ją pro turėjo širdies,negerumu s”. Tik-

nialriną .-teyai,'*protėviai augina Į 
nesx‘ei1<aj'bešiinajtinančius vai-; 
kus.;todėl-Y:ši susilaukia nesvei-į

duris išstumti ir niekada dah- iumoiė.\š^:n^oje'nesveikai bes 
giau su jn net iš tolo nesuši- 
tikti. '

Neduos ramybės palinkusiam 
karklui ir sukčius politikieriiis. 
Jis, nusikaltęs valdžiai ir žmo
nėms, visai nenori susitvarkyki 
ir prašo žmonių kreipti- į višą 
jo' asmenį dėmesį, paririrštarit, 
ką jis vakar nežmoniško dai(ė; 
Tik-tu jį palaikyk ir jis ’ viską', anie, jei nenoripje.ida? d^^iau. 
kuo geriausiai sutvarkys? Tada.' ipsurikinti širdies tada, ricai ji ihankšta-darbas širdį sirgdina ar 
palinkusiam karkhti reikės tik turi nesveiką paveldėjimą.

Tikrumoje, apie pusė visų šir-

Irano politiniai kaliniai 
Londone tvirtina, kad mula A. 
Chomemi sausio metu pabaigoj 
Jsakė nužudyti Į,800' politinių 
kalinių Teherano,-kalėjime.'dori, rūko Įtiek jiems patinka ir 

nė piršto nepajudina bet ko- 
i nepadeda numesti svorį; kiain darbui., o gyvena puikiau

siai,' ilgiausiai ir apsieina be šir- 
dies atakų..

Tiesa, yra tokių stipruolių, bet 
kiefe jų tokių randasi triūsų ap
linkoje? Niekas negalį užtikrin
ti, -kad ir palinkęs karklas rasis 
tokios nįažumos tarpe. Dažniau
siai jam atsitiks taip,’ kaip in 
daugeliui nesveikai gyvenančių
jų: ankstyva širdies ataka pa
kirs jo gyvenimo siūlą.

Bus dar ii* tokiu mediciniškai 
pakvaišusių, kurie tvirtins: “Aš 
esu 25 metų amžiaus, todėl man 
nėra ko rūpintis apie širdies ata
ką, kol aš sulauksiu 40 metų”. 
Tikrumoje tokia kalba yra gies
mė pakeliui į kapų duobę. Mat, 
sklerozė yra viso kūno liga. Ji 
prasideda nejuntamai anksti. 
Nesi tvarkant su sklerozę skati
nančiais dalykais, peranksti pri- 
skrenta širdies arterijos ir žmo
gus pačiame savo amžiaus žydė- 
j’nib turi akis visam laikui už
merkti.

Todėl visi išsitieski'me 
gai elgsenai: pradėkime vengti 
visų negerovių, kurios 
mums šird’es ataką. Amerikie
čiai maitinasi nesveikai, nors 
sveiko maisto čia kalnai, o svei
ko gėrimo čia ežerai tyvuliuoja. 
Amerikiečiai jauni miršta dėl 
arterios'klerozės »šird»es art rijo
je. Dar daugiau amerikiečiu 
miršta, vos sulaukę 10-15 melų 
amžiaus. Ir mes neiš. Įsuksime 
ano tokios nelaimės, jei drau
gausime su š rdies atakos pri- 
-.aakėjais:' rūkymu, cholesteio 
Ju persisobnimu, užMsėdė -.nu, 
lėl menkniekio jaudinimusi, ne- 
sitvarkvmu su turimomis nega- 

pak.lliv kraujospūdžiu.
po

Žinoma, sklerozė nėra naujas 
aktorius ant žmogaus gyvenini) 
scenos. Bet tas aktorius neburt) 
taip žinomas prieš 50 metų. At
sitikdavo širdies, atakos ir priėši

— Bradfordp nresto, D. Bri
tanijoje; musulmonų, bendruo
menė nori atpirkti 5 mokyklas iri 
paversti jas musulmonų mokyk
lomis savo 2,400 vaikams. Ta- T

Kasdamas. Slinku .palinkusiam 
karklui netikėti tokiems fak
tams, n u r o dantie m s, kad

net marina.
išsižioti — ir kepti karveliai ites
leistis jo buenon. Nuo tokių ph-j mas gali. prisidėti, prie širdžiai; bes atakų atsiranda žmogui il- 
kvaišėlių visi mes atsiribosmA*. ! pavojaus padidinimo (risk fač- Į sintis ar miegant. Visi širdies 

lemiamuose ior). Tik yra didėlis skirtumas,; ngų žinovai tvirtina, kad mankš- 
tarp širdies pasilpimo dėl pavd- įta ir sunkus darbas APSAUGO 
įėjimo ir dėl -nesveikų šeimoje ■ šŠRDĮ nuo perankstyvos mirties, 
papročių: ; persivalgymo, nutū-: Kasdi-ninis pasivaikščiojimas po 
kimo ir rūkymo. Kai šeimoje tik-. dešimt (10) minučių, kaip prie- 
rai vyrauja' ankstyvos širdies das prie dabartinio užsiėmimo, 
atakos, kiekvienas tokios šeimos sunaudos 50 kalorijų, nesužadi- 
narys turi jaunose dienose tik- nant noro daugiau valgyti. Jau

žinoma, nesveikas paveldėji-

jų nepalaikydami 
atvejuose.

;Ne kitaip reikia 
vienam iš mūsų ir

elgtis' klek
si! medidi-, 

niškais pakvaišėliais, kurie nte-] 
blogesnius keptus karvelius ža-; 
da palinkusiam kandai, štai kai 
kurie jų kvailiojimai.

— Sovietų Sąjttngą įspėjo Ju
goslaviją, kad .nąujatstatomas 
filmas apie 194^siip. Maskvos ir

abiejų kraštjjf jį^ntykiams. Fil- 
. mas numatomas rodyti šių me

tų pabaigoje. t j i

'— Vienas’britas , ir jo argenti
nietė žmona savo laivu’ atplaukė 
į Argentiną aplankyti giminių, 
bet jiems buvo įsakyta per 24 
valandas -palikti uostą, nes jie 
atplaukė išsikėlę britų vėliavą.

si tikdavo sircnes aiaxos ir prieš į----- - ------- . ....tai tik ios būdavo labai retos 1 me mieste iš vteo yra apie lo,000 BelSrad°- luzį^ -gali pakenkti tai, uk jos nuaa\o laoat ieios. , : 5 ■ kw»&.i*;^«»vAriaThs Fil-
Kai kurios jų nebūdavo atpažin
tos gydytojų. Tada tokius ligo
nius palaikydavo susirgusiais 
nevirškinimu. Mat. nevirškini
mu susirgus, lygiai kaip ir šir
dies ataką gavus, žmogus pa-

musulmonu vaiku, * * '

— Kinija planuoja šia:s me-> 
tais paleisti savo pirpiąjį ryšių > 
-satelitą,jjNiio 1970 melų, kinai, 
yra paleidę į erdvę 12:satelitų,*

bąla, prakaituoja, jo kraujospū-Tel ^'e buvo mažiau tech- 
-- — ■ - jįj ’’ niškai komplikuoti.dis krenta. Tada ligonis g: 
vemti, viduriuose skausmą j auš
ti,-jį gali pykinti.

Čia yra labai svarbu, kad ligo
nis pats ir jo artimieji nesuklys
tų ir patys diagnozę nenusistati- 
nėtų. Reikia kreiptis visada ir 
ttiojau pas gydytoją, kuris at-

— Vasario mėnesį D. Britani-- 
joje pirmą kartą rinkoje, paši-: 
rodė Rumunijoj gaminti aute-Į 
mobiliai. Jie vadinami Dacia; 

t Dcnem. Kainuos nuo š.l 90 iki' 
■1.295 svarų sterlingų. 1982 mė- 
į tais D. Britanijoje parduota

— 91-metų japonas Hirasavva, 
kuris pries -28 metus buvo nu
teistas mirti, bet bausmė nebu
vo dar įvykdyta, padavė 17-tą.

"malonės prašymą.
skirs širdies atakos atvejį nuo ’ 3c,623 Rytų Europoje gaminti '

automobiliai. — Olandija davė balsavimo 
teisę savivaldybių rinkimuose 
krašte gyvenantiems ' nepilie- 
čiams.
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— Vakarų Vokietijoje už šni
pinėjimą suimtas Sovietų pre
kybos misijos narys Bataeevas.

— 2,500 samdomųjų sargybii-; 
nių JAV karinėse bazėse Vaka
rų Vokietijoje nutarė streikuoti. 
Jie nori geresnio atlyginimo ir

dsr ir kitos- ne- 
zė yra.daUs žmo- 
>. Dabar 1

penses, you'll still be building 

fonriiv.

Read labd and toilOW

IMKI

For the woman 
whos at the heart of 
her fa mily’s finances.

7cu can’t afford to be wtoe*. 
Bwoulse if you're in charge ei 
the Sunily budget, ycai’re 
; Asking aeatooc* »bant th* 
future, tea

And that’’* rtiere Ų A 
Sftvinc? Bonds came in. Buy 
hem tnhxugh your bn.nL Or 
•nctxirsge your husband to 
ign up for the Payroll S*t- 
hgs Plah where he work*.

TYiat way, while you’rs

g

ii
A linu way, wa***s» A-

Meeting the day-to-day ex-w 
penses, you'll r tik be btnldmg 
a more secure R’ture for your 
fknūlv.

U .S. Savings Bonds. For 
the woman who really know

Take
m America,

susirgimo nevirškinimu.

Švieskimės ir asmenybe 
stiprėkime

Paskutiniais dešimtmečiais šir- 
lies atakos gausėja jaunų vyrų 
srpe. Nėra jokios vilties, kad ; lengvesnių darbo sąlygų.

— Sovietų mokslininkai tvir
tina, kad jie pagamino vaistą, 
kuris išgydys alkoholikus. Vaife-; 
tas, pavadintas Irimekarb, jaki- 
išbandytas ir bus pradėtas naė- 
doti kitais metais.

— Kinija planuoja 30 proc, 
sumažinti valstybines subsidijas 
•įvairioms prekėms ir maisto 
produktams. Kąinds bus kelia
mos palaipsniui.

CorrrpOvr*d*e
Oarfy F»»d (X**rier,T

AT OUI LOW UTB

(j

įėm 
pcnEdel u svoriu, cukralige, 
niška liga (podagra)...

• Moteriškės irgi turi 
liestis

Negali pai-nkusiais karklais 
iriiti ir moteriškės, nors medici
niškas pakvaišėlis joms i ausį 
kugžda: “Tu esi moteris, todėl 
tau nereikia rūpintis apie širdies 
įtaką — tik vyrai tokia liga 
serga...”

Trkrai. moteriškės, palyginti 
su vyriškiais, iki pusamžio esi 
gerokai saugos nuo sunkios širt 
dies atakos, frnoma. jos nėra vi
siškai saugios net ir jaunos bū 
lamos nuo širdies atakos. Ja; 

dalin i saugo nuo tokios nege
rovei mot.riskicji hormoną, 
(esi •ogenai). G’, ap'e ls> metus 
savo amžiaus visus moteriškės 
ima sirgti širdies atakomis be 
pareryžiais beveik ta»p pat -kai; 
ir vyrai.

Nesakykim-.
tiesos
2a ils

>os sumažėtų -pusamžio sulauku
siųjų tarpe. Už tai mes visi tu
rine griebtis priemonių tokiai 
legerovei užbėgti už akiu. Apsi- 
■ynimas nuo tokios negerovės 
tek jaunam, liek kitokio am

žiaus žmogui; tiek vyrui, tiek ir 
moteriškei, yra APSIšVIETI- 
MAS širdies atakos priežasties 
■eikak ir taip sava ASMENYBE 
>1 SITVARK5 M.VS, ksd pajėg
ume IMTIS PRIEMONIŲ šir- 
lies alakos išvengimui. Kol pa
jukęs karklas neatsllūs. tol jį 
visokios ožkos mindžios ir grauš, 
lodei ti-eskhnės mediciniškos 
loses priėmimui visi — maži ir 
lideii. T>k taip mums elgiant’s, 
galėsime gerokai alšipinti sir- 
lies giltinės dalgį. |

»
Atsisakykime pakvaišimo

Mediciniškas pakvaišimai te-į 
ųnl apleidžia dst štendreSi kiek- *, 
vieną niūsišl^, nčžKrfint. ar jis 
yra gatvės Šlayfkas, ar minilte- 
rijos vate rfrnks^. Derarikšt.yva 
iirdies ataka (dar prieš ‘65 Wrc-;! 
us) yra didžta ’daPmi išrengia-J 

ms. jei atsisakotna laiku nredi- 
riniškų kVai1y#č»ų-

Ncsuska"teini kiekiai medici-į 
uškų darbų-, atliktų labbratoriA 
ose, tvirtina, kad širdies šlskos 

prašali įtintas rršari prtišalfnti-1 
mu sekaTiėių MWyRJN^Kl.’
NUOD&MĄ’: 1

1. KRAUJU.IE CDCL^STfc- 
IOL1S. Virš 250 mg.^ krauju' 
e cliolestnn T’A
>EšIS kartus dszh'iau gali gąuh 
tird'cs ataką, pahgmdrs šft l?50 
10 mg."% teaiuju-

je turinčiuoju. ’• į’
2. KRAUJOSPC DIS. Dideli: 

kraujospūdis (160 90) AšTUO-

3 Mutual Federal 
Savinas and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD - CHICAGO, ILL 60608

Kwranauskas, Pres. Tel.: ’847-r77<7

SERVING CHICAGOLANt) SINCE TW .

Forconstipation relief tomorrow 
reach forEX-LAXtonight-

Ex-tax helps restoft your system's own natūrai

Chocolated or pills. Ex-1 ax is 
"ThcO  vemicht Wonder’'
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Detroite Vakario 16-osios šventei praėjus
šventė praėjo iškilmingai ir propagandą kad aukotų LB-nei.

geroje ' nuotaikoje. .'Bent taip 
publika kalbėjo. Buyo jam apra
šyta ir spaudoje:.Naujienose — 
A. Sukauskas, Dirvoje — A. G.i- 
nius, Drauge — R. Razauskienė 
. St. Sližys. Naujienose ir Dir

voje minėjimas aprašytas gana 
plačiai. R, Ražauskienės straips 
; s Drauge atriuiė gerokai iš- 

’> -aūkytąs. Kaipl .visiems gerai 
ncnii, jei ne beridrupmenįnin- 

k i ruošia, tai taipt*ir reikėjo 
1' jkti. SI. Sližys aptaSC. tiktai 
; • - vyko Sv. Antano bažnyčioj, 
apie, bendrą minėjimą neprisi-

Kiek ’ aš' stebėjau,- publ'kos 
galėjo;* būti virš -400. Byndrą 
minėjimą suruošė Driro-to Lie
tuvių ()/gahizacijų ‘ Centro val- 
< yba. Atillarė* valdybos p'nni- 
rinkas adv.:Rajrmondas Sukaus 
kas-Sakis. Po trumpo žodžio, pa
kvietė vadovauti Giną Baukienę 
kari minėjimą sklandžąii- pra-

Minėjimas užtruko tiktaijapie 
dvi. valandas. Gal- ir pėrgreitai. 
Let praeitais metais kai kas reiš
kė nepasitenkinimą, kad minė 
jimas per ilgas, reikia trum 
pinti.: šįmet jau ir patrumpino. 
Po tokio‘spartaus minėjimo pra- 

' vedimo ir užsibaigus minėji
mui, publiką . nenorėjo skirsty
tis. Gerą valandą stovinėjo, šne
kučiavosi. . -,

Nenoromis verčia užsiminti tą 
nelemtą aukų vajų, kurį su di-’ 
dele pompa, su politine- popiete 
pradėjo Liet. B-nė dar gerokai, 
prieš Vasario Į6-ąją. Berods., 
jau mėnesį prieš šventę varei

I i
$

Jonas Jokuboirs

— 0 ko čia laukti? — paklau
J
j tėvą vagiliai užpuolė. Jis dirbo

Cituoju Krašto valdybes alsi- 
šaukimąr “J.^V IJs tuvių Bend
ruomenė tiki ir vadovaujasi 
kiekvieno UetuV'io laisvo apsi
sprendimo valia', kam jis nori 
skirtį savo-auką, todėl šios Ne
priklausomybės skelbimo 65 me
tų šventes proga prašo Jus. kad, 
savo auką skirtumėte visiems 
JAV LB-nčs darbams paremti.” 
Ar tai ne kontroversinis skel
bimas? Kas seknuul enį parapi
jos koridoriuje sėdėjo senukas 
su rusiška ’ tarsena ir prašinėjo 
aukų.

Liet. Brndruontenė per 30 m. 
neprisiaugino jaunesnių, nors ir: 
suamerikonėjusio lietuviukų. ()| 
tai vis vien būtų geriau negu ru
siška tarmė. Ne gana to, kad iš-! 
isus keturis sekmadienius jis j 

sėdėjo ir rinko aukas prieš Va- į 
sario 16-ąją, bet tas pats varg
šas senukas iškilmingo nrnčji- 
mo metu buvo pasodintas mo
kyklos klasėje aukonts rinkti. 
Publiką iš po pamaldų ėjo pro į , - . . . 4 .. . 'antroje pamainoje, tai namo

į grįždavo po dviejų. Jeigu dirb- 
! tuvėje paprašydavo, kad jis kuri 
darbą pabaigtų, tai išeidavo po 
trijų, o namuose atsirasdavę 
apie, ketvirtą. .

Dienos metu vagiliai sulaiky
davo žmones ir išvalydavo ki
šenes, o apie trečią valandą ryte 
reikėjo būti labai atsargiems.

Mano tėvas: užtrukęs kiek ii 
giau darbe, pasileido namo po

t Z * *

šalį, savo aukas atidavė Ame-1 
rikos Lietuvių Tarybai, ()rga-j 
nizacijų Centro rinkėjams.; 
?ubDka jau žino, kad ir ALTai 
reikia^ nes ir ji atliko daug di- 

. lėlių ir pozityvių darbų.
Patys aršieji- bendruomenini li

kai neaukojo ALTai, neaukojo 
net už sėdimą vietą, o vis vien 
išklausė iškilmingą dalį ir me-, 
nine programą. Rengėjai turėjo j 
nemažai išlaidų. Į

Gerbiami bendruomenininkai, 
ar Jums nerausta veideliai?

; Dalyvis

JONAS JOKUBONIS ’ J . ... y

Šimtmečio pradžioje Ryga buvo 
plėšiku ir užpuolikų miestas

, JJ r . • _ - * . . _

Praeitu šimtmečio pabaigoje slėptą, tai pasiimdavo ir paleis- 
ir šio šimtmečio pradžioje Ryga I davo. Jeigu kas bandydavo pa
buvo plėšikų, užpuolikų,ir įvai
rių jų gaujų miestas.

Lietuviai žinojo, kas Rygoje 
darėsi, todėl jie rado būdus nuo 
tų plėšikų gintis. Stipresni vy
rai pirmieji kirsdavo ir plėšikus 
atbaidydavo, bet jeigu matyda
vo, kad piktų žmonių gauja bu
vo didelė, tai. nesipriešindavo‘ir 
bandydavo kitokiais būdais šon
kauliuose ir- galvoje -guzus su
mažinti. • '■

Užpuldavo vyrus ir moteris, 
l’irmon vieton ieškodavo pini
gų. Sulaikytąjį žmogų iškrėsda
vo. Jeigu rasdavo kokį rublį. par

sipriešinti, tai tą apkuldavo. Tai 
buvo ne krūčiai ir' ne šiltana- 
giai, kurie .-tiktai piniginę iš- 
traukdavo. Jie turėdavo drąsos 
sulaikytą žmogų iškrėsti.

Rygiškiai užpuldavo ir vaikus, 
bet aš tai pasileisdavau bėgti. 
Aš nelaukdavau, kol mane su
laikys du ar trys. Kai man- at
rodydavo, kad mane sustabdy
davo blogas ir piktas žmogus, 
tai aš mesdavausi į šalį ir per
eidavau kitoh gatvės pusėn, 
Įlįsdavau tarp vežimų ir pasišo
kinėdamas .dingdavau.

Bet Rygoje, atsimenu, mano

nieko daugiau negali &

trys vagiliai. Apstojo aplinkui 
tėvą. Tas, kuris jo kišenes krėtė, 
tėvui tarė:

Nusivilk paltą!
Tėvas nusivilko. Tuojau kiše

nes krėtęs driskius nusivilko 
savąjį. Savo paltą jis padavė va
dui, o pats apsivilko tėvo naują 

' paltą, už kurį motina tais laikais 
' buvo sumokėjusi 30, rublių.

Tėvas pradėjo drebėti. Buvo 
salta naktis. Sausio pabaiga, 
pats šaltis! Vagys pasakė, kad 
dsbar tėvas galįs eiti, bet tėvas 
neskubėjo.

— Kaip aš tokiame, šalyje ga
liu eiti vien tik švarku. Peršal
siu ir ligą gausiu...

Velnias 
f 

skubėk.
— Paėmei mano naują pal

tą, tai man gilėtum duoti savo 
’ senąjį, — tarė tėvas..

— Gali pasiimti seną trantą, 
— tarė naujo palto savininkas. 
Gaujos vadas, žodžio netaręs, 
padavė levui seną paltą. Tėvas 
jį užsimetė ir pradėjo žings-

se tėvas. iruoli pirmyn. Šį kartą jis sku-
Pasakyk, ar turi pinigų. Į,ėjOj Rad tiktai kuo greičiau

— paklausė pats kiaštutinis ii (Įįngtų vagims iš akių.

Nespėjo jis nueiti poros blo
kų, tie vagys ir vėl pradėjo rėki 
ti: “Palauk! Sustok! Sustok!”

Tėvas šį kartą nesirengė su- 
' stoti. Jis jau buvo visai netoli 
1 neinu. Jis metėsi į dešinę. Bėgte 
! pcrliego skersai gatvę. Perbėgo 
' per kiemą ir kitame kiemo šone 
įlindo Į savo buto duris ir už- 

i sidarė.
jr 1 Vagiliai atbėgo, Įkišo n&sį į 

kiemą, bet nieko; nematė ir vėl

tiktai

K. SCESNULEVIČIUS Jr '

PIRMIEJI MIŠKŲ DEPARTAMENTO 
PATVARKYMAI

Laikinosios vyriausybės mišku naikinimui 
sustabdyti įsakymas

1928 metu (iruodziq rngn. 5.(1. “Lietuvos Aidas“ Nr. 149 (197)

te, kad ta pačia gatve.ėjo trys 
vyrai. Jie galėjo būti jau išgėrę. 
Galėjo būti išmesti iš karčiamos,

I nes kas gi norės laikrt-i visą nak- 
1 ii. Mano tėvas skubėjo, o jie pa

mažu pirmyn slinko.
Tėvas būtų galėjęs mestis Į 

kitą gatvę, o vėliau apsukti blo
ką ir vėl grįžti namo ta pačia 
kryptimi, bet ant greitųjų 
sprendimo nepadarė ir nepasi
juto, kaip jis tiems vyrams jau 

L ant Įžulnų lipo. Iš tolo jie atrodė 
mažiukai, bet kai priėjo, tai pa
matė, kad jie ne tokie maži ir 

; ne tokie simpatiški. Tėvas norė
jo juos aplenkti. Pasuko kiek į

' kairę. Visi trys buvo dešinėje jo' 
pusėje, o jis,, dar smarkiau pa
spaudęs, didesniu žingsniu tikė
josi pražingsniuoti.

Bet taip neišėjo. Jam nespė
jus pražingsniuoti’ vienas pa
klausė: .

- — Kur taip skubi?
— Skubu namo... Jau vėlu...

— tėvas atsakė.
— Palauk, neskubėk.—pa

sakė tas pats..
Tėvas būtų galėjęs bandyti

metėsi į kairę 1
— Kas č:a gali turėti pinigų, ’

turiu didelę šeimą. atsakė
tėvas. i

— Tai kiek turi? — pirmasis 
vėl paklausė.

— Turiu auksiną, porą grivi- 
nių ir kelis variokus...

— Duok čia, mums ir tie su- 
sigadys! — tarė vagilių gaujos 
vadas.

Tėvas atsisagstė švarką 
pradėjo po kišenes rankioti pi
nigus. Iš kišenių išimtus pinigus i gaWę. 
tėvas atidavė artimiausiai bu- Į 
vusiam plėšikui.

šalia stovėjęs gaujos vadas žmonai, 
paskelbė dar tokį įsakymą:

— Iškrėsk kišenes! Gal jis 
nuo mūsų slepia...

b. Jis tuojau priėjo prie tėvo. 
Liepė rankas pakelti, o pats 
pradėjo- kanišipti rankas po kr 
senes. Pirmiausia iškrėtė žiemi
nio palto kišenes. Vėliau apžiū
rėjo švarko kišenes ir iškrėtė, 
o po to palietė ir kelnes.

Kelnių kišenėse rado geležėlę. 
Nulaužto geležinio šaukšto ko
telį. Kietą daiktą visuomet pa
ranku nešiotis: kišenėje. Tą ge
ležėlę vagis pasiėmė, bet pasa
kė, kad pinigų daugiau neturi, 

—- Na, tai gali sau eiti.... — A o 
pasakė gaujos vadovas.

.Nespėjo tėvas žengti kokių. 
20 žingsnių, jis išgirdo balsą -b' 
“Palauk! Sustok-’’ ?

Tėvajs;.,būtų galėjęs nesustoti,' 
bet kai pamatė, kad visi trys’

paspausti ir mestis pirmyn, bet į skuba jo kryptimi, sustojo. Jis

Kai jie dingo ir aprimo, tai tė- 
i vas įžengė į butą ir papasakojo 
------mano motinai, kaip' 

j plėšikai nuplėšę nuo jo -naują: 
I paltą ir nusinešė.

— Naujas paltas! 30 rublių!
— kartojo motina. — Kokia ta, 
Ryga pavojinga!: ’ .-■•

Tėvas negalėjo suprasti, ko 
tie Rygos vagiliai da£ galėjo-' isv 
jo norėti. Pas jį nieko daugiau 
nebuvo... -' - *

Už kelių dienų jis dar kartą 
nutarė apžiūrėti seną .vagies 
paltą. Iščiupinėjo visas kišenes 
ir pamušalą. Persleisdąmas per 
pirštus visas siūles, jis-rado kie
tą daiktą. Galėjo būti <įkištas 
dantų krapštukas, bet galėjo,- 
būti nukirstas vielos gabalėli*.- 
Jokiu būdu negalėjo, jo ištrauk
ti. Tiktai peiliuku prąardęs siū-

• lą, ištraukė virbalėlį. Pradėjo 
sukti. Suko, suko- ir išsuko Šim
tinę. . ' į ’

Už šimtą, rublių vagys 1 būtų- 
galėję nusipirkti 3 gerus paltus 
ir gerai apsirengti.

(Tęsinys)
5) Lidkinoji Miškų Komisija

skiria medį pirmučiausiai tiems, 
kurie moka nustatytą taksą t ir, 
esant varžytinėms, pakelta tėk- 
sa. Čia pat skelbiami tie žmo 
nes, kurie patys jau prisivežė 
medžius nesiklausę arba perpi-1 
giai nuo' vokiečių pirkę; tokie 
turės užmokėti arba, primokėti 
Laikinųjų Miškų Komhijų Pa' 
skii tą mokesnį. ėš

6) Kiekvienam žmogui ski
riant medžio, Laikinosios Miškų 
Komiškos parašo miško davimo, 
aktą, kurio forma N. 1 čia pri
dedama. Gavusieji iš Laikinųjų 
Miškų Komisijų miško ir visi 
apmokėjusieji gauna iš jgiripinkų 
(§ 2) Orderi formą’N. 2. ' ? >

7) Medžio duodamieji aktai 
ir suimti už mišką pinigai laiko
mi Laikinųjų Miškų Komisijų 
pirmininkų rankose; ‘nevėliau, 
kaip per 30 diehiį po paėmimo 
arba surinkus daugiau per 10,- 
000 markių pinigai turi būt:ati
duodami Valstybės Iždan arba 
tam tyčia paskirtiems pinigų rin
kėjams, lankantiems apskričių 
vietinius pinigu rinkėjus; pini
gus gi suimtus už medį iš pri
vatinių miškų, atskaičius 87'< 
Vyriausybės- išlaidų reikalams, 
pirmininkas atiduoda privatinių- 
miškų valdytojams arba jų -Įga
liotiniams. arba. padeda Miškų 
Departamento depozitan.

8) Laikinųjų Miškų Komišijų 
pirmininkai .pinigus ima', leidžia, 
atiduoda arba deda depozitan 
surašę (icįLelc* pahigu gauta už

■ medį iš. Valstybės/miškų, kiek 
iš majoratų, ir kurių, kiek iš pri
vatinių, iš .kurių, atskaityta *8 % 
ir iš kp,.kiek ir/iiuo kįp.paimta 
pramoko* (rankpinigių) ir kiek 
iš visų suimtųjjų pinigų išleis
ta Laikinosios Miškų Komisijos 
reikalams .(§ 16 ir 17)-. Tokių pi- 
nigų apyskaitą pirmininkas’ pri
stato Miškų Departamentui, . o 

šios apyskaitos.; nuorašą . ląikp 
pas save pasiritęįsinirhui. ’ , > _ 
į 9) Nuo: Laikinųjų.' Miškų- 'Ko

misijų' miško, paskyrimo dienos 
Įgytūosiusfjriėdžius šergsti..patys 
Įgij usiėji; jr pikiuoji M įškų Kčį- 
misija. ,užrjups 'heat^koil-1

10) Laikinųjų.Miškų-Komisi
jų ■ nusprend&nai ; nėatmainomi 
visiems^ išdavimams ’’lig 1,000 

markių kainos'.’ Skundai' Laiki
nosios Miškų ; onus!jos spreridi-

mu aukščiau ne 1,000 markių 
įduodami Miškų Departamentui 
spręsti.

11) Nesant arba‘trūkstant su
kirstų, sudorotu arba nudžiū
vusių medžių, bet ssant didėliai 1 
reikalui (13) Laikinoji M.š!< 1 
Komisija gali skirti ir žaliu : 
džio nuo kelmo iš v:so!rii! 
dytojų zmiškų, tačiau nerenkant 
po visą mišką, bet iŠ ’■ • 
tant, kad galima L ii 
apmatuoti -škii Aes 
nedaugiau kaip ’ 8.0 
to ir 1/60 «!aų spaig 
ploto. Iš to ploto atle 
džiai kelmais arba sa<!.: 
teriol.ų skaičiumi.

12) Išvežant. >š m i ši 
medžius ir- šakas, pridera gra
žiai. iškopti v-ietos, -kad va.-arą 
neatsitiktų miškuose gaisrų.

13) Vietinių Valsčiaus Komi
tetu išrinkti 1 
Komisijų r.ariti 
sisamdytieji r;
kairi; už kiekvieną jų pravesti, 
darbui dieną Laikinojoje Miš! 
Komisijoje po 10 markių kie' 
vienam, važinėjant gi po miš
kus— po 15 markių.

11) Minėtą mokestį ir kitas iš
laidas Laikinųjų Miškų Komisi
jų pirmininkai išmoka iš suim
tųjų už parduotą medį pinigų, 
paimdami pinigų davimo patei
sinamus dokumentus su pinigus 
gavusiųjų parašais apyskaitų . 
reikalui (§8).

15) Miškų Inspektoriai ir ki
tokie valdininkai gali peržiūrėti 
Laikinųjų Miškų Komisijų pir
mininkų knygas ir sąskaitas, 
medžių (rąstų, malkų, šakų ir 
t.t.)„kainas, pinigų išlaidas, bet 
netrukdo nei pardavimo, nei

(Nukelta į penktą puslapy
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SERVE WITH PRIDE IN 
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> LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir mokai 
1 j54 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vine* 
K.rčvė*, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio* 
4 Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K Matusevičiau* ir 1 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubas. A. Rūkštelės ir A. Vam

'• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetė*, rašytojo* Ir Irt 
Unlų šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienė* atsiminimai apie dalm 
š/ente* be^ jų Istoriją Ir eigų. Įdomi skaityti Ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorė* puikiu itiliuml Ir surinktai* duomenim^ 
bei užkulisiai*. Studija yra. 151 pusi., kainuoja >2.

z 4 •
© VIENIŠO ŽMOGAUS GY VENIMAS, Antano Rūke apraly 

Lt* Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sanaai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Hte- 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyfr

> LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TsmaSaink 
pamilai parašyt* studija apie Rytprūsių*, remianti* Pakalnės I 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai J domūs kiekvienas 
Ii e turint Leidinys fllUBtrnotaa nuotraukom!*, pabaigoje duodama 
ritovardilų pav*dinima%!r jų vertiniai f'vokiečių kalb*. Labai 
Gandingoje 335 pu*L knygoje yra 'Rytprūsių Umėlapi*. Kain* II

> Kį LAUKIS L IMI. rašytojos Petronėlė* Orlntaltė* «trt
m'rrtmal Ir mintyj apie asmenis ir vietas neprfk. Lietuvoje ir pb 
maišiai* bolševikų okupacijos metai*. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik 13. . ’ - . » t

*♦ JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupru 
L”.* ir klaidingai interpretuojama* gyvenime ir politikoj et tik 
Jjrgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų Ir poe 
rijų. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui imogau* tei»*i 
Knyga yra didelio Pamato, 265 puslapių, kainuoja W

nebuvo tikras, ar suspės. pinigų neturėjo. Jam atrodė,-

50 mėty studijavęs, kaip
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IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

parašė 700 puslapiu knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria‘kalba buvo , parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuviu kalbą. <Es mokėsi kartu su kutu Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančiai Ištrinkąs, paruošė tikslius vertimu* 

(r patarė nrams toliau studijuoti

UIm «25. Kieti jlriWiri.
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Eptonas turėjo drąsos 
atmesti pasiūlymą

Praeitą šeštadienį minėjome, kad Chicagos respubli
konas kandidatas miesto mero pareigoms turėjo drąsos 
atmesti respublikonų partijos Centro komiteto pasiūlymą 
atsisakyti kandidatuoti. Girdi, respublikonų partijai 
būsią daug geriau, jeigu kitas kandidatas mesis ton ko
von. Eptonas nelaimėsiąs,, o kitas kandidatas gal ir ga
lėtų laimėti.
u h Nėra jokioš garantijos, kad kitas kandidatas laimės. 
Tas kandidatas buvo įsitikinęs, kad laimės pirminius rin
kimus, bet pralaimėjcL pTisrgali ‘pralaimėti ir tikrus rinki
mus, kurie įvyks balandžio 12-tą dieną.

Eptonas Washfngtone dirbantiems respublikonų va
dams pasakė, kad jis kandidatuos. Jam atrodo, kad res
publikonai niekad neturėjo tokios geros progos laimėti, 
kokią jie turi šiandien. Pats Eptonas netikėjo, kad Chica
gos gyventojai taip šiltai jį būtų sutikę, kaip jį sutikę 
paskutinėmis dienomis, kai abu baltieji demokratų kan
didatai vienas kitą eliminavo. Ne tik eliminavo, bet ir abu 
patarė savo šalininkams balsuoti už Harold Washing- 
toną. Pirma vienas ir antras pasisakė prieš Washingtoną. 
o dabar jie pripažino laimėtoju Washingtoną ir patarė 
savo šalininkams atiduoti savo balsus tam žmogui, prieš 
kurį jiedu vedė kovą.

Keisčiausia šiuo atveju yra Chicago Tribune pozi
cija^ Ji’ ragino Richard M. Daley kandidatuoti, patarė 
savo skaitytojams pirminiuose rinkimuose balsuoti už 
demokratą Richard M. Daley, o kai prokuroras Daley 
pralaimėjo ir pasiūlė balsuoti už Harold Washingtoną, 
tai Tribune redakcija paklausė prokuroro ir dabar siūlo 
skaitytojams balsuoti už Kongreso atstovą Washingtoną.

Pats Tribune pripažįsta, kad dienraštis visą laiką ra
ginęs skaitytojus balsuoti už respublikonus, bet šį kartą 
redaktorius patarė balsuoti už demokratą Washingtona.. 
Tribune pareiga buvo raginti skaitytojus balsuoti už Ep- 
toną, vienintelį respublikonų kandidatą.' Tribune redak
torius, paraginęs pirminiuose rinkimuose prokurorą Da-

ELDORADO
(Tęsinys!

Nusileidžiam į paupį. Tėvas užmauna man 
slieką ant kabliuko ir moko: “Tik neprąžiopsok 
laiku pakirsti’’. Alane palieka. Pats užlipa ant 
kranto, ilgai apsižvalgo į visas puses ir staiga 
dingsta krūmuose. Aš vargstu su tais gružais. 
Plūdė nuolat murksi ir paneria. Traukiu, o žu
vies nėra. Matyt, pakirtimas nevykęs. Visaip ban
dau ir stengiuos.

Po kokios valandos grįžta tėvas. Apžiūri ma
no meškerę. “Nagi tavo sliekas nukąstas ir kab
lukas plikas! Kas gi tau bekibs?” Kalba tarytum 
ne man, nors su manim, nes daugiau nieko aplin
kui nėra. Jis susijaudinęs, toks neramus, vis žval
gosi ir tankiai kvėpuoja. Mauna slieką, o pirštai 
nesugraibo kabliuko. Pagaliau užmauna ir lie
pia gaudyti. Jis vėl palipėja į krantą, apsižvalgo 
ir kažkam moja.

Netrukus girdžiu, kad darda pakalnėn ratu
kai. Pasižiūriu. Tai mama atvažiuoja žlugto 
skalbti. Ji nusileidžia paupin, tolėliau nuo manęs. 
Paskalauja kiek skudurus ir vėl kraunasi į ratu
kus. Tėvas padeda užstumti prieš krantą. Pasi- 
• aukia ?; mane talkon. ‘ lu”, sako, “padėsi mo
tinai parsivesi ii >ūsi mūsų kumeliukas. Tik 
gerai pasispardjk ir pažvenk!”

Tu f!ąiyko mi nęs mokyti nė nereikėtų. Jeigu-

ley valdyti demokratų balsus, dabar turėtų 
mąjį darbą, bet jis eina dar toliau. Jis r'agii 
balandžio 12 dieną balsuoti už tą, kurį 
tarė supliekti.

Restauruota Trakų pilis

W$M*AXIHKIME W ŽYMIAISIAIS MOKSLININKAIS

ZIGMAS t GURĄ

MOKSLININKAS JULIAN HUXLEY
Profesorius Huxley, Juliau, lar Lenino gąrbinimų.

■i______  , ... ... ..... _.. .
pasaulinio masto biologas, Tilo- dvasią, persekįojimą|s, bendru 

entuziazmu, užsidegimu, purito
nizmu — perdėtu visame kame 
savitu doktrinos grynumo išlni- 

■ kymu* minios jausmais,. Žiauria 
cenzūrą. ’ -

Vokie|ijos naciai, kad pasitei
sinti dėl karo, vis pareikšdavo 
kovoj ą vertinegsnei žmonijos 

. rasei laimėti ir save laikė ani
mas Vokietijoj ir Markso komu-Į Smogiais kilmingiausios rūšies, 
aizmas Rusijoj. Nacizmui jau >š ! o Rusijos komunistai vis pa-

kaip hetei^pgaj lr nekalta! lme>- 
persekiojami ir žymūs 

mokslininkai, aišku, vadovau
jamus principu — “kas ne su 
mųmią, tas prieš mua”. Taigi 
kraštutiniunų žmonės,, ar iš

gimęs 1887 m. Londone, žymus ko pąsiaukojiipo, pasišventimo I šinėtk a& iš,kairės, vienodai vėi-

sofas ir humanistas, Tautų Są
jungom švietimo, mokslo ir kul
tūros organizacijos, trumpai — 
L’nesco, generalinis direktorius, 
pasakę*, jog jau XX amžiuj yra 
keletas religinių sistemų, nepri
pažįstančių Dievo ir iškilusių 
dominuoti žmonijos žymias da
lis. Tokias aiškios dvi — naciz-

reikėdavo kovoja, kad. pašalinti 
žmonijos blogį ir billerizmų. Ir 
vienur, ir kitur vyko rasinių, re
liginių bei tautinių grupių žiau-

kįa. Jie žinoma, dešinieji eks
tremistai, užnhfžta Nikalojaus 
U k Rusijos pavyzdį — jei la
biau spausi, mažiau teisingų re
formų, turėsi komunizmą ir per
gyvensi žpiogaus sielos žiauriau 
sius pasireiškimus, daug mili
jonų nekaltų žmonių kankinimą 
|r nužudymą.'Kas kita būtų, kai 
pūslė su dujomis nesprogtų, jei 
palengvėle dujas išleisi.—Z.l.G.)

Komunizmas ir nacizmas yra 
religijų evoliucijos mintijimo 
produktai. Bet yra ir dar reli
gijų be Dievo. Henanas pasakė, 
jog budizmas tai katalikų reli
gija. bet be Dievo. Vienok, esą, 
ši ateistinė religija yra įžynii 
doros atžvilgiu ir veikla, pasi
žyminčia gerais darbais.
, (Ne pro šalį, geresnei ori-n- 

tacijai. kiek žinių iš. Lietuvių 
Enciklopedijos ir iš kitų šaltinių 
Šią prasme ir.-šiuo klausimu.

^Budizmas, pirmoji universali 
rdigija,. atsiradusi Indijoje VI- 
V a, pr. Kr., didžioje epochoje, 
kąį konfųciųnizinas atsirado Ki- 
nijoje, pitagorizmas Graikijoje 
ir Zaraliistros mokslas.— Irane.

Budizmas nežino Dievo- sąvo
kos, esą, išganymas pasiekia
mas tik paties žmogaus pasiau- 
gomis ir jėgomis. '

Budizmas- nešino jokių ste- 
buk4ų. BuUda pasakęs “didžiau
sias stebuklas esąs teisingas ir 
dorovingas gyvenimas”.
/ Budizmas nežino jr neturi 
dvasininkijos.

Budizmui artin^Į-/6if3feizmas

Į pradžios buvo lemta žlugti, nes 
ils norėjo vaidyti žmoniją su 
rinktine maža grupe žmonių. 
Markso komunizmas geriau or
ganizuotas, bet jo grynai mate- ■ rus genoc das. 
rialislinis pagrindas sum "žiną ir i 
riboja jo veiklą ir galimybes 
Jis j ’ ‘w __ 
ręikšmęr, todėl jis^fcirLskAityTi.s’ 

> tokibs ideologinės kįgidos pa-' 
sėkmėmis, taigi kad ir; nenojo-- 
mf&kįėhrtį bažnyčioms 
□es 4Ėūi|šBĮU,^nonių, rūšy 'jįįf:;

'rnie£-ttff4»fe Vietų 
aa, Civilizuotos padėties
mtoĮągfefe suna,k,nfe* .^sfena 

Mątržiįnhife pageidauja ir, 
- • ^injų Verfy^i’TtJhirios, deja, tapo: 

Respublikonai norėjo į Chicagos koVą įtrapRtįne' tik valdančiuorganų neįvertintos.
Kąip'nacizmas,-taip ir komu

nizmas,. abu pasižymi visomis 
rr-ligijoms ypatingom is savybė- ■ 

v fanatizmu, garbinimu’'ir 
teroru, ortodoksine laikysena, 
ginčuose' i vartjOjiniu “teologų” skaitytojau, dabar jau gali su- 
'praktikuQj^^p,^nū ’rto, t'prievar.-. prasti iš čia duotų jų‘minčių,

• -.ono. Tada-balsuotojai galės pasirinkti. Eptonas tvirfij^ . nes
''..'i1;-^Antroji laikraštinės kampanijoj ;Ą^ėi;bu^-^«;i o : - - ■

putį fotenanti, puolanti Washingtoną už. 1972 me- 
. nepadarytus ir neįteiktus pajamų mokesčius 
iT ,^70/:m; teismo jam sustabdytą teisę. praktikuoti 
advokątūrą dėl etinių nusižengimų”. .
- / •, -(Chicago Tribune, 1983 jn. kove 13 d., 3 psl.)

Rtlįiiš; iięt etninis nusižengimas yrą nedoras nusi- 
žengimas. Eptonas nekomentuoja, bet kai skelbs teismo 
sprendirhą, tai ten bus viskas trumpai ir aiškiai pasakyta.

Jeigu. Chicagos gyventojai, turėdami informacijas 
apie abū kandidatus, pasirinks teismo, nubaustąjį įr kalė
jime laikytąjį, tai niekas negalės žmonių nutarimo pa
keisti. Jie, dar kartą ant savo kailio tą naštą patirs. 
O jeigu Eptono elgsena juos patrauks, tai pastarasis 
žada mokesčių nekelti ir palaikyti tvarką šiame did
miestyje. - :

Praeitą sekmadienį Eptonas dalyvavo airių, suruoš
toje didelėje eisenoje, o respublikonų, partijos vadai su
skubo organizuoti kampaniją Eptonui išrinkti.' Kazys 
Oksas, stisipažinęs su Eptonu Naujienų bankete, imsis 
iniciatyvos įtraukti visus veiklesnius respublikonus į rin- 

_ . kiminę kampaniją. Respublikonams būtų gįėda, jeigu jie
būtų supažindinti su gyvenimo faktais. Pirmiausia pa- nebandytų patraukti Eptonui šilto jausmo ir nepasiro- 
skelbs duomenis apie save, o vėliau paskelbs ir Washing- dytų balandžio 12 d. rinkimuose.

Centro komiteto narius, bet ir patį prezidentą! Ronald 
Reaganas yra daug apdairesnis, negu Tribūne ^dikto
riai. Jis nenori eiti Tribune pėdomis; Jis pasakė, kad 
į lokalinius rinkimus prezidentas nesikiša. Jis neparagino 
respublikonų kandidato mestis lokalinen rinkimįnėn ko
von, bet jis jo neatkalbinėjo. Prezidentas nutarė nesikišti 
į vietinius rinkimus, o vietos respublikonams patarė 
pasinaudoti demokratų padarytomis .klaidomis. ,

Prezidentas patarė ar nepatarė, mes to nežinome. 
Mums tiktai aišku, kad Eptonas ryžosi kandidatuoti.. 
Dabar aiškėja, kad jis gana stambiomis sumomis padė
davo respublikonams^ o dabar Eptonas ryžosi paskirti 
$350,000 savo rinkiminei kampanijai' Jis ilgiausiai yra 
dirbęs apdraudos srityje. Tvarkingai prisilaikydamas 
taisyklių, Eptonas užsidirbo pinigų, o dabar dalį tų pi
nigų paskyrė rinkiminei kampanijai. Jis papasakojo, 
kokią jis tą kampaniją veš. Eptonas pasiryžęs pirma čika- 
giečius supažindin+i su savimi, o vėliau supažindins čika- 
giečius ir su H. Washingtonu, kad balsuotojai gerai ži
notų, už kurį kandidatą jie turi atiduoti savo balsą.

Eptono paskelbti duomenys apie save rodo, kad jis 
nuolatiniu ir pastoviu darbu pajėgė užsidirbti pinigų. 
Jis tarnavo JAV kariuomenėje Antrojo Pasaulinio karo 
metu. Buvo geras lakūnas, gavo kelis, medalius.. JAV 
aviacija medalių lakūnams taip lengvai nedalinėja. Jeigu 
jis parodė reikalingos ištvermės ir drąsost tai nebuvo jis 
toks mažavertis, kaip gali iš pirmo žvilgsnio atrodyti. 
Eptonas paskelbė savo pajamų lakštus ir nori ,kad čika- 
giečiai susipažinti ir su Harold Washingtono pajamomis. 
Eptonas nenori eiti į keliones ir melą, kaip dažnai atsi
tinka rinkiminėse kampanijose, bet nori, kad balsuotojai

kumeliukas, tai jau žinau, kas daryti. Kumeliuku 
būti man geriau sekasi, negu meškerioti. Dau
gelis pastebi mane ir garsiai sako: “Bus geras 

(vaikas. Žiūrėkit, kaip padeda motinai vežti”. Tos 
pagynės dar labiau įkarština ir ūpą pakelia. Aš 
stengiuosi iš paskutiniųjų. Motina net stabdy-' 
davo: “Liaukis, Jonuk! Dar patrūksi”.

Tėvas tik akimis lydėdavo mus, bestovįs ant 
upės pakriaušės. Šiuo metu jis tarytum bijojo 
varyti ratukus per miesteli drauge su mumis. 
Mudu privažiuojam prie malkinės. Motina tuojau 
nušalina mane: “Bėk, Jonuk. į vidų, ten užkąsi, 
kol aš padžiausiu. Stalčiuje rasi duonos su sviestu 
ir pienu indaujoj”.

Motina, ištuštinusi vežimuką, vėl grįžta į pa- 
šešupį žlugto velėti. Man dabar stumti neberei
kia, ir aš išdykauju, kąip tikras, išlepintas kume
liukas. Kol velėja, aš meškerioju. Po to vėl stu- 
miamės į kalną. Tėvas iš tolo aplenkia smuklę ir 
miestelį. Jis grįžta paupiu ir praloto laukais.

Kartą padavė tėvas man meškerę paupyje. 
tTuo metu priėjo pasienio kareivis. Tėvas nusiren
gė ir braido. Staiga atjoja vakmistras ir klausia 
tą kareivį:

— Ką daro tasai mužiką* šitoj seklumoj?
— Kupajetsia. gospodin vachmistr (maudosi, 

tamsta viršila)!
Vakmistras suriko nuo kranto:
— Ar ne peršalta tau maudytis rugsėjo mė

nesi?

UPS

Abi filosofijos k aidingos, nes 
... . ‘j metenduoia į vvresniškumą, į

?e.g,a dvasingo Syvenlrno-i kulWrū£ dominą.

-ttĮnįy '4- kitus pavergti., nu- 
jįriišpaudoti. Tai priešta- 

iįįjųįą iftūsų, tĮkcjfmui, kad valš- 
tųžj Tarnauti žmogaus rei-

Šįą^^^nionijai iškilti iš piiF

tų,- taigi ir dabar tinkamai evo
liucijai ir iš XX amžiaus velšja- 
voš išsipainioti reiks daug Taiko, 
kad ir mažesniu santykiu. •.

(Huxley, kaip ir Ęussellįį ir 
daugelį kitų, tam tikra spauda 
nuolat pravardžiuoja kontrover
sinėmis asmenybėmis, bolševikų 
šalininkais ar agentais. Mielas-

• NOmųęijm mga. netJupeąo pieyąi ;'- 
įo mokslas buvo nukreiptas į 
senovę; tariant, praeities gaivirii- 
ipą -ir- politinio gytežimd. refor
mas. Jo mokslo ■ branduolys bu
vo humąništiaė. etika, kurią jis 
norėjo matyti. įgy^viiidintą pali- 
tįnianie, visuomeniniame ir net 
šeimos gyvenime; esą,' valdovai 
turi valdyti pagal dorovės prin
cipus ir rūpintis valdomųjų ge
rove. Nuo I ą; po Kr.’ Konfucijus 
paverstas šventuoju ii’ laikomas 
kinų didžiuoju mokytoju. , ”

Lietuvių, Enciklopedijos nuo
mone, krikščionių procentas pa
saulyje mažėja-:

1907 metais buvo M,1&58 
m. — 29%., o dabar, atrodo, gal 
apytikriai 25%., neš 1970 m. va
sarą mūsų žemėje buvo 3.632 
mil., kasdien priauga- 190,0C4) 
žmonių, todėl dabar mūsų žemė
je žmonių apytikriai'4.000 mili
jonų, krikščionių —• 1.000 mili
jonų, iš ją Romos katalikų 
600. mik, o budistų — 180 mil., 
Ir jiems artimų konfucionistų

(Nukelta j šeštą purišpĮ;

— Ne. Aš papratęs. /
— Tai bent pasiieškotum gilesnės vietos. Ko 

gi čia dabar pliūrzinies, kaip boba!
Vakmistras nujojo. Nuėjo ir kareivis. Tėvas 

grįžo į krantą, užsidėjo ant pečių drabužius, meš
kerę ir nuėjo.

Nežinau, kiek praėjo laiko, bet man nusibodo 
laukti. Staiga pamačiau, kad tėvas su maišu ant 
pečių bendra per upę ties ta pat vieta, kur mau
dėsi, Netikėtai iššoko iš krūmų kareivis ir stiriko: 
“Stoi!” Tėvas pradėjo prašytis, kad paleistų. Ka
reivio nusikeikė ir snrogė šautuvo buožė į krūtinę. 
Aš puoliau prie tėvo ir persigandęs ėmiau rėkti 
ne savo .Halsu. -

. Kareivis apgkimo, pastūmė tėvą it suriko: 
“Atgali* Kodėl taip atsitiko, nežinau. Tėvas nu- 
šlampšeno, o kareiviu kiek tik pagali, nt&ėgo į 
kantoną, matyt, prįrteaU savo viršininkui.

Anoj pusėj, užsiropštęs ant kranto, tėvas man 
suriko: “Bėk greičiau iftprio'h’ tylėk, kaip žuvis!” 
Aš mečiau meškerę ir kulka paršoviau namo. Tuo
jau pasakiau mamai. Šr baisiausiai persigando. Aš 
labai verkiau ir gailėjausi tėvo, kam tasai masko
lius nuvarė į Prūsus. Motina mane ramino, glaus
tė, o pati vistiek buvo nusiminusi \ir nežino j o, kas 
daryti. Tik štai šmėkštelėjo pro langą žmogaus 
galva. Pailsęs, uždusęs įpūškavo tėvas. Mama tuo
jau paklausė: “Kas pasidarė?” Tėvas pagrūmojo 
pirštu: ‘^Cit!” ' ;

Pailsėjęs kiek, atsigavęs ėmė pasakoti:
— Brendu atgal į'Prūsus ir seku, kur masko

lius bėgs. Mauna Į įcardoną. Supratau, kas čia bus. 
Aš skubiai Presų puse Žiūriu kaimo tiesumu pa
siekiau brastą ir, apsidairęs, kad sargybinio nėra, 

■puoliau į Šešupę. Iššokęs, viską paslėpiau arti
miausiuose'trumuose.

Tėvas, dar kartą pagrasinęs mamai, kad tylė
tų. išėjo lauk. Jam labai rūpėjo, kas šiuo metu 
vyksta pašešupyje. Paupiu, galėjo laisvai vaikš
čioti be jokio įtarimo. Praloto laukai visur pė

dinėsi Šešupės krantu. Dobilienoj rado piemenį, 
beganantį karves. Su piemeniu jau kalbėjosr ka
reivis. Tėvas priėjo ir paklausė, kas girdėti Ka
reivis gyvai atsiliepė: l •

— O-o-o! Labai įdomu, šiandie pagausim di
delį daiktą; Kažkoks mužikas mėgino pernešti 

j kontrabandą Sargybijiis nepraleido jo, pranešė 
apicieriui. Gerokai gavo į snukį, kad toks kvai
las. Dabar visas pasienis apstatytas. Apijcierius 

(įsakė uoliai sekti ir pagąųtf tą prakeiktą mužiką. 
Sako: arba didelę dovaną gausiu arba katorgą.

Tėvas pasiteiravo:
— Ar pažįstat aną mužiką ?
— Velnias jį pažins! Bet tų irgi padėk mums 

gaudyti. BUsi apdovanotąs. ' -''
— Gerai, gerai I

(Bus daugiau)* >

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS“

I _ NaHn-nov Chi:ag<\ UI. — Tuėzip-y. Mr.rch 15, 1985
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Tel: 562-2727 arba 562-2728

• v

Keturi EvangelistaiA. Marčiulionis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

S’iCIALYBl: AKIŲ LIGOS 

TMĮ7 West 103rd Street 

VSlMIdo* jIwjjftl susitarimu

TEL. 233-3553 
tarvica S55-45Q4, Pa«e 06054

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorių*

1933 S. Manheim Rd, Westchester, UI. 
VALANDOS: 3—S darbo dienomis

VAKARŲ VEJAI
112 HiOdfcrnios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Maujienos, 1739 S. Halsted St. Chicago, IL 6O6os

OPTOMETRISTAS 

.' KALBA LIETUVIŠKAI 
7]*t St TeL 737-5149

Tikrini akis. Pritaiką akinių^ 

-- u ‘contact lenaea’%

or. jUiSUNAS SE1BUT1S 

INKSTŲ, f'ŪSLIS IR 
PROSTATOS CH1RURGUA 
2454 WfiST 43rd STRUT

Ofiso telefonas; 774-23M,

Prostatos, inkstų ir šlapumo'

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

BUVAU LIETUVOJE

VANCE FUNERAL HOME

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

laidotuvių “direktorlai

5025 CENTRAL AVE.
M Petersburg, Fla. 337it 

I'eL (813) 321-420S

Apdraustas perkraustytnas 
ii įvairiy atstumu.

ANTANAS VILIMAS 
r«L 374-1SS2 arta 3744994

Vėjas kaukia po laukus.
Ką man daryt? ' 
j.oli nujojau nuo širdies — 
Toli nuo mano Lietuvos.

— Pernai iš jūros dugno iš- 
I keltasis anglų karaliaus Henri
ko VIII karo laivas ,’Mary Rose’’ 

' >ią vasarą bus išstaiyias pa
rodai.

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

SOPHIE BARČUS
ta.

RADIJO tflMOS VALANDO3 
« 

SeštaŽieniaii ir sekmai 
nuo 8:30 iki 3^0' vaL ryto. 

WOPA - 1490 
tranzliufrpmot B mūšy 

Marquette' Park^

— Britų iždas išleis dviejų rū
šių memorialines 1 svaro sidab- džių ta nuomonė pasikeitė. Lie
pines monetas. tuva nėra taip toli. Ten žmc--

Praeitą vasarą man buvo pro- __ _____ _
i nukeliauti į Lietuvą. Mes vi- t ir Trakų ežerą.

AGOTA KAVALS

5 N'suligntte, Chicago, 8, TO. Tuesday, March lo, *1983

che^cc, softenM ’ 
tablespoons rufar 
teaspoon* lemon Jukw 
teaspoon grated teos

i

i 3
2
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Brfxt off tb« tiem, but they ar« 1^0 grės ioooixf
treat* lik® Cherry Dessert Spcnr* cake capt frmtAd 
^rith cream ard oocormi tha for « tpirUad
cherry lanca. |

Thia dheny wee* eas b* naother ths# te rpoas 
>^er delicate crepe*, er layer vifh lee cream In parfait gloi**.

North’r'ert dherriee art oc. ib« market from mid-JniMi 
>3 early To make the mo«t of th it abort eeseou, >«•
B-osh t^eet eh«rri«i the menu callt for fruit And j
r-^-7• » »!.ppiy th<5 t: their throughout j

sweet dberriAt _ /
eup ’trater 
cup sugar 
tebteepoons eorsrtareb 
tebtfetpoona water z 
tabletpoona brandy, or*

1/2 teaspoon brandy

jį “Lietuvos Aidai’’
KAZt feRAZDilONYTt 

ProffTBHW vedai t

packa^s spouf a caka 
dasaart copa (8 cvpa) 

cup flaked eocoonL 
toanted

ch«rim. Cernbfaa* 3/4 cup water aad 1/1 osp
scigar. Cook 5 minute*. Blend cormterch and 2 table«poou> 
water. Add to eharrie*. Cook, Miffing constantly, until thick- j 
•ned and smooth. Add brandy. CooL Combine cream cheMių
5 tebtefpoon® sugar, lemon juice and peek Mix until smooth, j 
Frat outside of dessert cups with cream cheese mixture. Roll ■ 
la toasted coconut. Spoon cbesy sauoA into oante^k Mak^ j
6 _ __ —

d 1
. Zodiėn hub Utį peht

'•dtethb h:30 *4L vikaro.
-/Uo* tardo* J WCEV >u>uw 

ban«a 1460 A M
SL E*etersburg, Mk. L2:30 vaL p.p 

!< WT1S stoties, 1110 AM banga

2646 W. Tlst Strtal

=« K KAUSTYMAI

MOVING
— Pilna apdravste 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Cham 

ir VISA korteles.
i. tERINAS. TaL 925-M63

Vedėja — Aldan* Daufcut 
Talafu 773-1543

7159 So. MAPLEWdoO AVI. 
CHICAGO, IL 40429

8US1RLNKIMU

Žemaičiu Kultūros klubo eilinis na- 1 
rąi susirinkimas įvyks trečiadieni, 
kovo it> d.,1 vai. popiet, Aneles Ko
jas saieje, 45ou S. laiman Avenue. 
iNariai prašomi atsilankyti, nes yra 
svaroių reiKaių aptarti. Bus ir vaisęs.

koze Didžgalvis, rast.

MENTO PATVARKYMAI 
PIRMIEJI MIŠKŲ DEPARTA-

(Atkelta iš 3-čio puslapio)

Komisijų sprendimų. Suradę ka
soje arba miške neteisėtą pasi
elgimą, inspektoriai ir įgalioti 
valdininkai stabdo juos visomis 
prieinamomis pajėgomis.

16) čia yra paduodama laiki
noji medžių taksa. (Red.: nepa
skelbta.)

17) Miškų urėdams, girinin
kams, o jų nesant, žemės Ūkio 
ir Valstybės Turtų Ministerijos 
įgaliotiniams, leidžiama išdavi
nėti gulsti medžiai, šakos, vir
šūnės ir žagarai ir be Laikinųjų 
Miškų Komisijų atskiriems rei
kalingiems žmonėms ne pigiau, 
kaip šia nustatyta taksa.

18) Sudoroti ir sukrauti, me-, 
džiai sandėliuose ii' skiriami 
pramones ir prekybos reika
lams duodami iš ten tik Miškų 
Departamentui raštu leidus, su
sižinojus šiuo reikalu su Preky
bos ir Pramonės Ministerija.

19) Naudojimas gauto šiomis 
taisyklėmis miško spekuliacijai 
baudžiamas, kaip, už sauvalų 
miško kirtimą.

Jonas Vileišis, Ministerio 
Pirmininko pavaduotojas, 
Vidaus reikalų Ministeris.

Juozas Tūbelis, Žemės 
Ūkio ir Valstybės Turtų 
Ministeris.

Ministerių Kabineto priimta 
1919 metų sausio mėn. 27 d.

j Fresh Cherries Nest
I In Summer Dessert.

ji
. \ ta

JULIAUS ŠIRKOS VADOVAUJAMOS 
MOKYKLOS MOKINIŲ DARBAI

Ir. Kr. Donelaičio mokykloje i 
mes iškilmingai švenčiame va
sario 16 d. Visi einame į salę, 
giedame Lietuvos himną. Mūsų 
mokyklų direktorius p. Širka 
pasveikina visus ir pasako pa
grindinę kalbą. Kartais būna 
pakviesti kiti kalbėtojai. Turi
me ir meninę dalį, • kuri būna 
įdomi ir įvairi. Pasirodo visi 
skyriai ir klasės su šokiais, 'dai
nomis, eilėraščiais. Šiais metais 
ir mūsų skyrius planuoja pasi
rodymą. Meninę dalį baigiame 
tradicine mokyklos' daina. Po 
to visi skirstomės į namus.

Andrėja Kabliauskaitė, VI sk.

nės nešioja paprastus drabužius, 
o ne tautinius, kaip visada ma
nėm, kai buvom jaunesni. Buvo 
keista visur girdėti lietuvių kal
bą. Mačiau legendarinę Gedi
mino pilį, gražiąją Šv. Onos 
bažnyčią, mėlynąjį Nemuną, 
Trakų ■ pilį- ir Aušros Vartus. 
Juos reikia būtinai pamatyti, kad 
suprastum, kokie jie gražus.

Per tas trumpas 5 dienas ma
čiau labai daug- Laikas Lietu
voje taip greitai bėga, kad, tik 
namo grįžus, pradedi galvoti, ką 
matėt Kai dabar vartau istori-

ga
si žinome, kad Lietuva yra vals
tybė, kurioje gimė mūsų, tėveliai, 
bet kartais atrodo, jog Lietuva 
yra taip toli, gal net kitoje pla
netoje. Man taip vis atrodė. Ta
čiau po praeitos vasaros įspū-

Gal tik prisimint 
Jos miškus, jos pievas, 
Jos saulėtekius..., . 
Atjojau atgal prie širdies 
Prie Lietuvos.
Tik ji jau ne ta:
Guli pc geležine ranka.

Reikia man jai padėt, 
Iš nelaisvės palydėt. 
Verkia man iš skausmo širdis. 
Ką daryt, ką daryt?

Jos kariai seniai žuvo, 
Ilsis po beržais jaunais.
Kur tikri Lietuvos vaikai, - 
Ar tokių atrasti galiu?

Bet vilties mano širdis turi: 
Mano meilė Lietuvai stipri.
Jos miškai, jos pievos 
šaukia laisvės šauksmu!

Darius ŠHas, VII kl.

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

r

UDEIKIS
KAIP LIETUVIAI 

SENOVĖJE GYVENO

Mūsų kraštas buvo apaugęs 
Amžina giria, pilnas pelkių, ba- g 
,ų, vandeningų upių. Žmonės g 
gyveno paupiais. Senovės lietu
viai stengėsi apsigyventi palei 
upes. Lengviausia keliauti ir 
dieniems su kitais susisiekti bu- i 
vo upėmis, žiemą, kai vanduo 
užšaldavo, pasidarydavo lygūs 
rogių keliai, o vasarą patogu 
buvo keliauti laiveliais, iškirs
tais iš medžių kamienų. Upėse 
buvo žuvų, o paupiais — plačios 
pievos, kur galėjo ganytis gy- j 
vuliai.

Senovėje namus statydavo iš 
mažai tašytų rąstų, dengdavo 
šiaudais. Viename namo gale 
buvo laikomi gyvuliai, kitame — 
žmonės gyveno. Nei lango, nei 
dūmtraukių trobose nebuvo, i 
Daugiausia žmonės valgė stam- | 
bią duoną, vandeniu arba pienu | 
užgerdami. Apink žmonių sodyr j 
jas buvo laukai, žemės niekas | 
netręšdavo. Kartais, iškirtę miš- | 
ko plotą, pabarstydavo šiaudais | 
r padegdavo. Nuo pelenų žemė ‘ - 
pasidarydavo derlingesnė. Žemę į 
arė arkliais, akėjo akėčiomis. į 
Derlius būdavo nedidelis. Sėjo jj 
daugiausia rugių ir avižų, taip 9 
pat šiek tiek kviečių IT miežių. J 
Ir taip -senovės liėtuviai gyveno.

Edvardas -Kirvaitis, VII kl.

GAIDAS -DAIMID Į
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIAIO ĮSTAIGA 

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
sįdaro gyvt Turėjau progos su
sidraugauti su lietuvišku jauni
mu. Jie ‘mane apvažinėjo po se
nąjį Vihuų ir Kaną. Valtimi 
nuplaukėme į Žaliuosius ežerus

Per tas trum
pas penkias dienas pasidarėme 
geri draugai ir buvo labai sun
ku atsiskirti.

Kelionė į Lietuvą man labai 
patiko. Jeigu tik turėsiu progą 
vėl ten nukeliauti, būtinai va
žiuosiu. Kas tenai vieną kartą 
nuvažiuoja, visuomet nori grįž
ti atgal.
Renata Ramanauskaitė, VIII kl.

*

LAISVĖS ŠAUKSMAS

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
Man patinka Vasario 16. Tą 

dieną yra Lietuvos laisvės šven
tė. Tą dieną ruošiame minėji
mus. Per Vasario 16 mes gie
dame simną. .Yra smagu šokti 
tautinius šokius. Per Vasario 1’6 
yra liūdna, nes Lietuva nėra 
laisva.

Vilija Gražulytė, II sk.
(Iš Pirmųjų žingsnių)

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

1.

t 'i
,1/2
• >

' 9hicaga, Illinois 6C62I 
T»M. 778-5371

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213

I (GIMUSI RAILAITĖ)

! Gyvenusi 4500 S. Richmond St.
I Anksčiau bnVo ištekėjusi už Charles Valicko.

Mirė 1983 m. kovo 12 d. Gtvo širdies smūgį St. Peter & 
Caul bažnyčioje, mirė artimiausioje ligoninėje, sulaukusi 79 
metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje 1901 m. vasario mėn.

Paliko nuliūdę: duktė Fktrily ir jos vyras Charles Ba- 
Įnaski, sūnus .Albert "Waleski, Ve turi proanūkai ir daugelis 
| pusbrolių ir pusseserių pavergtoje Lietuvoje ir Amerikoje.

Kūnas pašarvotas Bieliūno koplyčioje, esančioje 4348! 
i3o. California Avenue.
į Trečiadienį, kovo 16 d., 9 vai. rylo bus lydima iš koply
čios į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčių, o po gedu

lingų pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero Uct. kapinėse.
į Visi a.a. Agotos Kavals giminės, draugai ir pažįstami 
HuoŠirdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
Į »askulinį patarnavimą ir atsisveikinimų.
» Nuliūdę lieka: Duktė, sūnus ir giminės.

I laidotuvių direktorius Bieliūnas. Tel. 523-3572.

VASAITIS-BUTKUS

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003

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



MOKSLININKAS J. HUXLEY
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algas, kai nebuvo

norėjo padaryt:

veteranų ligoni-1

KAIP ATGIMTI Iš NAUJO?

i(Jono 3

BEN’S SHRIMP HOUSE

1049 W. North Ave.

ryto per

— Elzbieta Petkūnienė, nega- 
i lėdania dalyvauti Naujienų ban- 
, kete, perdavė Naujienoms $20, 
kad sunaudotų laikraščio rei-

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

gali spręsti, kam leisti praneši
mą padaryti, kam neleisti.

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

TeL: 436-7878

REPAIRS — IN GENERAL 
įvairūs Taisymai

-■ M
r -'f

—į Julija Sačauskienė-Rama- 
nauskienė, negalėdama pašokti 
Naujienų bankete,'atsiuntė Nau
jienoms $20, kad visi galėtų pa
silinksminti ir padėtų vesti

(sturgeon) ir upėtakiai (trout); 
bei RŪKYTI ŠVIEŽI UNGU
RIAI. Tel. 337-0263

aulo- 
dabar 

o apie ’ 
sukinėjasi 

Batutis '

i antropologų, istorikų, archeolo- Frances Urnezus praneša, kad 
’ gų, lie to, ir palyginamųjų reli-

• l.S1" j g’ju studijų, tiek yra apie die-
maziausia, j vus prisirinkusios medžiagos,

— 1984 m. Pasaulio Sporto . tiriamieji faktai. Jie, kaip ir vi- 
Olimprados žiemos sporto var- sa kila, gali būti tiriami moks- 
žybos vasario mėn. vyks Sara- liniais metodais, nes ačiū jau 
jeve, Jugoslavijoje. gausiems darbams, atliktiems

Aleksas Ambrose,

8:15 vai. 1 a
1150 AM | Rūkyti karpiai (chubs), sturys

I 
visus pa- 
Nauj ienos

‘ perdėtas savybes.
} : „ - ---------------------- J .. . .
Įčios dievus tiek suasmenina, jog = vėliausiai bandoma patikrinii

- Metinis Lietuvių Tautinių kapinių 
sklypų savininkų susirinkimas

Praeitą sekmadienj, kovo 1” 
d.. Dariaus-Girėno salėje įvyko 
Lietuvių Tautinių kapinių skly 
pų savininkų metinis susirin
kimas.

Popietė buvo gra/J, oras šiltas 
Suvažiavo apie pusantro šimt-’ 
žmonių. Salė didelė, ♦<>ks narni 
skaičius atrodė skystokas.
Atvykusius narius tikrino 'Tek

sas Mickevičius ir Bruno A’-*Je
lls. Jie paimdavo kvietimus į su 
sirinkimą, kad giaielij patikrlr 
tl, kas ateina į susirinkimus. P i 
direktoriai visai neatvyko. Vie
nas buvo išvažiavęs atostogų, o 
antrasis buvo išvykęs j Mieli-1 

. ganą pameškerioti. Julius Ku 
zas pranešė, kad jis atvažiuos i 
susirinkimą, tik patarė nesiste
bėtų jeigu pavėluos.

Susirinkimą pradėjo dr. Eu
genijus Gerulis. Jis pirmas pra
nešė pirmininko atliktus darbu*. 
Buvo sušaukęs net 18 kapinių 
direktorių susirinkimų, kur uosi- 
buvo aptariami įvairūs kapinių 
reikalai. U • •

Sekretorius Matas Batutu, 
perskaitė bent penkis praneši
mus. Pirmiausia perskaitė pra
eitų meili protokolą, vėliau Skai
tė sekretoriaus praeitais metais 
atliktus darbus, o dar vėliau 
perskaitė visų direktorių atlik
tus darbus. Daugelį atliktų dar
bų dirbo pirmininkas ir sekreto
rius, gi ofiso stogą dengė visi 
direktoriai, nes dengimo darbas 
buvo paminėtas kiekviename 
pranešime.

Pabaigus šiuos klausimus, Ba
lutis perskaitė kapinių iždininko 
Alfredo Dargio pranešimą.. .Per
nai Dargis pats perskaitė šavo 
pranešimą, bet šįmet išvažiavo 
paatostogauti, o pranešimą pa 
liko Balučiui. .. .

Baigęs skaityti paskutinį pra
nešimą, Batutis turėjo ’ atsakini 
Ii į sklypų savininkų klausimus, 
surištus su pranešimais.

Bruno Klemka norėjo patirti, 
kur direktoriai laiko kapinių pi
nigines atsargas. Chicago Sayį 
ings bendrovės jaunas pirmi 
ninkas norėjo, kad Lietuviu 
Tautinės Kapinės padėtų dau 
giau pinigų Chicago Savings 
bendrovėje, o dabar, už nesuge •

bėjimą I vai kyli sudėtų sa 
pų, lietuvišką taupymo L 
vę, John Pakelio įsteig 
perėmė kiti.

Bruno Klemka pakilu: 
raulinės Kap:nė-. turėjo 
Falman bendrov’je. Ta 
vė prisipirko kelis bl >k; 
mobil ams pastatyti, o 
parkinimo sklypai tušti, 
šią bendrovę jau s 
stambūs bankininkai, 
prižadėjo kitam susirikimui pa
ruošti praešimą, kur laikomos 
kapinių piniginės atsargos. į

Praeita’s melais kapinės ture-' 
jo $1,052,037 luito. Laimė, kad 
gavo <8'< ir daugiau už inves
tuotas sumas, 
darbininkams 
kas veikti.

Direktoriai 
kelias konstitucines paka:tas,1 
bei neturėjo laiko. T.ko atidėti, 
kitų metų visuotiniam susirin I

(Atkelta iš 4 psi.)
100 mil., irhindų — 110 mil., 

i taigi ir šių pastarųjų 3 grupių 
t "b.tlievių”
nu. Kcmun

! (rusų) 
850 mil. 
kubiečių

— irgi 1.000 milij 
hitų valdomų: l'SSi 
250 mil., kiniečių 

jugoslavų 21 mil., 
- 9 mil. T arp nekc mo

nistinių — skaitlingiausia Indi
ja 1'00 mil.; be lo, musulmo
nų arba mahometonų — apytik
riai 569 milijonų. — Z.I.G.) 

Kr.kščionybė skolinosi daug iš 
kilų religijų, atsiradusių prieš 
Kristų, ir joms ką-ne-ką ir savo 
davė.

Pagaliau, kas gi yra religija ? 
Tai gyvenimo būdas, kai žmo- 

i gus laiko tam tikrus dalykus 
♦ šventais, gerbiamais, štai,; indui

j ir karve švinta. (Pabandžius ten 
I karvę užgaut, pavyzdžiui, kai ji 

. 1 k lėlio ar gatvės vidury stovi ar ! 
' guli, negalima ją varyt, reikia , 
kad ir su automobiliu sustot ir 

| laukt kad ir kelias valandas, kol 
i • ■ i- i u i < i • I ji P-ti nepasišalins, kitaip nrasi-knnui. Kol bus padarytos p s kai-! ,. , / J H4 . , , , . . , ' i dėdavo karas, ar,los, tai vadovausis senąją kors-i, ,, ’ ’ , „ .. , • i kova, mustvnes. — Z.I.G.).Iiliicija. I '

Cudel s pasiūlė keisti viena | 
paragrafą, 
nių pirmininkui sauvaliauti 
Prieš porą metų kapinių pirmi 
ninkas Slenč'.us neleido tuo me
tu buvusiam direktoriui padaryt ’ kalba apie jų valdžią, jų teismą, I mokslo metodais.

prisirinkusios medžiagos, 
;kad radikaliems tyrinėjimams ir 

Religija kaip įsimylėjimas, įsi- išvadoms atėjo tikras laikas su
kutis neleistų kapi-. vaizduojąs dažnai antros pusės i prasti dievų kilmę, įtaką ir reiš

kimąsi žmonijos gyvenime. Re- 
Negarbinga, kai dabar bažny- Higija yra viena iš sričių, turi

pranešimo. Direktoriai renkami J jų pyktį ir jų atlaidumą. --------
kad galėtų visuotinį susirinkimą i Žinoma, dabar jau dievai nėra n n ■■■ 
informuoti apie reikalų eigą, bet i žmonijos istorijai tiek reikšmin-'j Y 3 II 
Slenėius manė, kad jis vienas' gi kiek viduramžiais. i t " . T .

Žydų dorai palaikyti Mozė pa- 
...... - . , skelbė Jehovos isakvmus. MozėSusirinkimas nutarė vadovau-•. .. .. ,. r> v. , i> i j- • • , • Įjuos surase pasisalinęs ant-kaltis Roberts Bules dėsniais, kurie 

neleidžia pirm’ninkui sauvaliau-j- 
ti. Slenčiuš' nėra direktorius, 
bet jis apie kapines vis dar su
kinėjasi, kad galėtų ten koją 
Įkelti. • ■

Susirinkimas baigtas po 4-tos- 
valandos. Direktoriai baigs kons-i . ... ...... .. j :i>., , .r-,-.- tesą, naujas tikėjimo tiesas ap-titucųos reikalus svarstyti kitais! ... . • - . . „ , .. . T.’- .. ,.. J reiškęs jam arkangelas Gabrie-imetais. Jie prižadėjo paruosti i.; . , . ? . , , ’ i... .. . ... ,J f., .. 1 bus is dangaus, tai irgi, kad ara- | spaudos darną,
ne tik lietuvišką konstitucijos- ’
tekstą, liet Povilionis paruoš ir 
angliškąjį lėkštą.

* . Reporteris;

ir sugalvojęs liepsnojantį 
krūmą ir kalbantį Dievą, nes 
Mozė suprato, kad tokiu būdu hia]ams 
tie jo surašyti Įsakymai bus 

į uoliau pildomi.
Mahometas irgi panašiai su- • 

alvojęš islamą, surašęs Koraną,

j bai labiau jam tikėtu. į--------------------
| PAGELBINIS MOTERŲ VIE- 

Kitiems surašyta Biblija, kaip j NETAg RU0ŠIa PARENGIMĄ 
Dievo žodis. • f . i ■

Dievai yra kultūrinės istorijos j Amerikos Legiono Don Var
nas posto Pagelbinis Moterų vie
netas ruošiaVparėngimą — Bun- 

įco-Kauliukų žaidimus sekma
dienį, kovo 20- d., 2 vai. popiet, 
Don Varnas posto salėje, (>816 
So. Western Aye.

Šios organizacijos pirmininkė

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir isfepausdino geriausių 

Chicagos lietuvių istorijų ' " 
(1869 — 1959 metai).

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

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS

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

KAINA — 517. (Persiuntimui pridėti 51) 
Siųsti Čekį:

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

^7;

bus daug vertingų dovanų ir 
visi dalyviai bus pavaišinti ka
va ir pyragu. Pelnas bus skiria
mas kariams 
nėse.

Kitos parengimo komisijos 
narės yra:
Jean Pargsuskas, Valerija Sta
naitis, Mary Jungei, Bernice 
Ambrose, Stella Wabol ir Ane
lė Pocius. Koresp.

MomL žumė — Pardaviriwi
KCAL ESTATE FOR SALS

— Namai, Žamt — F«r4rria^ 
| UAL ESTATI FOE tALl

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LB ŽEMAIS NUOSIMČLAIS MĖNESINIAIS IŽSIMOKEJIMAI3.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAŲSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, IU. TeL 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS 
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

* NOTARIAT AS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY! 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave.

KAM MOKĖTI NUOMA?

GERIAU SKOLĄ.
5 ir 4 medinis Brighton Parke, arti 
mokyklų. Mažas Įmokė j imas., Savinin-

Joanne Sobeckis, ko paskola.
’_______________________

MŪRINIS—2 po 5 kambarius. Centri
nis šildymas, atskiras kiekvienam 
outui. 2 auto gar. Aliumininiai lan
gai. Švarus. $62,000. 72-tra ir Wash
tenaw.

ŠIMAITIS REALTY
“Jėzus atsakė: ‘Iš tiesų, iš tie

sų sakau tau: jei kas neatgims} 
’š aukštybės, negalės regėti Die
vo karalystės... Nesistebėk, jog 
tau pasakiau: jums reikia at
gimti iš aukštybės’.

Maloniai kviečiame 
siklausyti “Gerosios 
Lietuviams” šianden 
vakare radijo banga 
per “Lietuvos Aidus”.

Sekmadieni 9 vai.
Sophie Barčus radiją banga 1190 
AM išgirsite “Paskutinė diena 
žemėje”.

Prašome parašyti laiškutį. Pri
siusime knygelę “Ka:p atgimti 
iš naujo”.’ Mūsų adresas: Lithi- 
uanian Ministries, P.O. Box 321. J 
Oak Lawn, Ill. 60451.

______ i <
Alkoholio vartojimas pa

saulyje per paskutiniuosius 2(1 
melų padvigubėjo. . . .

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS..
Herman De.čkys 

. Tel. 585-6624

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naajienos* galima ganti nepaprastai įdomius gydy
tojo, viraomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimug..

Dr. A. Gusaen — MINTYS IR DARBAI, 259 pal., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai tr 
susirūpinimą__________ '

Dr. A. J. G u seen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais’_____________ -

Minkštais viršeliais, tik _______ ______

Dr, A. J. Guisen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik -___

Galinta taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį» prie nurodytos kainoe pri

dedant II peniantimo išlaidoms.

18.00

13.00

S2.00

ELEKTROS ĮRENGIMĄ! 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, fralt, 

sarantuotai ir sąžinlnsaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tai., 927-3559

■f ——
DĖMESIO 

62-M METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui lutomebllie 

Liability apdraudimas pansinla- 
kams.. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AYL 

TeL 523-8775

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue

-Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171

Laikrodžiai tr branftaybto 
Pardavimas ir Taisymui 
1646 Wwt FHh SfTMt 
T«L REpuWIc 7-1941

“LIUCIJA”
Miko Šileikio apsakymų knyga 

“Lincija"' jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa-;

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

KAfl’ SUDAROMI
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali daug 
jądėtl teisininko Prano ŠULO 
išruošta, — teisėjo Alphonse 
•VELLS peržiūrėta, “Sūduvos* 
įleista knyga su legališkomb 
ormomis

Knyga su formomis gauna, 
na Naujienų administracijoje

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus 

j P. NRDAS, 4059 Archer Avenue, 

1 Chicaso, III. 60631 tel. YA 7-5990

HOMEOWNERS POLICY

. 424-M54
Cr,

ENERGY
WISE,

Oroanlza car pools K _ I 
tava g uoliniu
Don't b® & Bom Le*M

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo valandos; Kasdien: nuo 
9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro. 

Šeštai: nuo 9'val. r. iki 12 vai. d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, DL 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLATHS 
ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimą. 

6406 S. Kadzla Arai 
Chkapo, m. 60629 
Tel: 778-8000

PATS SKAITYK [R DAR KI 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS*1 -»

Naujlanoa, Chicago, 8J DI. Tutsday, March 15,-1983


