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ŪKSTANTINĖ LIETUVIŲ MINIA 
PASITIKO BERNARD EPT0NĄ
DEMOKRATUI W MONDALE MINIA NELEIDO 

ĮŽENGTI Į KATALIKŲ BAŽNYČIĄ
?.AGO, III. — Praeito šeš- vo neigiamą atsakymą, tai 
o popietę tūkstantinė lie- ’ neleido kalbėti.
nin'ia'pąs’tiko teisininką- Mondale tuojau pradėjo
d Eptoną, atvykusį , Į‘.tinti Eptoną, kad jam neleido 
ilte Park

įeras! — šaukė gatvėje ir 
riuose susirinkusi milži- 
ietuvių minia. ' . 
ublrkonų partijos p’rmi- 
Chicagoj Kazys Oksas 

ištvarkęs -susirinkti Ra- 
7 bet kitos jėgos kitaip 
co ir susirinko 71-teis 
Valgykloje.’ ’ ' :
ietuviąi balsuos už Eptcį- 
sąkė gatvę ir šaligatvius 
žinsi - Marquette Pa rko 
i- minia. -Pačiam *Ep ton iii 
įšyli nereikėjo. - 
nas 'pasakė ' trumpą kal- 
ėfuyiai ; priminė debatų 
d - išdėstytas pagrindines 
liepiančias H. Washirig- 

akyti teisybę.; - -
las pašakė; kad jis laiky-. 
kiančips Teisėk pagrindų, 
>ė"yrą visuomeninio dar-, 
erodas: Klausytojams prf- 
kad. jiš' nesirengia atleisii 
'tarnautojų ir pakeisti 
tais, - ^įaip padėjo pada- 
irokj Washingtdif? r ■ 
patį ’ "šeštadienį" - i Bernard 
š, ’ fninipaf'pšdėštės pa- 
ills' "savo " poliliuiūš7 dės-’ 
kvyko T Chicagos šiaurę 
wain centru*. įsteigti ir 

kad' Chfcągp's gjĄžento-
;u otų. už jį: ; ; . 
ladiėnlo rytą. Eptonas, 
tj'Tydi'm'as,' ir vėl išvyko 
igbs’ Jfaūrę rinkiminiais 
įs. Jis nustebo, kai k’ala-
ninia neleido' Walteriui' 
le įžengti Į bažnyčią. Jie 
sė, ar Mondale gyvena 
oje, ar jis turi teisę bal- 
2hicagoje, ar vietos de- 
ai jį-prašė čia kalbas sa
kai į visus klausimus ga- ! Gali snigti.
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ATSTOVŲ RŪMU PIRMININ 
PRALEIS 8 DIENAS KINUI

Chicagoje pasakyti kalbos, pa- i^GHANISTĄN 
tariančios balsuoti už Harold 
Washingtona. ' (

Mums atrodo, kad kai kurie 
Amerikos demokratai,, jų tarpe 
ir. .Walter Mondale, rinkiminę i 
savo kampaniją riša su Harold 
Washingtonu. Amerikoj yra di? 
(lel’s. skaičius padorių juodas 
odžių, turėjo bendram darbui 
susirišti su jų grupe ir kartu su 
jais bendradarbiauti.

Kiekvienas demokratas turė^ 
tų paskaityti debatų metu Ber
nard Eptono iškeltas mintis ir 

•paskelbtus faktus, kurių Wasl>
ingtonas nepaneigė. AVašhmgtd-! 
nas sakosi, kad jis iliėko neži
nąs apie iškeltus faktus. Jis el
giasi taip, kaip iš-Leningrado 
atvažiavęs lietuvis, tarytum Lie
tuvos visai nebūtų. '

few

Pekmc*

CHINA

LAOS

*"Senut 'Percy
pasiūlė Bernardą* Eptoną pa
skirti respublikonų parlijbs kan
didatunjero pareigoms. Jis bu-

*.'<$-< g"v. -v ’¥■ 1 ;

vo lakūnas/.-tini, kelis paę&ymė- 
jimus jįr labaPWMU nUg^ę^ųlį.

— Pirmadienį aukso unci j a 
kainavo $104.

KALENDORĖLIS

Kovo 29: Kirilas Diak.,"Ker
nius, Tuklė, Sikė, Egliš, Gėryė.

Saulė teka 5:10, leidžiasi 6:12.

cagos respublikonų pirmininkas Kazys Oksas ir būsi 
; meras Bernardas Eptonas kalbasi Marquette Parko. 

(Foto Al Vaitu)

Atstovų Rūmų pirmininkas Thomas O’Neill Jr. vadovauja JA V’Kongreso 
delegacijai, kuri tarsis su Pekino valdžia apie glaudesnį bendra

darbiavimą tarp Amerikos ir Kinijos.

- NETRUKUS ATŠAUKSIU KARIUS 
IŠ LIBANO, - PAREIŠKĖ BEGINĄS 
SEKRETORIUS G. SIIULTŽ PAREIŠKĖ, KAI) IZRAELIO 
KARO JĖGOS GALI BŪTI ATŠAUKTOS I DVI SAVAITES

WASHINGTON. D.C. — Sek-^x 
retorius George Shultz šeštadie
nio vakare pareiškė, kad Izrae
lio kariai gali būti atšaukti iš 

į Libano dviejų savaičių bėgyje. 
: šitas sekretoriaus pareiškimas 
daugelį nustebino, nes sekreto
riaus niekam nepranešė tokios 
žinios šaltinio.

Sekretorius pasakė šią žinią ir 
išvažiavo savaitgaliui. Valsty
bės departamento atsakingi pa
reigūnai, negalėdami iš paties 
sekretoriaus patikrinti žinios, 
sekmadienio vakare paskelbė, 
kad oficialiai jie turi jokios in
formacijos apie nutarimą at
šauti Izraelio karius iš Libano. 
Valstybės, departamento atsa
kingi pareigūnai, nenorėdami 
kiekviena diena aiškinti ilgos is- 

niekoJ 
atšau-

ANDROPOVAS IŠKRAIPO ;
REAGANO MINTIS

STIPRINAMOS RUSU KARO' 
JĖGOS .KUBOJE

ROOSEVELT ROADS, Pr. - 
Amerikos kariuomenės vadai 
atidžiai sekantieji Sovietų kart? 
jėgų judėjimą Kuboje, priėję 
išvados, kad paskutiniais dviem 
melais ten gerokai sustiprintos 
Sovietų karo jėgos.

Sovietų laivyno vadovybė 
anksčiau Kubos uostuose laiky
davo du laivus. Po kurį laiką 
pristatė dar kitus du. Prieš du 
metus atsiuntė dar du didesnius 
laivus. Dabar jau visą laiką Ku
bos uostuose stovi šeši dideli ka
ro laivai. Ar rusai naudos tuos 
laivus kariams permesti į Vidu
rio Ameriką, arba į kurias nors 
salas ?

WASHINGTON, D.C. — Ju
rijus Andropovas, komentuoda
mas prezidento Reagano planus 
atominės raketoms naikinti, vi
siškai iškraipo prezidento pa
grindines mintis. pareiškę 

gynybos sekretorius Caspar- W. 
yVe'nberger. . i
. Andropovas tvirtina, kad ĮH?ė- 
zidentas Reaganas nori sųnąi-’ 

■ kinti Sovietų Sąjungą, bet tai 
yra melas. Prezidentas nesiekia 
Sovietų Sąjungos 

' Prezidentas liktai 
vietų Sąjunga, 
.iek daug Įvairių
nių, jas sunaikintų.

Prez. Reaganas savo kalboje 
pareiškė, kad JAV nesirengia 
pavergti nė v:enos valstybės. 
JAV turi didžiausią steną su Ka
nada. JAV neturiu jokių planų 
kitoms valstybėms pagrobti. 
JAV nori vesti prekybą su kitais 
kraštais, pasikeisti kultūrinėnrs 
Ūmomis, bet nenori jų pavergti.

t

sunaikinimo, 
nori, kad So- 
prisigaminuši 
karo priemo-

PEKINAS. Kinija. — Thomas 
O’Neill Jr., Atstovų Rūmų p:r- 
mininkas, sekmadienį atskrido 
į Pekiną, kur planuoja susitikti 
su Kinijos atsakingais pareigū
nais ir aptarti susidarius’ą tarp
tautinę padėtį.

Atstovų Rūmų pirmininkas 
atvažiavo ne vienas. Kartu su 
juo į Pėkiną atskrido 13 žmonių 

‘oficiali JAV Kongreso delsgaci- 
ja, kuri čia bandys aptarti visą 
eilę svarbių kooperavimo ir 
bendradarbiavimo klausimų. j 

Atvykusius amerikiečius Pe
kine priėmė Liao čengši. Kini
jos liaudies seimo pirmininko 
pavaduotojas. 80 melų sulaukęs, 
tikrasis pirmininkas praeitą mė
nesį dėl nesveikatos pasitraukė 
iš pirmininko pareigų.

Atstovų Rūmų pirmininkas 
Thomas O’Neill Jr., patyręs, kad 
prez. Ronald Reaganas turi sun
kumus su keliais Kinijos vyriau
sybės atstovais, pasisiūlė prezi
dentui nuvykti ..į Kiniją ir įtik&J- 

-ti..Kinijas-j>areigūnns, kad-Ame
rika ir Kinija turi bendradar- 
b:auli, nes. abi valstybės siekia J 
taikos iri pažangos. Abi t vnlsiy-1 

iįg's žino, kąd susidarė gali 
j'ęgos, siekiančios ekspansijos..,. 
Atstovųviiūmų pirmininkss T.'|.r.,..j;|a]. 
O’Neill,yra ■; įsitikinęs, kad aąi'• 
galingos^.yąlsŲvbės gali sustab-- 
dyti tą ,1‘ispansiją, jeigu jos šhi 
glaudzi'ar^bcndradarbiau.s ir ne
kreips daug' dėmesio į dabartį. 
nius nesusipratimus.

Kinijš labai pasip ktinusi JAV 
nutarimu parduoti ginklus Tai
vaniu. Kinijos spauda praeitą

Pekino vyriausybę, 
zidentas Reaganas 
nesirengia laužyti 
Taivanui parduodi 
yra aguonos grūda 
su Sovietu valdžio- c 

mais tolimesnei ek*

Dabartinėje Kir.ij 
daryta didelė pažan 
grindo manyti, ka 
Kinija pasigamins 
giau maisto ir visos 
srityse bus padaryt, 
žanga.

Bus padaryta paž 
maisto gamyboje, 1 
pramonės šakose. J. 
nijai elektronikos 
Amerikos mokyklos 
nimas pataria moky 
kiečių, bet nesimato 
nių artėti su Mask 
Sąjunga turėtų p< 
Mandžurijos, bet 
junga nei negalvoja

IZRAELIO BEL 
IŠVEŽĖ UŽS1

DAMASKAS, Siri
tiniečių ___

1 >s j Libane turėj
kariuoment 

o aštu< 
paimtus r.< 
reikalavo : 

laisvins; bet palestir 
davė. Izraelitai buv< 
laisvėn praeitų m 
mėnesi.

savaite paskelbė, kad prez. Rea- s*>

Bet Kuboj laikomi la’vai gali 
būti naudojami prieš JAV. Gali 

Į būti naudojami prieš pakraš
čius arba pulti vandenynais 
plaukiančius laivus.

p re m-1 — — ------

Į torijos, pareiškė, kad jie 
nežino apie IzrSel’o kanų 
kimą iš Libano.

Beginąs paskelbė 
tą pačią žinią

JERUZALĖ.- Izraelio
jeras Beg’nas sekmadienį pa
skelbė, kad netolimoje ateityje 
bus padarytas nutarimas at
šaukti Izraelio karius iš Libano.

Tuo (arpu neaišku, b I galima 
suprasti, kad nutarimas turėjo 
būti padarytas tarp atsakingų 
pareigūnų, kurie informavo sek
retorių George Shultz.

A’škus daiktas, kad turėjo 
būti įvelti į lokį nutarimą dip
lomatai ir kariuomenės vadai. 
Reikia manyti, kad užsienio rei
kalų ministerial turi būti infor
muoti. Re jų pritarimo vargu 
toks nutarimas galėtų būti pra
vestas.

Sovietų pasiruošimai įsistip
rinti Persijos įlankoje verčia 
Izraelio valdžią siekti taikos Li
bane ir Artimuose Rytuose.

Bernard Eptonas yra kan
didatas, kuris visą laiką mokėjo 
valstybės mokesčius, — pareiškė 
senatorius Charles Percv. °

— Nuvažiavusieji Kongreso 
atstovai išsiskirstė ir įtikinėja 
Kinijos komunistus, kad bend
radarbiautų su JAV.

— Irane sekmadienį įvyko že 
mės drebėjimas, kurio metu žū

IRANIEČIAI ATMUŠĖ 
IRAKO PUOLIMĄ

NIKOSIJA, Kipro sala.— Ira
ko kariai sekmadienio naktį 
puolė kelias Irano pozicijas, bet 
buvo sumušti ;r atmušti. Iranas 
nepaskelbė, kuripje vietoje ėjo 
susirėmimai, bet tiktai pažymė
jo, kad irakiečiai buvo sumiišT 
centriniame fronte.

Tuo tarpu Nikosijoje buvo 
girdėtas ir Bagdado pranešimas, 
kuris ssko. kad iraniečiai bandė 
pulti centriniame fronto ruože, 
bet buvo atmušti. Buvo nušau
tas vienas iranietis. Iraniečiai

vo 30 žmonių. Išgriautas Gazi-1 bandė pulti Basros srityje.
la miestas. Į Basros srityje iraniečiai ban-

|dė pasiekti pirmas fronto lini- 
Haroldijas. Ten buvo nušauti 8 Irano 
norėjo kareiviai, o kiti grįžo į savo po-

— Walter Mondale, 
Waslringtono lydimas, 
įeiti į šv. PaskaUo bažnyčią, zicijas. 
esančią 39X5 N. Melvina gatvėj, 
l>et tikintieji labai griežtai pasi- bandė pulti iraniečiai, bet jiems 
priešino. nepavyko, tai pasitraukė.

Yra pagrindo manyti, kad

ganas laužo susitarimus su Ki
nija, parduodamas modernius 
ginklus Taivanui. Atstovų Rū
mų pirmininkas bandys įtikinti ■

raelio kariuomenėj 
rengėsi atsiimti laik 
vius. Izraelis buvo 
pasiųsti karo k’ktuv 
šiaurę ir atimti bei 
palestini.čių vadovy 
vežti visus <S belais- 
ni, tik nepaskelbė, 
vežė.

LEBANON TURKEY
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Nutarta dviejų savaičių laikotarpyje atšaui 
Izraelio karo jėgas iš Libanu.



z jėgas nuo vvŽ’o. Tik visi venkiTVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 

s uij oishi ii.ok<*. žmn| populiarus perteikimas 
klKJMAVlCIUS, M. D

YRIŠKAS PRISIKĖLIMAS
SVEIKATON

'i’uziną gerų darbų atlikime, tada rečiau su 
vėžio giltinė susitiksime! >.«

(Vėlykiskai mediciniškas rag nimas)
5. DARŽOVĖS TALKINA 

MIŠRU MĄlktl SiAitinan- 
TIŠ. kopūstą
tegul būna kiekvieno lietuvio

•Ki.v jf >h blogiaus'a liga — 
vėrių visi stenkimės ankstyvai; 
jį paniatyu’ ir pagal dabartinį I 
med cinus pajėgumą nuo jo kra- 
ty >. Apsauga nuo jo besirū- 
pind.mi, pi-i š VTtykai sifeipa-t 
žink me st> riižiirti atfiktihh ’OfiF- j 
bų. ku ie muš saugos nito vezfo.

f. ŠVIEŽIAS ORAS. Visada 
s.enkirii'š p:lna krtRirfb alšhbti 
galimai grynesnį orą. Nerūky- 
kriie. nes rūkyhiaš prišaukia 
vėžį tiek rūkančiajam, tiek rū
kančiojo dūmus kvėpuojančia-, 
jam. Nei ūkas niekam riękėrikid. 
Rūkantysis save žudo ik kitam 
vėžio giltinę kviečia. Rūkantysis 
yra ligonis asmenybė — jis turi- 
gydytis. Už tai visos viešos viz-i 
tos (ligoninės, parapijų salės, 
Jaunimo Centras...) turi liautis 
nevėlykiškai - nekrikščioniškai 
besielgę. O mes galimai daž--' 
nfau venkime visų tų vietų, kur 
tabako dūmuose giltinė slepiasi.

2. GAIVINANTIS GĖRIMAS. 
Patys gerkime ir vaikams pa
vyzdį duokime savu elgesiu: 
gąivinkiihės vaisių-daržovių sul- 
ti-įiis, vaisių - uogų arbata. Ne
naudok im; pepsų ir visokių gėr, 
i’alų, kurie su kale nu gamina
mi ir mums nieko gero nesutei
kia. Nebūkime avys, kurios seka 
pčlnagaudžio reklamos niileiki- 
ipais. Apsieikime be svaigalų. - 
į 3. GAUSI U SEI^NOMIS 
(high-fiber foods) maistu gai- 
tfinkiriiės ir nuo vėžio ginkimės; 
Pilnų grūdų duoną ir tokius ja* 
Vainius naudokime, vaisius ir 
daržoves didžiais kiekiais nai
kinkime savuosr skrandžiouse. 
Toks maistas saugos mus nuo 
sforosies žarnos vėžio, nuo joje 
kišenėlių (diverticulum) ir nuo 
tremorojaus.
u. 'vitaminus apturėki-. 

Mfc IŠ VAISIU. Vaisiai yra 
gamtos teikiami mums vitami
nui. Obuolius, apelsinus bei 
kriaušes gausiai valgykime. Ta
da nereikės priedinių vitaminų 
is krautuvės.

inė dirbtinio juoko apturinio 
jier ŠvalgaTds, narkotikus ir ki- 

| to skriaudimą.
' 12. ?į p(/j, Pt PELf.S IR 
GHCDAI — Mi Sį ŠPATAI Vfi- 

fŽft f NCIXJBTI. Net trys <ėžio 
‘ rūsys (krūties pas nivveris, 
prjiiatcs ^33 vyrus ir sic r sc s 

j raš kbiejus) gali būti su- 
t p p io, fHvp
* p_.i jei žmogus tais šratais 
: n ii > k.sdi.n šaLa krtd 
I ..eiiio maisto.

ŠUiV-iia. k..d skydą pritš vėžį 
ecia!, rvz. a;, kuk .uūzai, 

(ypač 
chick- 
dafy 
(pFo-

ai i k.-cciai, ryz a 
pupos-pup les ir zu-niai 
d dieji gelte ni, vadinami 

lokiuose (baisio 
Mira ia medžiaga

pėas).
luošo
tease inhibitor), kurt saugo iKtc

Aleksandras Zolpis, iš Omahos atvažiavęs pas savo 
'pusbrolį; dažo margučiu* čikagiečiams.

Ažrišmas riebalas (Babv Oil) ■nagan<Sia>. Paprastas žmri* 
», ktip seniau vergas ar bau

džiauninkas, tarnauja savo po
nui, čia pėlnagaudžiui. Nors pra
ėji baudžiavų laikai, bet riesi- 
orftrttudfąs žmogus ne^ą nė kiek 
nemenkesnę baudžiavą šiais lai
kais. Jį išnaudoja visokiu apga
vikai. Politikieriai, nors nežmo- 
niškiausi, šienaujaši begalvėje 
minioje kuo puikiausiai. Tingi
niai dvasiškiai, dažnai su protu 
susipykusieji, skelbia tinginiams 
kebą į dangų be gerų darbų. Kas 
nenorės geriausio dalyko už dy- 
*ą — lai u- tie šienauja žaliukus

c e.
Jaunamas krautuvėse ir vaisti
nės- laisvai. Nupirk geroką kiekį 
ir kartu su pirštinėm pasiųsk 
savai sęsutei.

Kai minėtu vaikams skiriamu 
al.ejumi lepšis rankas ir kūną, 
tada galės vartoti paprastą, ge
riausiai IV’ORY muilą. Bet po vo- 
n.os ar rankų nusiplovimo, vėl 
tegul tepasi riebalais.

Jei atsirastų rahkų egzema 
(čia ji vadinama Šeimininkių 
egzema), tada ta pati apsauga 
piaunanr indus ir po to — COR 
llSuNO MOST1S (Valisone
vinanent, 0.1 L ). Ji gaunama su apsiputodami. O jau vitaminų 
rectpiu vaishntse. Ju kitaip ne- srayje — tikra pekia nesiorien- 
gąh jos gauti, Sodybos ambula- tub-jančiajam. Jam įperšama di- 

1 knistai t>e atlyginimo džiausi niekai
Į visąi apgavystės nejaučia.

I Valgyti reikia vajsių-daržovių 
- Į po kemris kartus per dieną gau- 

’"'T. į sia*s k ekiais. Tada nereikės 
į pnedirfiij ^iUihmį iš krautuvės. 
! lik gydytojdi patelius, priedas 
j jų mis viestojč. ir tada reikės 

— Į ph-Kti tik žtriomų firmų. Iš tolo 
nusigręžk me nuo pigių vitami- 

. nų pardavėjų — jie už miltų 
ša u apie du dalykus. 1. Kai da- su vandeniu nna pinigus, 
oar bažnyčioje per mišias vie- ~ —
nas kitam rankas kaišioja, at-į RUSUS NUGĄSDINO PREZ. 
seit —• ramybes linki, o kitose REAGANO KALBA 
net bučiuojasi, drįstu ir aš savo 

į Klausimą j ums patiekti.
j Detroite vra ir lietuvių baž- - 
įayčia. Dievo tarna^l-ši^rgliuo- k^ sunaikinfi Sov^ paga- 

• j jasi šu nosine ar be jos. Jis kai
šioja pirštus į nosį. Ką, ar žmo

nės nemato, kaip, jis biaūrdjaši 
savais pirštais, ar tai nėra už-

I Krečiama? Jeigu ir neužkrečia-
7 ma’ -’
» žiūrėti į tokį elgesį.

Pasilieka pasąmonėje, kad ir

cdrija
taikins kai čikagiškei., . r ° , . I

Ztnoms, Sesele Lietus oje turi j 
nouiia.iai maitintis. Niexo ap^e Į 
tai neminėjai, ji turi vengti; 
ir ėa’tihifcanį, nez uriht 
darną du Otų. Sėkmės. 

* * *
Ir dvasiškiams tvarka |

ir jis, vargšai

salotai, morkos vėžio.
Vissme pasaulyje žmones 

maitinant r laboratorijose gy
vintus >ci iani m ne om - ma j- 

fb fned/.iagomis susekta, kad jos 
fįišaugu mjo m nė fu trijų vėžio 
ftitu. IL ml

pagrind nės daržovės — jų bent, 
tltrfris kafttiš fili di.hą nau- 
TJfc ŪTe.

BALT' REČIAU SU VĖŽIUI 
oU'IT KIMU. Vištiena, kalaku-j 
;iena (be odos), liesa žuvis bei 
iiešos mėsos ietina pasuri&tymh 
su vėžiu per sumažinimą rie
balų. .. ;

7. DARBAVIMASIS, JUDĖJI 
hAŠ, MANkSTlNlMAŠiS maži-, 
na svorio perviršį ir tuorhi re
tina vėžio apsilankymą.

8. PAVĖSYJE PRISILAIKY
MAS, persikaitinimo vengimas 
saugo mūsų odą nuo vėžio. 
Liaukimės su tuo pasididžiavi
mu — su odos rudinimū. Iš-' 
mintį grąžinkime savo elge
siams.

9. NUSIRAMINKIME, ATSI 
PALAIDUOKIME NUO ĮTAM-j 
POS. Nustatyta tyrimais, kad? 
yra draugystė tarp įtampos; 
(nuolatinių rūpesčių) ir vėžio. 
St.nkimės atlikti bent vien^tik-t 
ra igerą darbą 'kašdiėh ir venki-’ 
rite nežiiioniškos elgsenos. Toks' 
mūsų elgesys suteiks mums Vį-Į 
dinį pasitenkinimą, kuris padės 
mums lengviau keliauti akme
nuotu gyvenimo keliu.

10. APLINKOS SAUGUMU 
RŪPINKiMĖS.- Darbas nėra blo- 
»:s. Tik saugokimės, kad aplink 
ka būlų saugi. Dabar nemiego
kime rinkimams artėjant. Pagal 
savo patyrimą rinkimės kandi
datą, kuris saugiau mus pajėgs 
užlaikyti. Dabar i gatvę išeiti’ 
nėra saugu. Rūpinkimės, kad 
nibūtų iš namo išėjimas pavo 
jingds. Skatinkime visus kitus- 
bent dabar liautis paikais avi
nais buvus: i skerdyklą vedant 
net nebiiaunanciais.

11. NUOTAIKOS GRYNU
MAS, SVEIKAS JUOKAS ska-’.

’ tina žmogaus apsiginamąsias

trijcfinls vėžio rū- 
šĮamc krašte kas- 

75.UOO žmonių. Iš jų 
ašriri.t čia įniršta po 112,000. 
ft“ krthbse kraštuose su tais vė- 
Ifeiš j’rą tas į)atš,- kur žmonės 
rhihla ričbiai gyvuliniais rieba
lais. Tokių vėžių giltine retai 
lankosi pas tų kraštų žmones, 
siiFiė ri^nta daugumoje javais 
r šėkldHiis (pietinė Azija, Vidu- 

rifarai Rytai).
M^tyf; gamta apsaugo javus 

ir jJtiįjaš-žfi'hiūš nuo kenkėjų — 
žšbž'džių, kad juos yra minėta 
ritė^žiaga, šabgaiiti žmogų nuo 
{fežid. Tik rhrtniš rtereikra prisi- 
dubti jfėln&^tttfcfeiaffis; ku'rrč 
perša mtims savo garbinius per-

__ fš'rk-rjcrėtitus. rokiž 
^giai hera svė&i. Pelhagau- 
T/iai itmka mūšų n’fflioHŠrituo- 
jahčirijtĮ šąškaittffi. Gyvulių iriė- 
Šd hbltlri ritinėto jjriėš vėžį šydo

1 i 
e

tik gausiai . daržovių ir vaisiu 
(ypač minėtųjų) naudokime 
kasdien.

Tie žmonės (sakysim, Tailan
do gyventojai), kurie minta vai- 
siais-daržovėmis ir mažai gyvu 
inių riebalų naudoja (25 gra- 

fiifctš mehai|, jų moteriškės re 
tai pgžfo krūtyse sūšiiarikfa (tik 
10 moteriškių- šušėrga krūties 
vėžiu iš vientJ milijono jų kas
met). Visai kiti popieria yra 
Amerikoje — čia žmonėms gy
vuliniai riebalai varva per barz-, 
das (jų lŪO^raifių per diėrią su- 
doroja amerikietis; taigi, .šešis 
kartus daugiau už minėtus Tai
lando gyventojus). Nestebėtina 
.tad net 220 iš milijono ameri 
kiečių, moteriškių suserga krū
ties vėžiu. ,I(

Jau seniai yra susekta, kad iš 
Japonijos bei. Tailando ar kitų

pareigos.
Pasiskaityti. Important News i 

That' May Save Your Live, j 
American Cancer Stfciely. «

* * * i

STENKIMĖS GERU PATA-
RIMU PASiNAUDOft j 

Sausa oda. Kas daryti?
Klausimas. Mielas Dr. Adbma-

yra būtina
Klausimas. Gerb. Daktare, ra-

REĄGANO KALBA

MASKVA, Rusija. — - Prezi
dento Reagano kalba -apie rei-

mintas atomines raketas Jaserio 
spinduliais labai nugąsdino So
vietų vyriausybę ir kariuomenės
vadus. Rusai prisigamino dido
kas atominių bombų aisargasiį 

— man asmeniškai šlykštu i ° dabar, atrodo, negalės jomis 
I pasinaudoti.

Rusa isu įpirię, kad amerR
vič.au, visiems atšaliai Į paklau- kitų, rankos nesvarios. Esu kiečiai gali išsprogdinti visas j§ 
.2  j . s- 5tžr_ ? SiaATiicl ir- i-—.zri atomines raketas, .^ufenasiekusiašrimus, duodi patarimus. Bukidiačiuši ir tokių, kurie prieš
geras, patark ir mano rėikūiū. j einant prie altoriaus^ baisiai

Gavau iš Lietuvos Ikišką. Še-.| šnypščia, žinoma, ir j nosinę.
“-Vargstu aš su šdko’^ano nuomonė: jei sergi, fokių

atomines raketas,^fepąsiekusias 
Amerikos.

iina, kad PINIGAS yra vienas 
didžiausių vėžio p'rišaukejų. Bet 
mes galime visai būti saugūs 
nuo tokio vėžio, pagausėjimo ta
da, kai pradėsime -pildyti gydy
tojų; o nė ? pėlnagaųdžių - nuro 
dvmus. . ...................
’žinoma, norelis mums eiti J sveikai. besimait>nanėių vietovių 
aukas: n.būtinai mums grieb-Tn,onė3- k3i 'PereHtelln 
ūš vien vegetariško maisto. Ku
zis pajėgiate sveikai- vegetariš
kai misti, viskire tvarkoj — mal- 
linMiš svė kai veueiarištaLI “«!»«>• tsi « a“iai ,nla s,r 
Daugumai toks maistas bus ne-1 amerikoniškomis ligomis, lyg a 
kin-aumas įmausimai ir dėl nė-l^įP ™niykšėiai.gyventoja:, 
sugebėjimo tinkamai vegetarė I Išvada- velyki;
ra maistą paruošti. Nenūsimirk 
.rime! Mėsos turi naudingų da‘- 
rykų. T k jas pasirinkime liesafe 
(vištiena ir kdlakutiena). Tadą

gyvsnti
Amerikon ir pradeda ameriko-
niškai maitintis’ (nesveikai, gy
vulinių riebalų ima perdaug 

gt

sub rašo 
rankom. Pas mane labai sausa 
->da. Kartais labai niežti, susky
la, tai aš šiaip taip apgydau. O į 
kartais visus pirštus nuverčia 
aulinukais. Dirbti reikia, tai tik
ra kančia”.

Kas čia per liga? Ar nėra 
raistų ar mostelės pagydyti? Jei
gu būtų, prašau per Naujienas 
paaiškinti. Aš galėčiau nupirkti 
r per važiuojančius nusiųsti, 

iš kalno didelis ačiū. Jus ger
biantis.

- . » » > - ■ 1

— Europos Bendruomenės Ko
misija nutarė- vėl eksportuoti 
subsidijuotą pigu sviestą Į So
vietų Sąjungą. -Britų vyriausybė 
nepritarė tani nutarimui.

pareigų neapsiimk. Ar yra me
diciniška pagalba tai nosiai su
tvarkyti ? *

2. Norėčiau žinoti, ar vitami
nų, kaip E. B-12, B-5, B-2 ir ki- 
?U lygis yra tas pats, kaip žino
mų firmų (Thompson ir kt.) ir 
visokių kitokių kompanijų. 
Kainų skirtumas labai didelis. 
Ar pagal kainą ir gerumas 
(naud.rigumas) sveikatai?

Su pagarba.

Atsakymas. Nesirūpink to ku
nigo nosimi. Tai bus sutvarkyta. 
Taip kenčia ir kitus kankina rū- 

i, stikliuko nevengiantieji 
sveikata nesirūpinan-

— Argentinos . karo laivynas 
nedalyvaus šių metu bendruose 
JAV ir Pietų .Amerikos karo lai
vų manevruose, ries Falkland© 
salų karo metu amerikiečiai rė
mė britus. .

— Sovietų generolo Červovo 
pareiškimas, kad Sov. Sąjunga 
gali įtraukti Baltijos jūrą į lais
vą nuo branduolinių ginklų zo- 
ną ir atitraukti iš ten branduo
linius povandeninius laivus, 
skandinavų kraštuose priimtas 
palankiai, bet skeptiškai.

Atsakymas. Pensininkams ima 
taskart daugiau sausėti oda. Jei 
sausas rankas plauna vandeny-! koriai. 
,e, dargi su chemikaiais-muilų, Iir sa-va 
įos dar daugiau sausta ir jų odapiejK 
įkyla, o kai užsikrečia; tai ir 
pūliniukų atsiranda.

Jaunatvės pensininkui negali 
grąžinti, todėl reikia blogą pa 
dėtį ne bloginti, bet gerinti. Ne- 
jloginsime, jei chemikalų-muilo 
rengsime. Kai būtinai reikia, sa 
sysim, indus plauti, reikia dve 
,as pirštines užs'mauti: marško
nes, o ant jų gumines. Darbą at- 
Jkus, tuojau nusimauti abejas.

Gerinsime sauses o«Ls stovi 
,<ai visa sausa oda riebalais išsi * v *-
eprime. Tokiam reikalui laba 

gerai pasitarnauja vaiko odai

Išvada. -Kelkimės 
sveikon mitybon, apsaugon nuc 
vyriausių vėžių giltinių. Tok* 
maištas- gali būti skanus. Jis, 
tikrumoje, ' gali sakyti, tikrai 
LIETUVIŠKAS, nes mes Lietu
voje mito’me pilnų grūdų duona 
;r naudojome vaisius - daržoves 
labai gaus ai. Tada, net sunkio 
se sąlygose gyvendami, nebuvo 
ine taip ištižę kaip daugelis čio 
nykšė’ių. Todėl neapleiskime lie- 
tuviško gėrio — Sveikos mitybos 
.r nėkelskiine sAko gėrį į sveti
mą b.čgį. I ada mes pajėgs mf 
.ikrai VELYKJšKAi gyventi. 
Sveikų V.lykų visiėmš! Nėpa 
miršk.me ir savos

LINKSMU ŠV. VELYKŲ ŠVENČIU
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Nušlok apie vitaminus galvą 
sukti. Pradėk tinkamai maitin
tis — visai nereikės rūpintis čia 
.švardintais vitaminais. Visų jų 
xainos užkeltos šimteriopai — 
eursta iš žmonių neišmanymo

—-• Gloucesterio (D. Britanijo
je) apylinkėje rastas pirmojo 
šimtmečio prieš Kristų romėnų 
kapas.

A

A

I
>*

S
ft

sveikina
ž
■>

i

s

K 
K 
i 
B

»

ft

F i 
F
R
F 
F 
r

$

YKl PROGA

Tftijj pat SvėikiiifHYH?
gifrių ir ĖataisyfttU

Visfetilš Hhktrrte fcAtMiRtŠt
MbovŠS ki&fiftig.

*
i

K

t
lt * d
į
R

.‘f

i s .

Dirt Birutė ir Klaudijus Pumputis
4514 9b. Taftiian Avėfitre ■ 

Chii^^b; It B0632. TA

yjeno#! <,Lf Tuesday, March 29, 1983

i

A a a A a ft <1 < --  -  -- -  -- --  -  - ------- ------------------------



JūNAS JOKUBONIS
-L * *

Rygoje mano tėvą sunkiai sužalojo
Rygoje buvau namie, kai tė- 

\ ■> liepė užgesinti šviesą, metė 
u.;l grindų seną paltą, o pats 
nuėjo prie lango ir stebėjo, ar 
k irtais tie patys vagiliai, atėmę 
Ų jo naują paltą, nepradės jo 
iė-koti kicmę: ar kebuose b:i-

prasitarė, kad vagys 
jo pinigus ir motinos 
naują paltą. Be lo, jį

" ėmė iš
„spirk tą

T’Si. kad, ko g ro, dar sumuš- 
bit tėvas laiku r>uo jų pa- 

uzT-cgo į butą ’i' oru fi-

h a ti s vagiliai neįsiverš i 
i i. r.eprfedės jo-ieškoti.

l .. pas.febėjo, kad du vagi-
..-AijiUižįj ki-tnrą, apsidairė 

: v’i lš5;ė?;J;e iėškčjo pabėgu 
tėvo, bet nebuvo tikri, kad 

.s būtų įbėgĮš į šitą kLiiią 
Tėvas papasakojo mitinai 

.. -. jam buvo atsitikę! kaip at- 
• nė, pinigus, paltą įr d?r. ruo-

i jį sumušti. Bet jiems taip 
nešėjo.

Po kurį laiką tėvas uždegt 
šviesą ir pradėjo žiūrinėti, kc 
tas senas pialtaš buvo verias. 
Mergaitėms ir man liepė -nesi
kišti., kad nesužeistų. Jis išsi
traukė aštrų peiliuką ir praliejo 
ardyti kai kurias siūles. Motina 
palaikydavo jam rankoves, kad 
jis vietomis išimtų pamušalą.

Eidamas prie pabaigos, tėvas 
rado kieta ir aštru daikta. Ne
žinojo, ar lai buvo šakalys, ai 
viela. Kai prapiovė ir ištraukė, 
tai pastebėjo, kad tai būta vie
los vienu aštriu galu. .Netrukus. 
Įsitikino, jog tm labai kietan ii 
plonan popierių įsukta viela. O 
kai pamažu tą suklijuotą kietą 
popierių atkrapšto, tai rado su
suktą popierinę šimtarublinę.

— Tai galėsim nusipirkti tris 
paltus. — prasitarė motina, su
mokėjusi 35 rublius , už naują 
žieminį tėvo paltą, kurį vagiliai 
atėmė iš tėvo. ■

:— Trijų nebus, trūksta pen
kinės, — pastebėjo tėvas.

— Jeigu pirksi tris, tai pen-

.Jonas Jokubonis

kinę nuleis, — atsakė motina.
Kiekvienas tėvų žodis man li

ko atmintyje, bet mari labiau
siai rūpėjo vagilių užsimojimas’ 
sumušti tėvą. Mano tėvas buvo 
stiprus, nors jis nebuvo mu
šeika.

Nuo vagilių. mano tėvas pa
spruko, bet darbovietėje jam 
atsitiko didelė nelaimė. Jis bu
vo sunkiai sužalotas.

Rygoje niano tėvas dirbo di
delėje lygintuvų, brūžekhų, 
pinklų (napilningų, rašpiiių) 
dirbtuvėje. Pasigsnrndavo rei
kalingą plieną, užartarodavo jį, 
pritaisydavo kotus bei rankenas, 
o vėliau po visą kraštą parda
vinėdavo. s; . t f \ - •

Mano tėvui davė arklį, veži
mą. Jis turėdavo ne tiktai atvež-j 
Ii reįkalirigas medžiagas, bet ir j 
išvežioti. Mano tėvas buvo ūki
ninkas, arklius mėgo, tai jo prie- 
žiūron -tatidavė geriausią arklį. 
Jis tą arktį šerdavo, visur nu- į 

' važiuodavo, prižiūrėdavo. j
Tėvo arklys buvo baltas, slip-j 

rus, protingas. Jis jau buvo ap-J 
mokytas. Jeigu jam pasakyda
vo, kad stovėtų vietoj, tai jis 
niekur ir neidavo. Bet jeigu pa
sakydavo, kad ateitų pasiimti 
cukraus gabalą, tai atidavo ir 
pasiimdavo. Arklys vadinosi j 
“Savalov”. Tėvas niekad jo ne- j 
mušdavo ir neapibardavo. .

- Vieną dieną .tėvui liepė nuva- Vokietijoje — visuomenininkas 
žiuoti į kitą Rygos kraštą ir, at- ir kultūrininkas,. veiklus politi-

Vieneri metai be inž. Jono Gaižučio
(Tęsinys)

Iš tikrųjų, abipusėje kovoje 
tėvynėje ir išeivijoje yra pa
grindinis mūsų laisvės raktas. 
Nors sėdime skirtinguose kovos 
laivuose, tačiau siekiame vieno 
ir to paties tikslo — Lietuvos 
liasvės.

Jonas pažada vykdė. Vakarų

it
S

s 
s

y

y
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vežti statinę aliejaus. Dirbtuvė
je aliejus visuomet būdavo rei
kalingas. Tėvas turėjo įvažiuoti

niuose laukuose. Po kelerių me
tų palikęs šaltas ir alkanas sto
vyklas, Amerikoje (Detroite)

j siaurą kiem^ kad galėtų įkelti dirba savo specialybėje, kaskart 
statinę aliejaus. Įkėlė statinę ir Į aukščiau kopdamas tarnyboje, 
paliko ant paskutinių ratų ašies. Jam mirus, bendrovės žurnalas 
Daug sunkiau vilkti vežimą, kai. Transmission Lines įdėjo nuo- 
aunkesnis svoris gula ant pas- trauką su glaudžiu tarnybiniu 
kutinės ašies. Tėvas nenorėjo be aprašymu.
reikalo varginti savo baltojoj 
arklio. Jis įlipo į vežimą, paver
tė. statinę ir nugara pradėjo 
stumti didelę statinę aliejaus 
pimlyn.

Už poros minučių jis būtų sta
tinę nuritės prie priešakinės

NESUSIPRATIMAS AR NEPA
TEISINAMAS ELGESYS?

Besiartinant Pasaulio Lietuviu 
Ber.druomer.ės seimui, tos Bend
ruomenės kadaise demokratiš
kai’’ išrinktas pirmininkas po
nas inž. V. Kainantas vėl pra
liejo Pasaulio Lietuvio pusla
piuose reikalauti, kad- tame sei
me būtų priimti hitleriniai ar
ba, sakysime, kad ir stalininiai 
m.‘.odai — viena imperija ir tik 
vienas diktatorius.

'Toks šio žmogaus didybės ir 
visagališkumo ieškojimas atbil
dino mano pasąmonėje dar vis 
rusenantį prisiminimą, kai per 
du paskutinius ALTos metinius 
suvažiavimus, pakvietus ALTos 
valdybai jį ten atsilankyti, jis 
tuos abu pakvietimus \isiškai 
atmetė, atsakydamas tik liek:

• “Į suvažiavimą neatvyksiu "...
Buvau abiejuose ALTos meti

niuose suvažiavimuose ir, kai 
ALTos sekretorius G. Lazauskas 
skaitė raštu sveikinimus, abu 
kartu girdėjau vis tą patį V. Ka
mantų pareiškimą: “Į suvažiavi
mą neatvyksiu”.

Negabu suprasti, kodėl abu 
j kartu Drauge, aprašant ALTos 
metinį suvažiavimą, vis buvo 

. paminėta, kad ALTos suvažia-

klubo, Lietuvių Namų drangi- 
joos, Lietuvių Žursalistų sąjun
gos Centro valdybos narys, 
Michigano valstijos lietuvių res
publikonų partijos vienas stei- vimą sveikino ir PLB pirminin- 
gėjų ir vicepirmininkas. Jis bu-' kas V. Kamantas. ' .
v vienas jaunimo tėvų: skautų 
globėjas, neolituanų atkūrėjas. 
Jo nuotraukos daug kartų puo
šė lietuviškų laikraščių ir žur
nalų puslapius. 'Turėjo -ir tapy
binių gabumų, bet jų plačiau ne-■ 
rutuliojo. Buvo didelis toleran- 
tas, respektavo ir gerbė kitų 
pažiūrų asmenis. i

Organizacinėje veikloje buvo, 
sugyvenamas, darbštus 
gingas. Dirbo ir plušo 
kutnio savo gyvenimo

Jonas buvo aktyvus ir Detroi
to lietuviu veiklos gvvenime. 
Daugelio organizacijų ne tik 
narys,.'bet ir pirmininkas: Lie
tuvių Tautinės Sąjungos, Orga-: 
nizacijų Centro, Dariaus-Girėno

. . . "r " > . '."v - ~ . ašies, statine pastatęs ir nuva-'
žiavęs Bet ‘ priešakyje kažkas

LINKSMU VELYKŲ ŠVENČIŲ ±p% XX-
visiems draugams ir klientams linki- | į?s ii išgąsdino. Jis taigiai šėko 

- . į|' iš savo vietos. Patraukęs ratus
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Batų laba: pravartu visai lie- Negalima tvirtinti, kad dang- i 
tuviškai visuomenei žinoti (tuo lėlių nėra. Jų prekvbą tvirtai^ 
lab’au prieš PLB seimą)* ar 
Draugo korespondentas specia
liai tą neteisybę parašė, ar 
ALTos sekretorius tik dalį V, 
Kamanto “sveikinimo” perskai
tė. kitą dalį nuslėpdamas?

Juozas žemaitis»

Pavergtoj Lietuvoj
V ALSTIEČIŲ LAIKRAŠČIO 

SKAITYTOJAI RAŠO

O kaip išsiversti?
Daugelį metų turiu “Voschod” 

markės motociklą, kuriam lem
putės reikalingos dvylikos voltų. 
Prieš klek laiko lokių lempučių 
ieškojau Klaipėdos autoreikme- 
nų parduotuvėje, o po to Kaune. 
Deja, veltui. Be to, turime šal
dytuvą “Kristai”, kuriam tinka 
šešių voltų įsukamos lemputės. 
Jų irgi niekur nesiseka gauti.

Iš pardavėjų tegirdėjome": 
nėra ir nežinome, kada jų tu
rėsime. ; ; 4

savo, rankose laiko paruošų or- «» 
ganizacijos. Nori n u s i pirkti* • 
dangtelių, privalai ieškoti ma-*’ 
kulatūros ar dar ko nors, ka s:i-? •

• * • Į »galvoja rminėtos įrtaigos. Manot* 
manvinu, tai vra didelė netvafv 
kj. Renkant jiems makulatūrą, 
galima rasti ir kito “deficito’’, 
nesusijusio su maistu ar mais-. 
to gaminimu. - Juk šiuo metu; 
kai visaip skatinamas pagalbinis 
ūkis ir kolektyvinė sodininkystėj 
tai yra didelis stabdys.

P. Parkonls •

Lai:-.!.-.id
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s ų Ka mo
Valstiečių

L. Norgaila
Šakių rajonas

Makulatūrinis deficitas

j.s atvejis, kai 
ikieniiuose, už^ 
lol linija sulai'- 
artais visa įki- 
sti gyveni: tam-.

?b’.umc žibalinę lem
pą. lik tarną, bet problema pasR 
darė gauti žibalo. Praėjusių mei 

■tų rudenį ir šįmet sausio menesį 
Žemaitijoj siautėjo vėtros, clek.*' 
Iros neturėjome po kelias dienai’ 
žibalo ie.Škodami išvažinėjomė 
visas rajono parduotuves ir ne
gavome. Nėra ir elementų ži
bintuvams.

(iš Europos Lietuvio)

zaoii 2,

soma, prite

Kiekvienais metais vasarą ir 
rudenį šeimininkėms prasideda 
įtemptas darbymetis. Kiekviena 
nori kuo daugiau užkonservuoti 
miško, daržo ir sodo gėrybių žie
mai. Bet čia ir prasideda vargai 
dėl metalinių dangtelių, kurių 
parduotuvėse retai būna, šios
bėdos kartojasi jau daug metų karo r:p

' sveikinimą Vladas Pauža.
Muziko Stasio Sližio vedamas

1 moterų kvartetas (Birutė Januš- 
I kienė, Česlovą Plurienė, Natali- 
i ja Sližienė ir Aldona Tamulio- 
nienė) smuiko stygos jautrumu 
ir skambumu sugiedojo muziko 

’Broniaus Budriūno “Tėviškės 
. ! namu” kantatos pirmąją'’dalį, 

• Stasio Shzio Gimtines beržai 
-ig! pas-|ir muziko j Gaidelio “Danos” 
gvvvbes į g , „t-- -- v \ i' . operos choro Lz jurų, uz kal

nų“. ; :
Aktorius, menininkas Vytau-. 

tas Ogilvis giliu ir į jautriu per
gyvenimu išpildė rašytojo, žur
nalisto Vytauto Alanto “Gal būt 
perplauksiu per vandenynus” ir 
Vinco Kudirkoos eilėraštį “Ma
niesiems”.

Pagerbimas buvo darnus ir 
pakilios nuotaikos, apsčiai daly
vaujant vietos ir apylinkių lie
tuviams. Be žmonos Pajautos,' 
dukros gydytojos Dalios ir sū
naus architekto Rimo, dalyvavo 
nemažai artimi] draugų ir pa
žįstamų. ■ 7 ;

Mielosios ir darbščios šeimi
ninkės Erna Garliauskienė, So
fija Sirutavičienė ir Agota Bra- 
zaitienė vaišino sumuštiniais, 
aguoniniais ir kavute. ' . .

Baigėme minėjimą gražiau- 
šioje prisiminimų nuotaikoje.

— Iranas nori gauti iš Irako 
inažiaus’a 50 milijonų dolerių 

arijų. Karas tebesitę- 
&• ne kokio vieno rajono mastu, šia jau 30 mėnesių.

gyvybėsJcnui Lietuva buvo 
šaltinis, širdies žemė, kuriai pa
aukojo gražiausius savo gyveni
mo, darbo ir veiklos vaisius, ku
riuose glūdi jo meilė ir pagarba 
tėvynei. Gaila, kad mirė metu, 
kada kiekvienas lietuvis patrio
tas yra brangenybė kovoje dėl 
tautos gyvybės ir laisvės.

Pagerbdami Joną, skirkime ■ 
skaisčiausių gėlių meilės, pa
garbos įr padėkos vaiką <jo veik
lai ir darbui Lietuvai. Likusieji, 
semdamiesi iš praeities stipry
bės, ženkime laisvės kovotojų 
keliu, grįstu krauju ir auka, 
kad kartų kartose, jaunųjų šir
dyse niekados neužgęsta Lietu
vos meilės ir pareigos ugnis, 
kuri juos tvirtintų žygiuose ir 
kovose, kad lietuvių tauta ir 
Lietuva amžių amžiais būtų gy
va ir laisva, — baigė savo atsi-
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tinę atgal. Tėvas jos nepajėgė 
sustabdyti.. Ji partrenkė tėvą, 
per jį persirito ir išsirito iš ve-' 
žimo. Iškrito ir -tėvas. Statinė 
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Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
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 
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Mažai objektyvumo, bet daug pagiežos
Juozas Kojelis, gyvenantis Los Angeles mieste, yra 

pagarsėjęs vienašališkomis, neobjektyviomis mūsų poli 
tinius veiksnius liečiančiomis kritikomis. Rašo jis tokiac 
kritikas, žiūrėdamas pro vienos siauros, bet labai piktos 
grupės akinius. Todėl jo kritikose labai mažai objekty
vios tiesos,, bet, užtat, netrūksta daug pagiežos. Antai 
Į Laisvę 1'982 m. gruodžio mėn. laidoje parašė kritiką 
apie VLIKo seimą, įvykusį minėtame mieste.

-Deja,? tokios kritikos-'joks tiesą gerbiąs, rędaktoriuš 
nespausdintų,' nes ji perdėm šališka, neobjektyvi. Jis kri
tikuoja beveik visųs^VLĮ^} Veikėjus, bet už vis labiau
siai jo pirmininką dr. K. Bobelį. Skaitant tokią “kri
tiką”, atrodo, kad ji labai artima Gimtojo krašto mū
sų veiksnių veikėjų niekinimui, jų žeminimui.

Ar tik mūsų išeivijos spaudoje bene bus pirmoji tokio 
žemo lygio “kritika”, kokią Juozas Kojelis atspausdino 
frontininkų politikos žurnale. Reikia tik stebėtis, kiek 
šis žmogus išliejo pažeminimo prieš Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto pirmininką dr. K. Bobelį.

Mes žinome, kokiose sąlygose šiandien veikia mūsų 
pasišventėliai, kiek jie aukojasi pavergtosios Lietuvos 
laisvinimui, kiek jie suaukoja laiko, sveikatos, nervų ir 
pinigų!

Tuo tarpu J. Koielis “sudirbo” beveik visus seime 
buvusius VLIKo veikėjus. Manau, kad reikalinga bent 
viena kita pastaba atsiliepti. Sunku iš viso suprasti, 
kodėl Juozas Kojelis tokia pagieža kunkuliuoja prieš 
lietuvį patriotą. Juk jis tikriausiai neieško garbės, jos 
netrokšta. Jis labai rimtai yra pasiruošęs savo profesijai 
ir jam reiškia didelę pagarbą visi tie, kurie su savo 
“bėdomis” pas jį kreipiasi. 0 ką jis gauna už pirminin
kavimą VLTKui? Tai liudija J. Kojelio parašyta “objek- 
tyvioū kritika”.

Kad šios mano įžanginės pastabos nebūtų tik tuš
čios frazės, ar tik priekabių ieškojimas, bandysiu jas pri
sotinti J. Kojelio žeminančiais pasisakymais dėl daktaro 
netinkamo elgesio seimo metu.

Pirmiausia jis teisinasi, kodėl parašęs tokią ilgą kri-

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI .
(Tęsinys)

Paskui abu apsikabino, ir Žbyška pasiliko 
vienas. Jo sieloje maišėsi riltis Ir netikrufnas. At
ėjo naktis, o su ja ir audra. Virbais išpin® langai 
tarpais nušvisdavo žaibų pašvaistėmis, o griaus
tinis drebino kalėjimo sienas. Įsisukęs į bokštą 
švilpaujantis vėjo gūsis užgesino prie jo lovos 
spinksinčią lempelę, ir paskendęs tamsoje. Zbyška 
vėl neteko bet kurios vilties ir per visą naktį 
nepajėgė nė akių sumerkti...

— Jau aš mirties neišvengsiu, — galvojo, — 
ir niekas man negali padėti.

Tačiau rytą atėjo jo aplankyti .kunigaikštie
nė Ona Janušienė kartu su Danute, kuri atsinešė 
ir kankles. Zbyška, nors ir buvo išvargintas ne
migos nakties, netikrumo ir savo nedalios, tačiau 
neužmiršo riterio'pareigos — pademonstruoti su
sižavėjimą Danutes grožiu.

Kunigaikštienė pakėlė į jį pilnas liūdesio akis 
ir tarė:

— Net įdžiauki jąja ,nes, jei Macka neparga- 
bers laimingos žinios arba ko gero viėai negrįš, 
taria tu, vargšeli, ftėitukus danguje džiaugsies 
geresniais dalykais.

Ir taria, begalvojant apie jaunojo riterio liki
mą, pasipylė j*> reidu ašaros. Tuo pačiu pasekė

Hką, kad išvengtų Patiomkino kaimo aprašinėjimo, neš * 
kitaip būtų į politinę vadovybę pretenduojančios institu
cijos nuvertinimas. .

štai jo kaltinimai dr. K. Bobeliui: “Jo atsakymai 
seime buvo grubūs, nemandagūs”. Reikia manyti, kad 
tam kritikui atsakymai atrodė grubūs ir nemandagūs. 
Matyt, norėjo išgirsti tik liaupsinimus paklausėjalns. Be 
to, nežinia, kokias daktarui priekabas paklausėjai kėlė. 
Bet vis tik keista, kad J. Kojelis savo “kritikoje“ pažymi, 
kad daktaro atsakymai seimo dalyvių buto palydimi aud
ringais plojimais. Nejaugi daktaro grubūs ir ftėihanda- 
gūs atsakymai užburdavo seimo dalyvius, jei jie hesa 
prasdaVo, kad tie atsakymai yra grubūs ir kad juos tei
kia palydėti audringais plojimais.

J. Kojelis savo “kritikoje” sieloiasi, kiek buto ISlėista 
dolerių seimui suruošti. Ir kiek šiam reikalui 4ų atėjo 
iš Tautos Fondo. Bet jis šaiposi, kad tai paslaptis, neš 
išlaidos priklauso prie “valstybinių pŽšlapeių”. įddėl 
dėl tų išlaidų J. Kojelis sau galvą kvarkina,? Nemanau, 
kad VLIKo seimo rengėjai be jokios kcfctrolės $oteritfs 

'taip švaistė, kaip J. Kojelis, rašydamas savo “kritiką” 
švaistosi žodžiais.

Ar tai kritika, kai jis rašo tokias bendrybes, kad ’ Auguslaičio ir 7... įyįpskio) šė

Di-. JONAS BALYS

ISTORINĖS IR POLITINĖS NUOSĖDOS
pagerbti n’.seniai pabaigęs nebuvo ai^ku, kas tuo 

ūimišį nfšitininką Vincą Že- ■ noYt a įr-Klyti. 'Pagaliau p&ais- 
. m airi -aižo ^vsrdės nepasirašęs : k jo kad to rašto tikslas buvo 

pėr pūrą numerių “Nau- pasmerkti prez. A. !
(kovo 10-J2 <1 priraš? j

RaJangi dažnai tame straips
ny buvo cituojamas mano rasi- 
ays “Sovietų ir nae ų byla dėl 
Užnemunės ruožo”, paskelbtas 
žurnale Laisvę” Xr. 46, 
padarant kflj kuria* nėteūingas 
išvadas, tai pmka man trumpai 
pasisakyti. Pitiniausia nėra tiks
lu į tą re kalą įpainioti V. Že
maitį.'Aš tūriu jo laišką, man 
ršytą prieš .pora imtų, kuriame 
jis sakosi pakeitęs savo nuomo
nę ir dabar manąs, kad sovie- 
ams įteikus ultimatumą 1940 
metais, priešintis nereikėjo. Dėl 
J. Augus'a’čio tai turiu pabrėžti, 
kad aš jo straisnių ir brošiūrų 
ceškMėiau, nes ten nėra kokios 
istorinės tiesos ieškojimo, bet 
pa. kv..,ui prieš piez. a. Smęto- 

gryna’ asmeniš-
McTD DUVU - *

. .......... ,___  ... Smetoną,!Paiei,lt* gi
, i •" (kovo 10-12 d > priraš5 j cdėl ys rfe’pasidavė sovietams, xar^ u- Kažkur pastebėjau 

flaug eita'ų :š mano ir kitų (J. be’ p&s^tra-ike į Vdkiefiją. Jūni Auguslaičio išsigalvojimą,
- reikėję likti Lietuvoje fr.Stival- daviniais, kad

daktaras kalbėjo bendrybėmis, nesilaikydamas minties ; niai ^ask€^ dhmratumo buvusi

disciplinos, operuodamas apytikriais faktais, klimpdamas 
Į kontradikcijas, rašydamas — “tušti daviniai”, aneatsa- 
komingi išsireiškimai” ir kt. Jų buvo tiek daug,.kad ne
galima išvardyti. 0 paprašytas paaiškinimo, klausėją 
pirmiau ?ia užpuldavo asmeniškai, o vėliau savo aiškini
mais nieko neišaiškindavo. .. "v -

Tikrai, būtų įdomu, į kokius klausimus daktaras 
duodavo tokius klimpstančius atsakymus? Tada būtų 
aišku, kiek J. Kojelio “kritika” yra teisinga. Kitaip, yra 
daktaro asmens suniekinimas. 0 tai yra nešvari dema
gogija.

J. Kojelis suabejoja dėl gerų VLIKo santykių su visų 
kraštų įiętuviąis, ir jų organizacijomis. Ar jo abejonė 
turi pagrindo? Išskyrus JAV, kur frontininkai ir J. Ko
jeliui panašūs tuos santykius kiek beįmanydami skaldo, 
taip nėra kituose kraštuose. Juk pats Kojelis pažyfei, kad 
Kanados lietuviai VLIKui suaukojo nemažą sumąrpinigų 
ir džiaugėsi jo,veikla. Bet, matyt, J. Kojelio šališkumas 
yra toks didelis, kad jau užmiršta, ką jis tame pačiariiė 
rašinyje parašė. Tokia “kritika” yra žiauri, reikia tik ste
bėtis, kad tokių ekstremistinių kritikų yra frontininkų 
eilėse.

Jis pats pripažįsta, kad kalbėtojai seimo.’ metu prie
kaištavo PLB-nei, kad ji nenorinti bendradarbiauti šū 
VLIKu. J. Kojelis teisina, kad LB-hės ryšininkas buvo 
iš posėdžio išvytas. Apie šį incidentą jau buvo daug prr- 
rašyta, kur išaiškinta, del ko tas ryšininkas buvo papra
šytas . posėdį apleisti. Pagaliau, jo išprašymui pritarė 
visa VLIKo valdyba. Tai koks gi čia VLIKo pirmininko 
nusikaltimas? Juk VLIKas neužtrenkė durų B-nei at
siųsti kitą taktiškesnį asmenį. Bet ar LB-hės vadai pa-: 
klausė? , ' - < • '

Pagaliau, jis puola VLIKą apsivogimu dienos švieė 
soje. Atidžiai perskaičiau tą jo “kritikos” pastraipą. Pasi
rodo, pirmininkas pareiškęs, kad Tautos Fondas remiąs 
tik VLIKo veiklą, atseit — pavergtosios Lietuvos laisvi- 
nimai Juk jis tam ir įsteigtas. Man rodos, kad J. Kojelis 
jau tiek turėtų suprasti, koks gi yra VLIKo pagrindinis 
uždavinys, o ne lieti piktą demagogiją. Jis turėtų žinoti, 
kad VLIKas nėra Blaivybės organizacija, o grynai poli
tinė. Todėl negalima viešai klausinėti, ką jis remia ir 
ko neremia. Toks paklausėjas yra ignorahtas arba pro
vokatorius. Juk tuo labai daug galima pasitafhauti oku-

mas - £aip'
va- nesuvaldė tbuvip banįšna
mens ?” Ikųpstr/e^vyke,'d^^b- 

r —-r~ ~<i 'f-1' įįąįįjBr »rS >

pautui. Jeį J./Kbjeiį^t^j-jcąiba- š^njohitigaf, Ūda y^a. 
arba ignarįnįš^ ^me^paįaTnė
“Į Laisvę’^ hūmėryje paskėlbta^etūviiį Fonddpaųį^^ai 
daviniai. PaskdlĮta:ir* kokios šunids įėhio buvo iš(įaryįb&, 
bet nutylėta kam jos buvo* duotos. Man rodos, kad jei jau 
L. Fondas, nebūdamas’ politinė institucija, neskelbia kam 
sumos buvė duotos; tai’jau.ką.-bekalbėti apie politinę 
instituciją? ' . - .

Reikia tik stebėtis kokių -’nesąmonių jis prirašę, pri
siminęs Hannafordo- firmą, kokius ji svarbius darbuš, 
atliko rezoliucijos paruošime.- Bet dr. Kąžys Bobelis 

■—rašo J. Kojelis—z bandė įvykdyti vagystę, Spaudoje 
jau įjtiėkWvo• £ail*$aČiąi pasisakyta prJes.’šyžUnię. 
taįrčių -bizmo^mpahijų samdymą, joms sūmokanfc-iuks1^ 
tafa’ČiŪS 'dbiėr^Lųes'Lįėtųvps laisvinimo byB'; ,bandoma ’ 
atiduoti j švėtiriltaū^ų,biznieanį rai$ąš, T^įs/žygiš yra 
pavėr^o^osLįetpybsj’ėikal.ų/Ądąvlnąąs. Taigi š^tįdoj’ė 
ir dr. K.'Bdbelio'^ąsisakyjnės priėš-tok| ųzmoji-yFaryišūo4' 
meneij^ėjiiBia.F į ■ ■• yi'.'J''- .' '■ / 'i/- T

- Ji Žojeiį-ino seimo 'mėtųrdAV? prezidentė at'- 
šiųšt^ '^i^i.^I^raBToS pakartotinas skaitymas,' peš 
tai "'Atrodė “ viikisška ii* iiibrimta. 'Ar tokia’ jo “kritĮka’? 
rimta?-.
;-Jis abqQja;?4r;tž^įą'iigą jo.-k-ritiką VLIKo. vadovybė 

priims kaip gerą valią’ir supras jo iškeltus VLIKo ne- 
galaviiiUž&" Tikrai,-Teiktų:būti jau.'-nįekp 'nėnūSimahan-: 
Čiam, kžd kas jo tokią ‘kritiką” laikytų pozityvia.'Tei- 
singai jis p'aįš pfišipažįsta-, kad ji nebus -pozityviai įver
tinta, ji bus -apšaukta niekinančia, VLIKdi pagiežos reiš
kimu,'kolaborantų svaičiojimu, mažos grupeles fanatikų 
balsu. Pagaliau, ir. jis pats suprato visą tulžį, išliejęs, ko 
jo ^kritika”- verta. -Ir prie, jo paties tokio-pasisakymo 
apie savo "kritiką”, negalima nieko daugiau nm pridėti, 
bei Štiinti. Gal būti}; galima, kiek papildyti.

Jei P. Petronis Vilniuje įsteigtų premiją ųž tokių ra
šinių rašymą, kūrie ’taip šumenkintų-Vyriausią Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetą ir jo veikėjus,‘^tįi Juozas- Kojelis 
drąsiai galėtų varžytis dėl šios premijos laimėjimo.
... , - '• ‘ . 5 ’ A. Svilonis

įiNlaryla slapta Lietuvos-Lenki- 
8Ul|rt s, nukreipta prieš Vo- 

b prez. Smetona labai 
simpatizavęs lenkams.

M ės tikrai žinome iš K. Mus- 
tęifrio,J.Audėno ir kitą asmenų 
paskelbtą atsiminimu, kad prez. 
Sihėtdna, per istorinį vyriausy
bės posėdį 1940 m. birželio 
1445 -d. haktį, siūlė atmesti so
vietą’ ultimatumą, pasipriešinti 
ginklo ir vyriausygbei su kariuo- 
rnėiie trauktis į Suvalkiją, kaip 
jau' anksčiau -buvo Ministrų Ta
rybos posėdy svarstyta ar ne t 
nutarta. Deja, kai jau buvo at
ėjęs laikas veikti, tai prezidento 
pasiūlymui priešintis pritarė tik 
krašto, apsaugos ui’histras gen. 
K. Musteikis, svetimo., ministras 
dt K. Jokantu kon-

J^liėrius.K./Šakenis. Tilo tarpu 
miii pirm, pavaduotojas K.’ Bi
zausku ir J. Audėnas įrodinėjo, 
kad reikia ultimatumą priimti. 
Susisiekimo min. J. Masiliūnas 
siūlė sovietams pasiųsti protestą 
dėl sutarčių laužymo' iį- xvisai 
vyriabsybėi pasitraukti iš Li.- 
tuvos (jis pats to nepadarė ir 
mirė ištremtas-Sibire). Kiti vy
riausybės nariai,. kaip pritrenk ti 
ir apglumę, tylėjo. Trūko pat
riotinės drąsosj guodėsi tuščia 
viltimi. Posėdy nedalyvavo fi
nansų min. E. Galvanauskas ir 
už?, reikalų min. j. Urbšys, ku
ris. buvo įstrigęs Maskvoje.

(Bus daugiau)

— Salvadoro vyriausybė pla
nuoja rugpjūčio mėnesį paskelb
ti krašte visuotinę amnestiją. 
Tuo norima sudaryti palankes
nes sąlygas ateinantiems rinki
mams, kurie įsyks gruodžio m<’ - 
nesį. Rinkimai buvo numatyti 
1981 m. kovo mėn., bet popie
žiaus apsilankymo proga valdž; r 
nutarė pravesti rinkimus šįmit.

M* .u (

ir Danutė. Žbyška vėl pasilenkė prie jų kojų, nes 
ir jo širdis, girdėdama verksmus, pradėjo tirpti 
kaip vaškas krosnyje. Jis nemylėjo Danutės taip, 
kaip vyras myli mergaitę, tačiau jautė kad ją 
myli iš visos širdies ir kad į ją žiūrint, krūtinėje 
vyksta tokie dalykai, tarytum tenai būtų visai 
kitas "žmogus, ne toks griežtas, ne toks impulsy
vus, netrokštas taip labai karo ir tuo pat metu 
besi ilgis meilės. Jį apėmė toks gailestis, kad turi

yi?4-naktį, o ttio tarpti iš karalienės danių buvo 
nugirst^ kad karalienę pradėjo varginti perahks- 
tyvi skąusmai. Krokuvos kaštelionas Jaska iš Ten- 
čynb tą pačią naktį išsiuntė pasiuntinius pas iš
vykusį katafių. Kitą rytą žinia pasklido mieste ir 
apylinkėse. Buvo sekmadienis, todėl žmonių mi
nios užtvenkė bažnyčias, kuriose kunigai liepė 
žmonėms melstis už karalienės sveikatą. Visos 
abejonės staiga išnyko. Po pamaldų svečiai rite
riai atvykę Į gimtuvių Šventę, Cechai ir brolijos 

smuklėje, ir pradėjo vaikščiodamas po patalpą žygiavo su Vėliavomis. Apie pietų metą nesuskai- 
pakiliai kalbėti: . ' tomos minios žmonių apgulė Vavelio pilį, kara-

— Nė dainos aš tavyje ieškojau. Tegu tik liaus lankininkai maišėsi minioje, darydami tvar-

- Skrisčiau pas Jonelį 
Į Sileziją.

‘ Nutepčiau ašen 
Tenai ant tvorelės': 
“Pažvelk tu į nianę, 
Vargšę našlaitėlę.”

Bet staiga iš po jos Vokai užspaustų akių pa
biro ašaros ir negalėjo daugiau dainuotu O ZbyŠ- - 

jos netekti, ir kad negalės įvykdyti to, ką prn aka sugriebė ją į rankas, kaip'ir aną sykį TynecO
l

pakiliai kalbėti:— Jau aš tau, vargšele, nepaklosiu po kojomis 
povo plunksnų. — kalbėjo. — Tačiau į Dievo aki
vaizdą stoięs, tarsiu: “Atleisk ihan, Viešpatie, Dievas mane išsaūgo, tegu-tik tu subręsi ifr tegu 
nuodėmes, bet jei žemėje yra kas gero, suteik ne tik tavo tėveliai leidžia — tada aš tave tai ves- 
kam kitam, o tik panelei Juraūdaitei iš Spy- 
chovos”. »

1 — Neseniai susipažinote, — tbrė kunigaikš
tienė. — Dievas neišklausys tavęs, nes viskas 
būtų veltui.

Zbyška pradėjo atsiminti viską, kas buvo įvy
kę Tyneco smuklėje, ir vėl pasidarė linksmas. Pa
galiau pradėjo Danutės prašyti padainuoti tą pa
čią dainą, kurią tada dainavo ir kada jis pagriebė 
Danutę nuo suolo ir atnešė pas kunigaikštienę;

Ir Danutė, nors ir nebūdama nusiteikusi dai
nuoti, tuojau pakėlė galvutę į lubas ir primerkusi 
kaip paukštelis akutes pradėjo •

O kad aš turėčiau j
Sparnelius kaip gulbė,

Apkabinusi jb k^cią, J^atrtitė paslėpė savo iš- 
jame augo 

kaskart didesnis ir, plaukdamas iš paSčš slaviš
kos širdies gelmės, jb krūtinėje išsiliejo liaudies 
dainos žodžiais; ,

Tai aš tate imčiau, 
tai vesčiau, mergaite f : .

verktą veidą ant jo pečių, o gailestis

tomos minios žmonių apgulė Vavelio pilį, kara-

Tuo metu vyko Įvykiai,'kurių šešėlyje kiti.’ 
pėsčiai žmonių akyse netęįo M kūriod. reikšmės*. 
21 dienos pavakarėje pa^Udo pllfje‘i žinia apiėl

ką-ir įsakydami laikytis tyliai ir ramiai. Miestas 
beveik tiksi ištuštėjo, tik tarpais tuščiomis gat
vėmis praeidavo būriai aplinkinių ūkininkų, pa- 
lyrūsių apfe kafiTienės Figą Ir norinčių prisi- 
skvei-bti arčiau pilies. Pagaliau pagiįhdiriiuose 
vartuose pasfrtdė vyskupas ir kaštelionas, o su 
jaiš lt katedros kahatnflnkai, kahsHhns "patarėjai 
ir riteriai Jie slinko palei ssiehas ir Su naujieną 
veišklancrais veidais pradėjo žmonėms įsakinėti 
šUtdliikyti nuo šūkavimų, kad nepakenktų ser- 
ganciAi karalienei.

(BUS daugiau) -

11*111

staigų karalienės nusiįnėjimą. Iššaukti gfdyto1 
jai kartu su vyskupu išbuvo još ^imKąriūdse pėr

► ■ ' ' f

.fAT5 SKAITVK IR KITUS PARAGINK
SKAITYT! DIENQASTI "NAUJIENOJ**

— ^auįiends, Chicago, Ūl. - Tuesday, \farch 29, 1983
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus

- tokiu adresu:
N aujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS baudžia už krūminės
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

W*stch«ster Community kiinikoi

Medicinos direktorius
1938 S. Manheim Rd, Westchester, 111.

VALANDOS: 3—8 darbo dienoinū

CeL: 562-2727 arba 562-2728

TEL 233-8553 
$*rvic* 855-4504, P«p* 06058 

OKA. B. GLEVECKAŠ 
gydytojas ir chirurgas.

SPECIALYBE; AKIŲ LIGOS 

1907 West 103rd Strwt 

'ilandos pagal įositariEją.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71«t St T*L 737-5149 

Tikrina ainy- Pritaiko a^jiun* 

ir 'contact lenae*".

*r. EEUIM AS SEIBUTIS 
INKSTU, KUSLBS IK 

PROSTATOS CHIRURGUA 

U5* WEST 83rd STREET 

-*lanac*. iutrao. 1—4 popi*L

GAM1NIMĄ

Linksmučių kaimo gyventojas, 
Pakruojo rajone, Virginijus Be- 
netis sugalvojo pasilinksminti, 
pasidarė aparatą naminei degti
nei gaminti ir išvarė 9 litrus 
krūminės. Apie tai sužinojo mi
licija ir patraukė degtindarį at
sakomybėn. Jis tapo nubaustas 
v'.eneriems metams pataisos dar
bu darbovietėje, atskailant iš jo 
atlyginimo 10% valstybei.

Panašiai buvo pagauta Stačiu-1 
nu kaimo gyventoja Emilija 
Pranienė. 1982 metų rugpiūčio • 
27 dineą ji gamino naminę savo 
namuose.

Pasirodo, kad pagal dabartį- Į 
nius Įstatymus, tie žmonės, ku-! 
rie gamina naminę tik savo rei-! 
kalains, Baudžiami “pataisos I 
darbais” iki dvejų .metų. Bet j 
jeigu gaminama pardavimui, tai 
nusikaltusieji baudžiami griež- Į 
čiau.

(Iš Europos Lietuvio)

M. Šileikis Zionas

DEI
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Funeral Home and Cremation Sendee |
M

Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St. |
FD. LE. Chicago, IL 60608 |
(312) 226-1344 24 Houf Service I

I
- ---------------------------------------------------------------------- : - - _____|

Ofiso telefonas; 776-2888, 
«*udaacl|«a mM.; 448-5548

I

— Iš D. Britanijos Oxfordo j 
universiteto pašalintas studentas 
R. Harris, kuris iš bibliotekos 
134 knygų išsikirpo jam reika
lingus puslapius.

— Australija nuvertino savo 
dolerį 10 nuoš.

---- ---- n__
— Belgijos užsienio reikalų 

ministeris spaudos konferenci
joj Briuselyje pareiškė, kad šiuo

GAIDAS - DA1MID j
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA |

4605-07 ŠO. HERMITAGE AVENUE |
Tel 927-1741 — 1742 ■TM

4330-34 ŠO. CALIFORNIA AVENUE j
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
. .__________________J

VENCLOVA * dahgi K. Būgos mokiniai: A. Ša-
-ryi . ... . i-c.-, ir kiti pasidarė frontininkų
Vincą žemaiti amžinybėn palydėjus į bei šaikauskimnkų srovės žy_ 

u- ? • l mūs asmenys, tai šie; norėdamitas sūgestijuoia į pačios Lietu- - .. . ...r. . -.i-a . apginti iu garbę, visomis pne-vos didybę-... Daugumą senųjų - .. . ,.,.c ..,4.-,- .iic 1 Jet - --š -t. manemis ir palaiko jų lietuviurastu apie Lietuvą yra parašę . x ... . . -C. Zf-,; x istorrai padarytas skriaudas sutendfenemgi kaimynai:.; Pne to , .... .. . .v... ....... kitais pronacmes vokiškos mo-dar redtia pndeti V; Žemaičio v.» . ... ,, ... ... .. x- • •' kyklos aukleamais. O kas me-budo savybę — ginai įsifettsti u .. • >. .%. . x gina slas klaidas atidengti, tas detalei įsnagrmeti, ypač etno- . . . . • , •-i---— _ J. -/A .. yra visuotinai jų suniekinamas,grafinius dalygus ir visa: kas lie- :. . , . , . . „ „. .-r -at- .. a- , . : kaip tai padare ir K. Būga su dr.čia Lietuvos praeiti ir dabartj.i T į . ....T.. v . ! J- Basanavičium. Ypač šiuo mėlis yra plačiai isstudijavęs Lie. • 
žuvbš istorinių ir ‘etnografinių 
sienų klausimą”.

Lietiivos tšCorijcs klausimu
■ G. Stanaitis savo kritiškoj stu
dijoj “Kodėl neparašyta Lietu-' 
voš, istąpja?” įsa<Įfeykonstatavo: 
“Liętuvbs priešai nė tik užgro
bė didžiulius'lietuvių žemeį plo
tus, bet ir savo grobuoniškiems 
tikslams pateisinti — rašė klas-i 
tbdami Lietuvos istoriją. Gi 
patys lietuviai mokslininkai bei . ,x- --- . .. T. .
istorikai riėhbriBjo ar nėšugėbe-- ė”1*1Is.? . !e,."
.o šias priešu klastas atFdengti '^^0= drauęsos susmuk,. 
Bei šubjektyvBįraš^i šaVo tau. me R^es bute) nurcxl,- 

.rč. J nėjo dr. Gimbutienei, kad baltos-stonos.-. Dar hudmau, kad* J = „ . . . .’ „. ., 4r Aš - • . t3-15 neteisinga lietuvius vadinti,musų kalbininkas K. Būga, pa-
taikaudamas svėtiihiesiems, saiUeS’ 1S. ,1S .JfV.°

.... ...... ..i umami vokiečių kolonistai, jsi-savo mokiniais prisidėjo pnei . -, , .. . 7-,^.... T’ .c,.- . ■■ I Kūrę daoartmej Estijoj ir Latvi-Lietuvos istorijos klastojimo-, . , . . / , , x •
Z* x-tttt LajJsL ziomx i .i°J’ kurie nieko bendro neturi (žr. XIIII amz. pradžia (1201), J,. . . . .. _ . , ...• -- '-i. ii- — •- *_llx - J lietuviais. Tai dr. Gimbutie-aiscių-baltiecių apgyventtos vie-i 
tlvės pagal K. Būgos 1924 m. pa-Į 
ruoštą žemėlapį): Nešiskaityda-1 
maš sū istoriniais faktais, K. Bū-j 
ga su savo ištikimais mokiniais 
įrodinėjo, kad sūduviai (taip pat [ 
skalviai ir nadruviai) — ne lie
tuviai, bet prūsai (pagal vokie
čių nacių išgalvotą, klastą). Jie 
padarė Maž. Lietuvos lietuvius 
kolonistais iš Didž. Lietuvos, su- 
ktlršiho ((pavertę finais) že
maičius, o taip pat padarė ir ki
tų mūsų tautos istorijai skriaudų, 
nemažai patekusių ir Lietuvių 
Enciklopedijom O mūsų istori-' 
kas (tr. K. Avižonis savo vokiš- j

Vincas Žemaitis

(Tęsinys)

Domėdamasis Lietuvos girių 
praeitimi, jis 1963, iru išvertė į 
lietuvių kalbą “Pietinė Lietuva 
Grigaliaus Valavičiaus 1599 m'. 
Lietuvos girių aprašyme” (išlėk 
do Lietuvos Miškininkų Sąjtinga 
Išeivijoj, 1964 m;), pateikdama 
prie kiekvieno skyrelio savo ko
mentarus. O kad. ši gnyga ture-

■ ! J. Basanavičium.”
kinimu dabar pasižymi, kaip V. 

-į Žemaitis pareiškė, profesionalus
propagandistas J. Jakštas. O kaip 
J. Jakštas skleidžia svetimųjų 
mokslinę propagandą plačiai ra
šė D. Sakalas savo studijoj “Pan- 
germanistų ir sląvoįilų propa-
gandos tarnyboj” (1976 m.). Ir 
prie šios mokslinės propagandos 
skleidimo prisideda ir mūsų išt 
kilioji dr. M. Gimbutienė; kuri 
visur reklamuoja G. Nešselman 
sufabrikuotą “baltų” vardą. V.

rostaios, inkstų ir iiapumt I metu Afrikoje yra apie 55,000
svetimų karių ir įvairių patarė-j tų didesnės mokslinės reikšmėb, 
jų. Keturi penktadaliai jų yra Į priedu prijungė, pasisakymus 
iš komunistinių kraštų.* j žinovų: 1) prof. Z. Ivinskis “Gjį-

takų chirurgija 
3025 CENTRAL ĄVE. 

SL Petersburg, Fla. 337IS 
Tei. (813) 321-4209

ERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrava

ŽEMA KAINA
Priima m Master Chargr 

ir VISA kortele*.
*. SERINAS. T*L 925-Mtt

Apdraustas porkraustymac 
ii įvairiu statumų.

ANTANAS VILIMAS 
T*L 374-1882 arte 37M99*

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS

Šeštadieniai* Ir sekmalianial*^ 

nuo 8:30 iki 9:30 rak ryto.
Stoti*, WOPA - 1490 AM 

truuUiuoĮamo* ii mOty rtviijat 
Marqu*tt* Park*.

— Aldona Dauku, 
Talaf.: 778-1543

ZL59 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, IL 40829

“Lietuvos Aidai”
KAŽI BRAŽDŽIONYT*

Nūdien nuo pirmadienio iki peak 
tadienio 8:30 vai, vakaro.

Viaoa laidos ii WCEV stoties, 
banga 14B0 AM.

St Petersburg. FU, 12:30 vaL p.p. 
U WTIS stotie*, 1110 AM banga.

2648 W. 71st Str&M

Chicago, HHnciS 60621 
Telet 778-5374

— Pirmąsias dvi,dienas yra 
svečias, o trečią — Įsiveržėlis...

KNOW YOUR HEART
5*

HEIP WOUR HEART- FUND
HELPYOURBEART (fl

gailaus Valavičiaus Girių Revi
zija ir Lietuvos didžiųjų girių 
sunykimo priežastys”, 2) iriž. V. 
Žemaitis “Svarbesni duomenys 
Grigo Valavičiaus 1559 m.-,vei
kale”, 3) Teis. J. Dainauskas 
“Miškų ūkis 16 amž. Lietuvos 
valstybės įstatymuose”, 4) prof. 
St. Kolupaila “šešiolikto šimt
mečio Pietinės Lietuvos upių ir 
ežerų vardai”, 5) dr. J. Totorai
tis “Kryžiuočių keliai per Sū
duvą”, 6) Kalb. P. Būtėnas “JBt-. 
va-SudUva. Trumpa istoriniai 
geografinė ir kalbinė apybraiža 
ir vietovardžiai”.
Jis pasireiškia geru mokslininku 

bei istoriku
Ši knyga yra ne tik svarbi se'- 

novės Lietuvos girių pažiniinūi, 
bet ir bendrai Lietuvos praeičiai. 
Jos pratarmėj prof. J. KuprionSf 
teigia: “Gr. Valavičiaus veikalo 
didelė vertė yra tai, kad jame 
iškeliama senovės girių didybė, o

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVĖNČtįj

DOVYDAS P. OAfiiAŠ
* 0

GERALDAS F. DAIMlD 
EUDEIKIU KOPLYČIAS 

4605-07 Ši); tiermitagė Avėhbfe x 
fA: Y Arils 7-1741-1712 ’*

4330-34 So. California Avehue 
Telefonas: LAfayette 3 -0410 

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

dinarai vokiečių kolonistai, įsi

irė atsakiusi: “Sutinku su Jūsų 
j nuomone, bet jau dabar mokslo 
• literatūroj taip priimta vadin

ti...”. Keista, melą priimta moks
le vadinti tiesą ir jau negalima 
atitaisyti. Apie mūsų mokslinin
ko K. Būgos skriaudas, padary- 

I tas lietuvių tautos istorijai, pa
taikaujant svetimiems, dokru 
mentaliai išdėstė jau mūsų ini- 
r ėtas G. Stanaitis savo studijoj 
‘‘Kodėl neparašyta Lietuvos is
terija?” (3--8 psl.).

(Bus daugiau)

Milžiniška gyvatė, patekusi 
kėj disertacijoj ^Entstehung undji hidroelektrinės jėgainės vamz- 
Entwiklung des litauischfenĮ <U- užtemdė beveik v.są Nigerija. 
Adels’’ (7 p.), pasirėmęs ištiki
miausiu K. Būgos mokiniu A. 
Saliu, įrodinėjo, kad ir Žemai
tijoj Ii etuvia\ yra kolonistai: 
rSeit Beg’nn der geschi cnt lichen 
Zeft ist K en. žemint ei i von I;r_ 
tauern besiedelt gevescn”. Ka

Evelyn Smith prisipažino, 
kad ji įleidusi nuodus į John 
Belushi gėrimą. Dabar viską 
Svarsiys prisiekus uju teismas.

PIRKITE jAV tAUPYMv BONU

LiNiSMV VELYKŲ ŠVENČIŲ

linki Savo klientams
ife DRAUGAMS

& CA&MIR MEMORIALS, INC
WltLfAM NELSON, JR., Sa v.

3914 WĖST lllth STREET
Vienas blokfe nuo šv. Kazimiero kapinių 

(Tiesiog tfen, kur autobusai sustoja)

Del gražesnio,,gerežkio paminklo prieinamesne kaine — 
Kriukis prie Mr. Nelson.

• Telefonas 233-S335

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
A ’ 1410 So. 50th Ave., Cicero
W Telėf. 476-2345

| TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI "

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
Tel: 652-5245

i’RIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

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

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 
l'ėl. 9744410

VAŠ AITIŠ-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

/ Telefonas — 652-1003
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.Tūkstantinė minia Lithuanian Plaza Court Gronskiene artėja 
-(69th) ir Washtenaw gatvių sankryžoje 

pasitiko Bernard Eptoną
Buvo sudarytas Respublikonų 

Lygos komitetas paremti bur
mistro vietai Chicagoje Bernard 
Eptoną. Kovo 2l‘ <1. 1:3O vai. po 
pietų Eptonas atvyko prie Mid
land Savings ėi Loan bendrovės 
pastato, čia <1 dėlėmis ovacijo
mis jį pasitiko lietuvių tūkstan
tinė minia.

Minios lydimas, paėjo (i'l-ąja 
gatve (Lithuanian Plaza Court)

> ir po to atvyko į “Dainos” res
toraną. Restoranas pilnas, gat
vėje beveik spūstis prie resto
rano. Į salę galėjo įeiti tik per 
virtuvę. Atlydėjo Respublikonų 
Lygos komitetas su K. Oksu 
priešakyje. Ovacijos didžiausios.

; A. Regis pasveikino lietuvių 
■vardu. Eptonas, pasilipęs ant 
kėdės, sveikino dalyvius ir pri- 

, minė, kad jo mot;na kilusi iš 
tLetuvos, jis išsimokslino ir 
jChieagoje su šeima1 gyvena. Pri- 
'■ statė savo žmoną. Pasitikome 
katutėmis.

prie 95-erių
Petrė Gronskienė (Mrs. Pe’r? 

Gronski) yra ilgametė Naujienų 
skaitytoja. Ji nebeprisimena, 
kada pradėjo laikraštį skaityti, 

Į bet ž’no, kad ne prieš dešimt
meti. n:i prieš du ar tris... Ji 
bandė skaityti ir kitus laikraš- 

labiausiai patinka

Trumpai pakalbėjęs, išėjo.
Užsuko i kitą “Dainos” salę. Ir 
ten buvo maloniai sutiktas. Po 
to, 2:15 vai., policijos lydimas, 
Išvyko į kitą vietovę.

J. Bsceviėius prašė paremti j eitis, bet jai
tą žmonių Į Naujienos.

Grcnskienė priklauso Susivie
nijimui Lietuvių Amerikoje, šiai 
organizacijai taip pat seniai pri

aukomis, bei p'r 
spūstį nedaug kas 
stalo.

priėjo prie

filmuotojai: 
ir dar kitos 

stoties. Per radiją jau minėjo jo 
vizitą pas lietuvius.

Marquette Parko išsigelbėji
mas būtų, jeigu burmistru būtu 
išrinktas B. Epton.

Suaktyvinkime veiklą, nes 
permažai propagandos, lyginant 
su Washingtonu.

Išrinkim Er. Brady 15-jo war- 
do aldermanu, nors M. llogan 
kaišioja savo propagandinius lie
tuviškus spaut,di nius.

Buvo televizijos
2-ojo kanalo. ABC icauso.

šių metu
Petrė bus 95
šių sukaktuvių sulaukti. Anks
čiau apie metus ji visai nesirū- < Ministries,

KKAL rJTATi FOR

PAVERGT. LIETUVOJE . .

— Pardavime!
UAL KSTATI FOR SALS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMLNA1<^ 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais issimokėjimaiS-

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, DL Tel. 847-7747rugpjūčio mėnesį 
melu. Ji labai nori

SOPHIE BARČUS RADIJO ŠEIMA

siusime knygelę “Iš praeities 
tavo sūnūs te stiprybę semia”.

Mūsų adresas: Lithuanian
P.O. Box 321, Oak 

pino, jie bėgo nepastebėti, bet Lawn, Ill. 60451.
dabar, kai 95-sri visai netoli, tai 
ji pradėjo rūpintis.

Jos:os vyras Antanas mirė 
prieš kelis metus, o praeitą va
sarą jai teko daryli šlaunies 
operaciją. Nuėjus į ligoninę, jai j £ 
buvo padarytos dar dvi kitos 
operacijos. Visas nelaimes ji 
drąsiai atlaikė, o dabar jau na
mie. rančai taisosi ir stiprėja.

Stiprėti ji stiprėja, bet ji labai 
norėtų pilnai atsigavusi sulaukti j 4 
95 metų sukakties, kad josios "* 
sūnaus šeima, josios anūkai ir 
proanūkai susirinktų . į josios 
namus, esančius 2138 W. 60čh J1 
St., Chicago, III. 60629. Tada ji Į 
turės progos papasakoti apie*į 
praeitį.

Linkime Gronskienei sustip 
rėti ir sulaukti virš šimto metų

Marke tparkietis

' Paukštis organizuo
ja Balandžio šokius

PAVERGT. LIETUVOJE . . — 
ARCHITEKTAS JUBILIATAS |

š. m. kovo 10 d. arerilekttii 
Vytautui Landsbergiu; - Žemkal
nio sukako 90 me ų amžiaus. 
Sukakt's buvo atžymėta Vil
niaus spaudoje.

G inęs 1893 m. kovo 10 d. IJn- 
kauėiuose, Pąnevėžio apskr., 
Vytautas Žemkalnis architektū
rą studijavo Rygos Politechni
kos institute ir 1922-25 m. — 
Romos Aukštojoje architektūros 
mokoykloje. Baigęs studijas, 1 
dirbo Kaune kaip architektas 
iva’riose jsta'gose ir vertėsi pri- mokymų. Mažas imokėjimas. Savinin- 
vaėia praktika.

i
Pagal jo projektus nepriklau-

BUTŲ NUOMAVIMAS
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• 'NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY) 
INCOME TAX SERVICE - 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

5 ir 4 medinis Brighton Parke, arti

ko paskola.

somvbės laikotarpyje Lietuvoje n:s. šildymas,
• J niifiTi 9 onto

ALDONĄ DAUKUS, DUKRA SOFIJA, 
ir bendradarbiai RITA LIKANDERYTĖ 

bei ROBERTAS VITAS.
LINKSMŲ šV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

linki visiems lietuviams
SOPHIE BARČUS RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS 

IŠ WOPA 1490 kil. AM.
Lietuvių kalba: šeštadieniais ir sekmadieniais 

nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

7159 S. Maplewood Ave.
CHICAGO, ILLINOIS

Jonas Paukštis
• Jonas Paukštis, Amerikos le- 

Jgiono komandierius, šių metų
GYVOJO balandžio 16 dieną organizuoja 

JO NĖRA Balandžio šokius Vyčių salėje,

VELYKOS, TAI NAUJAS 
GYVENIMAS!

“KAM IEŠKOTE 
TARP MIRUSIŲJŲ?
ČIA, BET JIS PRISIKĖLĖ!” 
(Luko 24:5b, 6a).

Maloniai kviečiame visus pa
siklausyti šios velykinės radijo 
programos šiandien 8:45 vai. va-

Tel. 778-1543
60629

esančioje 2455 W. 47th Street. 
Pradžia 8 vai. vakare.

Vadovaus' Raymond Vertelka 
ir Walter Kalvaitis. Bus geras 

« lietuviškas maistas ir labai leng-
kare banga 1450 AM per “Lie-J va muzika. Bilieto kaina tik 
tuvos Aidus”. |$2.50. Juos, galite gauti pas pre-

Sekmadienį 9 vai. ryto išgir- j ridentą John Paukšti, 52d-0o46. 
site “Gerąją Naujieną Lietu-pis laukia visų pažįstamų bei 
viams” per Sophie Barčus ra
diją.

Parašykite mums laiškutį. Pri-

draugų vakare.

Linksmų ir baimingų Velykų švenčių
DRAUGAMS, KOSTUMERIAMS IR VISIEMS LIETUVIAMS!

Balzekas Motor Sale, Ine
CHRYSLER — PLYMOUTH — Distributor

“U WILL LIKE US”

4030 Archer Avenue Telephone Virginia 7-1515

MU PHI EPSILON 
SCHOOL OF MUSIC 

1919 W.' Cullerton
Low cost music instruction 
with professional musicians 

in Piano, Voiee;- Theory, 
Flute, Violin.

Financial aid available.

Registration hrs.: Thursday 
6 to 8 & Saturday 4 to 7.

Inf. 743-7234

——■ '""K
ELEKTROS {RENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto

Dirbu ir užmiesčiuose, groti, 
garantuotai Ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė.
Tol. 927-3559MŪRINIS—2 po 5 kambarius. Centri

nio šndj.nas, atskiras kiekvienam 
outui. 2 auto gar. Aliumininiai lan
gai. švarus. $62,000. 72-tra ir Wash
tenaw-

ŠIMAITIS REALTY

buvo pastatyta daug gražių pa
statų: Kauno apskrities savival
dybės rūmai, Kauno Kūno kul
tūros rūmai, Nunciatūros rūmai 
Putvinskio gatvėje, “Pienocent
ro” rūmai Laisvės alėjoje, Che
mijos tyrimu laboratorijos rū
mai Vidūno alėjoje, Prekybos ir 
Pramonės rūmai Donelaičio gat
vėje, keletas mokyklų rūmų pro
vincijoje ir t.t. . : . į

Nuo 1927 iki 1929 m. archi
tektas Vyt. Landsbergis buvo 
Kauno universiteto technikos fa- j 
kulteto asistentur nuo 1939 iki | 
1914 m. — Vilniaus miesto vyr. 
architektu. Karo metu pasitrau
kė į Vokietiją ir vėliau emigra
vo Į Australiją, bet 1959 metais 
grįžo j Lietuvą, Nuo to laiko 
dirbo Mięstų. statybęs projekta
vimo instituto Kaune architek
tu. Rašė architektūros klausi
mais spaudoje ir suproejktavo 
apie 70 Įvairaus pobūdžio pa-j To determine the needs of the kitch- 
statų. pasižyminčių geromis 7“ * -------
funkcinėmis savybėmis, papras- foods for. the holidays, such as for 
tomis, .darniomis proporcijom's, 
harmoningai surlerintų su aplin
ka bei želdiniais. S.udarė kartu 
su kitais architektais Vilniaus

1

l

1

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St. 

Tel.: 436-7878

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IP. DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
H erman Dečkys 

Tel. 585-6624

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

senamiesčio, kvartalo rekonstra- 
vimo projektą, Onkologijos 
mokslinio tyrimo instituto rūmų 
Vilniuje projektą ir kt.

Individual to cook food to order for 
the priests living in the monastery.

en & cook traditional East European 
dishes. To’prepare various traditional

Christmas — beet soup with dump
lings, fish & jelly, etc. To cook for 

i the Monastery & for parties given by 
them in connection with the parochial 

schools & ethnic community.
Live-in optional — free room & board

40 hrs. per week (8 AM to 4 PM) — 
S6.76 .per hr.

Take this ad to any south side Illinois 
Job Service local office. Ref. .^313361 

T. An employer paid ad.

I

DĖMESIO 
62-30 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinis* 

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

%I45 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

Dengiame ir taisome visu r • 
šiŲLStogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S, Talman Avenue

r " '"čbieago, IL 60629 J
43^^^737-171^

Pardavimai Ir Taisymas 
ŽŽ45 W«st FHh StTMt 
T»{. R E public J-194I

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, 111. 60631 Tel. YA 7-5980

f

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS

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

KAINA — $17. f Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, DL 60608

Nuoširdžiai sveikinu visus savo draugus, pažįs
tamus ir artimuosius, sulaukusius gražių 

Pavasario švenčių ir linksmų Velykų. 
Linkiu*yisiems geros ir stiprios sveikatos.

Julia Sačauskas-Ramanauskienė

“LIUCIJA”
Miko Šileikio apsakymų 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 S5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 672i) So. Campbell

Ave . Chicago. IL 60629.

I KAIP SUDAROMI
J) TESTAMENTAI

, t Notary, Public
INCOME TAX SERVICI

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

šymai ir kitokie blankai.

Tuo reikalu jums gali daug 
oadėtl teisininko Prano ŠULO 
jaruoštą, — teisėjo Alphonse i

Heists knyga su ’.egališkomif 
ormomij

Knyga su formomis gauna.
na Naujienų administraerjoje.

ut for 
financing 

it out tow urn *

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

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

6606 S. Kadaie Ava. 
Chicago, III. 60629
Tek: 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

šešta d.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street

Chicago, ŪL 60629

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DffiNRAsq-NAUJIENOS” .

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608 
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

6 — Naujienas, Chicago, 8, 111. Tu«$day, March 29, 1983
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 -

PASSBOOK 
SAVINGS

Compounded 
Da4y P>«d Quarterly


