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PEKINAS GRAŽIAI ATSISVEIKLNO 
SU T. O’NEILL IR KONGRESMANAIS

VALDŽIA NEKREIPS DIDELIO DĖMESIO Į HU NA 
ATSISAKYMĄ GRĮŽTI Į KOMUNISTINĘ KINIJĄ

PEKINAS. — Kinijos vyriau-: 
sybės nariai mandagiai atsisvei
kino su Atstovų Rūmų pirmi- 
ninko^Thomas O’Neill vadovau
jama 12-kos Kopgreso atstovų 
delegacija, padėkojo už atsilan
kymą ir džiaugėsi, kad jiems 
pavyko išaiškinti daugelį sudė
tingų klausimų. Kiniečiai įsiti
kino, kad JAV vyriausybė dirba 
kartu šuį Kongresu .ir kad nori 
gerų santykių sū Kinija. Kinie
čiai sięjfanta, kad didžiausias Ki7 
nijos priešas yra. Sovietų Sąjun
ga, kuri -šiandien užpuolė Afga
nistaną", "o rytoj gali atplėšti ir 
kurią-Liters. Kinijos dalį. .

Įdomiausia, kad nė vienas 
Kinijos vyriausybės narys neuž
siminė apie Teisingumo depar
tamento nutarimą leisti sporti
ninkei Hu Na;,pasilikti Ameri
koje. Praeitais metais visi kiti 
Kinijos sportininkai grįžo namo, 
o Hu Na'pasiliko . Amerikoje ir 
laukė,;kol gavo tretnliųęs teises.

Nutraukė 19 sporto , 
žaidyTihi P

Kinijos vxTiausybc nieko ne- 
pa3akė,apjė' I&Va nuIaĮ-inią leis
ti spbrtsrihkei jTĮn-Sėsp Apsigy
venti rlėlega-
tai išjJrrįdo.;}.-.tąjJYnfpr--
maciįąs .agentųrą ^a^kėlhė^-kaikŪvitsįĄ§ofidgiijįino ' unijos pirmi- 
Kin i ja* hjutrąMke. džyyndbliką hinką’ Valėnsą- atvykti- į Am ?- 
įvairių'šp^tę; §akų -žaidyriįų su rikąrir paskaityti paskaitą Har- 
AmeriltdsVšpprUtiĮhfeds.Vr' . į 4...........................

KulĮūruriai-ryšibr nutraukti iki 
šių mfcstų -^Fi>ąigęs,..-A-r jie bus, 
atnaiųinfi- sekančiais.Yftetais, tuo 
tarpiižn^iškri.1 f^lfelbdami žai- 
dyniųš’nuti’ankiriią, jie pranešė 
ir pr&žasti. Jiėins atrodo, kad 
teisingumo —departamentas ne
turėjo 'duoti jai' teisės apsigy
venti Amerikoj. Jie Įsivaizdavo, 
kad amerikiečiai turėjo 19 me
tų mergaitę suimti, įsodinti į 
lėktuvą ir išvežti į Kiniją.

. Amėrikiečiar Kinijos valdžios 
atstovams išaiškino, kad yra 
tarptautiniai susitarimai, liepią. 
respektuoti . pagrindines žmo
gaus Įriseš. Amerikiečiai turi 
respektuoti Ir 19 metų jaunuolės 
teises. Kiniečiai šiuo klausimu 
yra kitos nuomonės.

ARABŲ ŽUDIKAS
GAVO 80 METŲ

JERUZALĖ, Izraelis. — Pra
eitais metais sufanatiškėjęs 
Amerikos žydas Allen. Harry 
Goodman, 38 metų, nuvyko į Je
ruzalę padėti izraelitams vesti 
kovą prieš arabus.

Goodmanas, patyręs, kad pa
čioje Jeruzalėje yra sena ara
bų moškė. kurion švenčių metu 
arabai renkasi ir meldžiasi, už- 
sitaisė naują šautuvą, nuėjo 
prie moskės ir pradėjo šaudyti 
moskėje buvusius arabus. Jis 
nušovė sargą ir sunkiai sužeidė 
keturis kitus arabus. Iššaudė vi
są savo apkabą.

Teismui Goodmanas aiškino, 
kad jam buvo užėjęs pamišimas 
ir prašė išteisinti. Teisėjas pa
kratė galvą ir .jam pasakė, kad 
čia joks pamišimas, bet labai 
žiauri neapykanta. Už v:eno ara
bo nušovimą gavo 40 metų sun
kiųjų darbų kąlėjimo, ouiž kitų 
Tsužęidimą —- Ritas''40 rrtetų^j-i

LI^^^ALENSA
5®|MfWERII^^ !

4; YAWTVĄ^įkjja: —■ Har- 
varHoVubivetkitętaš 'pakviefė bu-

vard universitete.

' Universiteto vadovybė norėjo, 
kad; Lenkijos darbininkų vadas

■ Valensa atvyktų .į Ameriką ir 
birželio'9 dienų paskaitytų bai
giantiems. studentams paskaitą 
bet kuria jam geriausiai žinoma 
tema. Valensa artimiesiems 
pranešė, kad jis notėtų gauti 
kokį garbės laisnį. kai atvyks į 
universitetą paskaitos skaityti. 
Bet universiteto vadovybė ne
skubėjo su laipsniu. Jie prižadė
jo apmokėti.

Valensa prieš porą metu bu
vo Japonijoj, Šveicarijoj, Pran
cūzijoj ir Italijoj. Romoj, bet 
dabar pranešė, kad Amerikon 
jis bijo važiuoti, nes dabartinė 
valdžia gali neleisti jam grįžti 
į Lenkiją.

Astro- šiuje.
Astronautų erdvės

ASTRONAUTAI VAIKŠČIOJO ERDVĖJ 
176 MYLIU AUKŠTUMOJE

TUŠČIOJE. ERDVĖJE JIE APSKRIEJO 2.5 KARTO APLIN
KUI ŽEMĘ 17,500 MYLIŲ GREIČIU Į VALANDĄ 

HOUSTON, Texas.
nautai Story Musgrave ir Don
ald Peterson ketvirtadienį išėjo t labai brangūs ir patogūs. Ast 
iš erdvėlaivio “Challenger", pą-Jnautsi gali juos užsimauti į 
sileido tuščioje erdvėje ir ap- i minuč:ų. Per tą trumpą lai 
skriejo aplinkui žemę du kartu • ji- užsimauja kombinaciją, t 

saugojančią juos nuo labai A 
to ir labai karšto oro. -

'* “ 'Izraelio sefarditai reikalauja platesnių teisių tikėjimo klausiniais. Jie yra 
priešingi kebų rabinu ta’.mudo interpretacijai.

SIŪLO TEISTI GENE-
G ALTIERI7 ! 

'^BUENOS AIRES, Argentina. 
— Trys. Argentinos kariuome
nės generolai pasiuntė laiškus, 
generolui,G. Nicolaides, prašy
dami atiduoti karo teismui bu
vusį Argentinos prez:dentą gen. 
Leopoldo Galtieri;

Kada Argentinos kariai, netu
rėdami reikalingo pasiruošimo, 
ginklų, maisto ir apsaugos, 74 
dienas kovoje prieš gerai apgin
kluotus britus, pralaimėjo karą, 
tai generolas Galtieri išniekino 
Argentinos kariuomenės vadus, 
kaltindamas juos už karo pralai
mėjimą. Trys generolai todėl 
reikalauja karo teismo.

Ketvirtas generolas prašo ko- 
riuomenės vadą gen. Nicolaides, ■ 
kad jis priverstų generolą Gal
tieri atšaukti nepagristus kalti
nimus Faklando salose buvu
siems Argentinos karo vadams. 
Karą pralaūnėjusieji Argentinos 
karo vadai atleisti iš kariuo
menės.

Mississippi įtakų vandenys užliejo kelis miestus ir uostus

ir pusę. Jie išėjo iš savo kabinos Į 
ir dirbinėjo milžiniškame erdvė
laivio sandėlyje, kurio viršus 

; (stogas) buvo atidarytas. Tas 
! erdvėlaivio sandėlis yra (:.'t pėdų 
■ aukščio. Jiedu užsuko vieną vai
vulę, kurioje nebuvo alyvos.1 
Taip pat prisuko kitą valvulę.

j iš kurios ėjo deguonis. Puiki- 
Įninkas Bobko iš erdvėlaivio pro
• langą sakė dirbančius astronau- 
> tus ir pagyrė juos už gerai at- 
' liktą darbą.
į Erdvėlaivio sandėlyje anks
čiau buvo satelitas, kurį praeitą 
pirmadienį astronautai išstūmė 
į erdvę.' Astronautai p’anuoja 

’ pasiekti sugedusius satelitus ir 
i juos pataisyti erdvėje. Prie vie- 
| nu jie galės nusileisti ir patai-
♦ syti- neveikiančią, sugadintą ap
;ba nusinešiojusią dalį. Labiau 
j sugadintos satelitus jie galės:jsi- 
i traukti į skriejančio erdvėlaivic 
-.■sąniiėlį ir ten pataikyti, o 'vėliai 
f iį* ve! paleisti. Yra keli sugadin- ■ 
| ti satelitai, kuriuos ga’ėtų -pp 
i taisyti'ir naudoti. ' i ė

Abu ,-astronau ta i pa-yąiltsčįojr t
’ po atidaryto ėrdvėlaivčpti^lJtlėiy j 

Jo Į pasūfenėjb 'sraigtus; .-iizdariinčK ; 
; 1 durelės,*6į vėliau išvalę risą sab'^ 
■ ] dėlį/.^uriaine išstųttifeš ,’$and&> DINGO APIE TŪKSTANTIS 1 Iis ’ įį p.uoS;a Ait,^-

ARGENTINOS KARIŲ ) ' pJvėM Jiedu išėjo ' įasižiū . 

rėti, erdvėlaivio lauko pusėje 
Pulkininkas Bobko visą laik 
juos sekė. Jiems patarė apsisau 
goti aštrių kampų, kad neprs 
kirstų milijoną dolerio verti 
erdvės drabužių. Tie drabužia 
tokie brangūs, r.cs visą la:ką tui 
turėti astronautams kvėpuot 
reikalingą deguonį, būti pakai; 
karnai šilti, o kai juose pasidan 
labai šika, kad galėtų juos a 
vėsinti.. Astronautas, išėjęs ar 
erdvėlaivio paviisiaus ir apšvie 
ciamas ssule, labai greitai su
šyla, nes aukštumoje saulė daug 
karštensė, negu Žemės pavir-ka.ua

Astronautai prabuvo erdvi 
ištisas 3 valandas ir 40 minui 
Kada jie buvo išėję erdvę'ai 
lauko pusėn, tai buvo siųjun 
stpria pinta metaline vii' 
Reikia turėti galvoje, kad v 
laiką jie skriejo 17,500 my 
gre’č'U. Juos palietęs nedidi 
meteoritas, skriejąs dar gi 
ėiau, prakirstų jų drabužius 
kūną. Kada jie įs'gavo į vi 
uždarinėjo stogą ir įžengė į 
biną, tai atsikvėpė.

PORTUGALIJOJ POSĖDŽIA 
JA EUROPOS SOCIALIST

JORDANIJOS KARALIUS RUOŠIASI 
TARTIS BE JASIR ARAFATO į

ARAFATAS SUTIKO IMTI PAGRINDAN PREZ-. REAGANO Į 
PASIŪLYMĄ ART. RYTU TAIKAI, O DABAR KRATOSI \

AMANAS, Jordanija.— Pales- 
Uniečių vadas, likęs be kariuo-i 
menės ir ginklų, nenori taip 
lengvai pasiduoti. Jordanijos 
karalius jam pranešė, kad jis 
rengiasi pradėti taikos dervbas 
su Izraeliu. Karaliui būtu buvę 
geriau, jeigu būtu gavės Arafa
to sutikima tartis palestiniečių 
vardu, bet Arafatas tok;o įgalio
jimo karaliui nedavė. Tada ka
ralius pranešė, kad jis tarsis be 
Arafato sutarimo.

Arafatas nanrašė duoti iam 
norą dienu, kad iis ąplotn naši-: 
^arti. Jis norėio įtikinėti Maroko 

1 karalių, kad ji prioaž;ntu atsto
vu derybose 'U Izraeliu. Jorda-I 
nijos karalius mano, kad iš Iz-Į 

i raelio įis galės išsiderėti 
giąu, negu Arafatas.

Jordanijos karalius . 
nenori atidėlioti

dau-1

ralius nenori ilgiau su juo 
tartis:

Jordanijos karalius pranešė 
Arafatui ir keliems jo šalinin
kams. kad reikia spręsti Arti
mųjų Rytų laikos reikalus. Iz
raelio ir Jordanijos taikos 
tartis 
niiai ilg

Visi 
džia s ii 
agentus ir 
įlankos įvs

Sovietams pavyko paimti An- j 
golos kontrole savo žinion, bet i 
tai padarė tiktai su kubiečių Į 
pagalba. Jie bandė lokiu būdu sporinė, 
paimti ir Namibiją, bet jiems! 
nepavyko.
įsiveržė j Angolą ir atėmė 3(M) 
milijonų dolerių vertės ginklus.

Turint galvoje, kad Iranas! 
bendradarbiauja su Sovietų Są
junga, pakaitos Artimuose Ry- Į 
tuose gali įvykti greičiau, negu 
Arafatas norėtų. Jordanijos ka-

su
joti ir šia;p užtruko žy- 

au negu reikėjo.
žino, kad Sovietų val- 

karo medžiagą, 
nigus į Pers jos 
s vietas.

ARGENTINOS KARIŲ

LONDONAS. Anglija.—- Anie 
500 arsenfmBciu kreinėst i Urb
tus. sorėd»mi sužinoti an-‘« Ar
gentinos kariu likimą Falklan- 
do salų karo melu.

Londonan atskrido tėvas tu
rėtos sūnų lakūną, kuris Falk- 
lando setu karo metu dinmv 
Argontiniečiai. portalė^e i«c:a-'š- 
kinri iš karo necrižu«:u valku Ii-, 
kimo. kr^nPsi i britus. Argen
tinos kariuomenės vadovybė ne
turint iok’U žinių anie in sū
naus likimą Brita; randėjo at
vykusiam lėvm' padėti. ‘

Iš viso karo metu dingo apie 
tūkstantis argentiniečių karei- 
vių. Kariuomenės vadovybė pri
pažįsta, kad jie buvo išsiųsti j 
Falklando salas, bet po to jie 
daugiau nebežino.

- ALBATEIRA. — Portug 
j on Suvažiavo Soc'alistų int 
nacionalo vadai, kad galėtų 
'arti dabartinę tarptautinę 
litika.

Posėdžius pradėjo W. Brai 
isbartinis Internacionalo p:r 
pinkas. .Pagrindinę kalbą pi 
;ė buvęs Portugalijos pren 

fa§' Mario Soares. Jis parei 
AaVo .įsitikinimą, kad artėj 
dūpsėZ rinkimuose socialistų į 
Ija bus didžiausia laimėt 
Portugalijos socialistai g 
langiau balsų, negu bet kuri 
a Portugalijos partija, bet 

paabejojo, ar socialistai g 
eikatingą daugumą vyriaus.} 
atdaryti. J;s nenorįs daryti 
<ios koalicijos, keikią buvo 
taręs Helmut Schmidt.

Socialistai rengiasi pasėdž 
i keturias dienas, kad g: 
iptarti planus demokratijai 
tiprinti Europos vals!ybė.-e

— Meksika pakėlė gezu 
kainas. Dabar moka 60 c< 
iž galoną.

Ponktadienį aukso

Pietų Afrikos kariai Į JLalandž.o 10.
, kielius. M utantas,

KALENDORĖLIS

Balandžio 9:
Basa. Kaunas.

Balandžio 11: Leonas, Dau
gaila, GydJkis, Kirsna, Visits. I 

t 
Saulė teka 5:21, leidžiasi 

Oras debesuotas, lis. J

Atvelykis, Eze-
Dygūnč, Pai-

Kleopas, Daba, 
Jomantas, Už-

Zigmas Mikuži', Marquette Parko Namų Savin 
gijos pirmininkas, įteikia aldermanui l'rank B 

mėjirną už rūpinimąsi lietuvių reikalai

ka.ua


sa^tižka išvąda

— Statistika, mielasis, ątžkiai 
Į pasako, jog geriau turėti karet- 
į ligę, negu būti milijonierium.

^^3 • — O kokiu būdu tu priėjai to- 
f klos išvados?

Klosimus ir mrdiiaga Myšti: 443$ Su.' W*sM»nai, Chicago, IL 60632

pasiekti

i, o sergančių karštlige tik aš- 
uoni nuošimčiai. i

tų.
— O antroji?
— Jau metai praėjo. Laukiu...

KARTUS APSIVYLIMAS
— Neturiu laimės vedybinia

me gyvenime. Mano pirmoji

metu apie! 
ir -galvoti į

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
VI melai Balandžio 9, 1‘.W3- -Nj\ 10 (257)

Redaguoia PRANAS *LL>-S

nelaimės
apdraudę

nes abiejuose mies- Į

pėdas. Apsemti visi rūsiai, už- 
Kiinšii vandentiekiai. Žmonės 

aukštesnes |

'MfA' 1

l

Niagaros krioklys — Gerai. Nusipirk.

KUR PASUKSIM?

žmona, bet’ paskutinis žodis 
sad priklauso man

Patvinusios Louisianos ir Mississippi 
upės tvindo gyventojus

LAI’.ii OMEAĖS MALŪNSPARNIAI TRAUKIA ŽMONES 
NUO S I OGŲ. IŠMETA PAMPINĖS

LA1TON ROUGE, Louisiana, j moję vanduo pakilo iki 10 pė-1 
- ■ Praeitą ketvirtadienį iškrito) du, o Ballon Rouge pakilo dvi j 
nepaprastai smarkus lietus viso
je dviejų valstijų srityje. Nsw 
Orleans mieste ne lijo, bet tie
siog lietus liete liejosi. Žmonės 
nei nepasijuto, kai vanduo pra
dėjo gatvėje kilti ne coliais, 
bet ištisomis pėdomis. New Or
leans nii-stįks tapo šniokščian
čiu ežeru, viską verčiančiu iš sa 
vo vietos. Žmonės lipo į aukš
tesnes •vielas, bet visiems ailkė- 
jo, kad aukštumos nepadės.

Ligoniai, seniai ir vaikai nepa
jėgė nuo smarkaus vandens pa
bėgti. 1 vii-tinams, jog kai ku
rie jų prigėrė. Aiškėja, kad i. 
New Orleans primiesėiai apsem 
ii. Kariuomenės malūnsparnia 
kelia žmones Į saugesnes ir aukš
tesnes vielas.

New Orleans miesto žemu-

vietas.
'i okios 

soeiakrnę 
h. galima,
tuose apsemtos socialinės ap-1 
draudos įstaigos, niekais nuėjo * 
visi užrašai, dokumentai ir as
menų užrašai.

Kariuomenės vadovybė yra! 
vienintelė, kuri teikia pagalbą j 
.menėms. Malūnsparniai išveža į

■riulxis ir maitina išalkusius.
Iš kariuomenės sandėliu ima

mos šiltos antklodės ir teikia
mos nukentej ilsiems.

f,f -

DIPLOMATO YPATYBĖ
Anglų politikas Henderson, * 

paklausias kokių ypatybių as
muo gali tapti diplomatu, atsa
kė:

— Diplomatu gali bųtį kiek
vienas vyras, kuris atsimena sa
vo žmonos gimimo datą, bet pa
miršta jos amžių.

su
vi-

KELI PATARIMAI TIEMS, 
. KURIE NEGALI KAIP 
• REIKIANT IŠSIMIEGOTI

Žmogaus organizmas reikalin
gas gero poilsio ir kūną atjau
ninančio miego.

’ Apskritai, miegas būtinas svei
katai išlaikyti, bet dar labiau 
jis privalonias. nustipusiems, ma. 
žakiaujyste sergantiems ar šiaip 
silpniems asmenims. Nedamie- 
gotos naktys ardo ir pažeidžia 
opią nervų sistemą.

' Tiems, kurie kenčia nuo ne
migos, patartina vakarais, po 
darbo, ilgiau būti gryname ore. 
Ypač vasaros metu reikia dai
giau judėti, nevengti saulės 
spindulių-ir pan. Be to, reikia 
daba i, kad tvarkingai veiktų 
virškinimas, nes tai dažniausia 
prisideda prie nemigos kančios.

Naudinga yra prieš einant gul
ti išsimaudyti šiltame vandenyje 
ir išgerti stiklą karšto pieno.

Nuo nemigos pirmoji ir svar
biausioji priemonė yra norma
lus gyvenimas, higienos dabo
jimas ir reguliarios miego, va
landos. Svarbu yra, kad miego 
patalpos būtų gerai išvėdintos.-

. • leą; , -
: Atsigulk nakties poilsiui ka^ 
Ida pradedi norėti miego ir atsi- 

i kėlk numatytu laiku, arba kai 
savo laimės kalvis, tačiau ne *prc ’ pabundi rytmetyje paskiau im- 
šali būtų pateikti b vieną kitą | kis. kokio nors darbo.
patarimą, kurie galėtų būti ben- ' 
dri visiems, trokštantiems sma
gesnio gyvenimo.

1. Atsimink apie tai, jog pa., 
šaulyje nėra pilnos laimės.’’

2. Nežiūrėk į - darbą kaipo įl Padėdamas savo , parašą, ati-j 
naštą, bet kaipo į net būtinybę, j pasižiūrėk -kas yra aukš- 
ir atlikime jį su pamėgimu. ’ j

3. Neįleisk į savo širdj pavy
do. Pavydas išsemia nervus ii 
ologai nuteikia.

4. Prisimink smagesnius įvy 
kius praeityje, bet tuom pat sy 
kiu. pasitikėk, jog ir ateitis su
teiks Mau smagių momentų.

5. Kilkus kokiai ligai ar šiaip 
nelaimei, parodyk ištvermingu-

i
skllyio.
kitais, duok ii

^Nelaikyk savo širdyje neapy
kantos ir noro kerštauti, nes 

tokie įjausmaį slegiančiai veikia
• tave patį. -Y

Bandyk, kiek aplinkybės lei
džia. būti naudingu ir kitiems.
Rūpesnis vien tik savimi padaro esančios piliulės bei tabletės esą 
mus egoistais ir mažaverčiais.

būti visai svarūs, be jokių išorėj 
vandens žymių ar iškilimų. Pa
tikrinkite ant jų užrašytas kai
nas ir gamintojų nurodymus. Jei 
kils koks Įtarimas, tuoj kreipki
tės į vaistinmką.

3. Jei paketėliai ar buteliukai p einant
yra permatomi, tuoj atkreipki- į 
te dėmesį, ar jų viduje patal
pinti vaistai atitinka ant viršaus 
pažymėtiems nurodymams. |

4. Prieš pradedant naudoti i • , , ... .c f pirkti mėsos — skambėjo atsa-
ų A

: peržiūrėti. Labai svarbu, kad 
tiek paketėlio tiek ir buteliuko .

•paskirtis atitiktų vaistus. Nepa-I

Amerik'iečiui korespondentui, 
atvykusiam į Maskvą, keli vieii. 
niai aiškina, jog Sovietai pirinau-1 
ja visose srityse ir greitai pra- i 
lenks Jungtines Valstybes. Be

galve, korespondentas 
jparedė pirštu Į ilgą eilę stovin
čių žmonių.

O kas tai yra? — paklausė ame
rikietis.

— Tai tie, kurie laukia rtusi-

gus už padaužą, kuriuomi aš 
pirmiau buvau.

* *
SUNKU PRISITAIKINTI
Nauja ofiso tarnautoja skun

džiasi savo draugei;
— Padėtis tikrai nepavydėti

na. Norint gauti geresnį darbą, 
turi atrodyti rimta ir išmintin
ga, o kai bandai sužvejoti vyrą, 
tai tenka atrodyti kvailai, kaip 
žąsis...

nupirktus vaistus, juos atidžiai BLOGI SKAITYTOJAI
— Tokia eilė laukiančių? Ir 

taip pasikartoja kasdien?
.... , . . — Nieko panašaus! Mėsa jukmirskite pakvėpinti ar kartaisi , ... . . ., ... .. h , I parsiduoda tik syki per savaitę!nesijaučia nemalonaus kvapo, j 

Stebėkite, turini ar visos jame

7 JT- —— ° i ~ » ■' • ' ' 4

mo ir drąsos. Be skausmų ir ap. Žinotina visiem vaistinėse
tivylimų, gyvenimas būtų mo
notoniškas.

6. Didžiausia nelaimė yra syk: 
lumas. Bandyk kovoti su juo i> J 
žiūrėk .į pinigą ne kaipo į save, 
poną. bet. kaipo į tarną.

7. Niekad neatsisakyk pada
ryti ką nors gero kitiems žmo 
nėms, bet žiūrėk, kad tavo ge
rumo neišnaudotų kiti.

perkantiem vaistus •
1. Priėję vaistinėje prie vais-{

vienodo dydžio, ir ar kartais 
spalvos kai kurių nėra pasikei
tusios.

• Atmink, kad ir sie-nos 
SU SIS.

turi

Prunkščia sartis vėją lenkia.
Dūzga laukas avižų — 
Linksma lėkti lygų kelią 

; Taip baltuojančių beržų!

Skrieja sodžiai, girios, pievos, 
Mirgą kilimu žaliu — 
Rūtų dvelkiantys darželiai 
Prižarstyti spindulių!

Pilkos lūšnos. Kvapūs dūmai: 
Pasigėrei — apsvaigai. — 
Linkčioja ristais žirgeliais 
Samanotieji stogai.

O po stogu samanotu, 
Po artojo rudine — 
Vargo grūdintos krūtinės 
Liejas meilė ir daina.

— Prašom, prašom, Būki svečias 
Kviečia vartai atkili.

Berniukas įeina į knygyną 
švilpaudamas. Prižiūrėtojas pri
bėga prie jo ir sako: būk ramus, 
nes žmonės negali skaityti.

— Jie privalėtų gėdintis; aš 
.jau skaičiau būdamas šešių me
tų.

Jfc « *
TIKRAS IŠBANDYMAS 4

Gydytojas I — Man atrodo, 
jog tie naujokai nuduoda neby
liais.

Gydytojas II (pašnabždomis; 
— Palauk atvesiu savo dukrą 
dainininkę, jeigu jai dainuojant 
tie vyrukai neužsikimš ausų, tai 
bus įrodymas, kad jie iš tikro ne 
girdi.

NĖRA PAVOJAUS

Jurgaitis su savo partneriu 
Išganaičiu, nueina į karči'amą. 
Po kurio laiko pirmasis surinka.

— Ach, išeidamas, pamiršau 
uždaryti geležinę spintą!

— Kas čia tokio. Juk mes abu 
esame čia.

* *
PAVYDUMO

} tų skyriaus, akylai peržiūrėkite'
1 . .

navydus
Nors kiekvienas mūsų esame

TIEMS. KURIE TROKŠTA 
LAIMINGESNIO GYVENIMO

KELETĄ j PAPRASTŲJŲ
GYVENIMO TAISYKLIŲ

Vieonas išminčius yra nubrė
žęs sekančias gyvenimo taisyk-

Jis: - 
sutinku 
tavim.

- Aš tau 
geruoju

Aš žinau, dėl ko. Tu esi 
ir nenori, kad aš pa

sakau, jog ne- 
divorsuotis su

*
ŽENKLAS

* * *
PASITAISĖ

APIE KELIONES

pasaulio koks gražumas.

MAYOR OF CHICAGO

GETTING PREPARED IF IT HAPPENS

Tornados respect nd geographic boundaries Over 
frie lest five years 4.245 tornados have touched down in 
46 different states White they can occur anytime, March 

Brough August are considered the “danger" months State 
Farm Fre and Casualty, a major home usurer. offers the 

foBcramg suggestions to help you get ready tor the coming
.—L1I~ •• IDt?«®QQ season.

,-visas lentynas ir jose sukrautas! 
bonkutes bei paketėlius, ar vais-{ 
tų viena rūšis su kita nesumai-

. syta. Pasirinkę reikiamus vais
tus, nežiūrint ar jie patalpinti, 
paketėliuose ar sudėti bonkutė-

- se, tuoj pat patikrinkite ar nė
ra iš viršaus sužalojimų bei mė- . 
ginimų atidarinėti. Plastikiniai 
paketėliai ar bonkutės neturi tu
rėti skilimo žymių.

^2. Visi vaistų paketėliai tun

Teisėjas: — Prieš metus laike 
tu žadėjai pasitaisyti ir tapti ge
resniu žmogumi, o dabar žiūrėk, 
pakliuvai už apgavystes ir pasi
savinimą grafo titulo.

Kaltinamasis: — Pone veisė-
j tu. ar grafas nėra geresnis žmo daryčiau kitą vyra laimingu.

Ar šuoliuosime tolyn?

— Man, žirgeli, gelsvos kasos, 
Tau — baltieji dobilai.

B. Rutkūnas

9 Kf>ow how to get emergency we4tMr 
r^ormetion in yoir oonstJunty cod tatow 
4 means.

— • t topnedte Me
been sighted, teka ccwr.

eaM of a tornado.
—•Maw • prearraf>Q4d ptoc$ to pour.kep* 

tiaaamant *you haw one or to tokai Ito ' tvora 
or under stairway I yea doaD to 00 tor

dech er otw doDreeeion.

kindot incur■ Be ture you ha 
and though of Hl 
couto do.
— Make -wr In vr 

houet and Mee 
had^e (HB Fs 
nry» Hafr m

■ Ke*o recF./>ts for repairs and additional 
living expenses Vast hoocewners tnstranc* 
cohtrabfb w;« re ^btrsc treco coat:; c^ua.’*y 
tosses exceed*"^ o1 CO IhM yea t rew-c xs>»d 
*r< oarwtmJv tax deductible

TORNADOS
If one struck, would you 

know what to do?

ctisaater service officials. Check your local 
news meets for instruction* and information on

soon as peeafote. He dm tse you to

B Stey wth your property to guard against 
wfoebM or tooting untM erWorcena4nt 
agecKfea organize protection. »
— Pfotect *oa«r»st additions’ damage , board up 

b^oMw windows dr hg*?s m the wells or v 
teofį cover or otherwise p'titegt ftmishtogs 
from further damage by rate or wind Ft 
necoesery, have utilities turned’ oh to pre
vent (terufoe from exptoston<x fire.

■ Don^ be rushed info sgr.ing repair con
tracts- Fly by nfoht often prey on
tornade vetirns Be sure you lihow *w*h whom 
you’ee xjeat ng Your insurance or ad- 
jushn theuid be tibte to hofo; or asR vour 
Better Bueness 3drew or too de. or refatwrs 
to «€CCR*nend sot eone. r ,

I A °

• Mąstant ima neramumas, 
į Noris- daug ką pamatyt 
; Ir tau ti tėčiam*--apsakyt.
Reik-į-Meksiką- važiuoti.

į Tik Aliaskoj pabuvot, 
į Apie ją papa-akot.
Ir Paryžių i: Berlyną
Ir. Šveicarijos kaluyną 

į Mielą būtų paaoątyt, 
’ Paskui' viską apsakyt 
j Kad anapu- nusidavus, 
r Pilną ‘ rojaus" vaizdą gavus, 
t Aprašyt; būt svarbu, 

.| Paskaityti įdomu.
į Jei norėsi ten keliauti,. 
*. Reiks leidimą- iąkąiriauti, 
l Ne bet kas gal -ąo pasiekt. 
įjNe bet kas ten gal- patekt.

Girt žadėk ten’-ju šunybes. 
Numylėti barbarybes. 
Lengva pasą buk tad gaut

! Ir galėsi ten keliaut

, - —
■ Jųjų propagandą gavęs, 
-Negalėsi tad tylėt. 
Visą tai reikės plepėt.

Perkūną?-

Prašome visus šių metų balandžio men. 12 dienų 
balsuoti už

ptuvigoms, nes Chicagos gerovei reikalinga
♦ MIESTE TVARKA
♦ PATYRĘS ADMINISTRATORIUS *
♦ AUKŠTA NUOSAVYBIŲ VERTĖ
♦ ŽMONIŲ SAUGUMAS
♦ SUSTABDYTI APYLINKIŲ GRIOVIMĄ-

Nqxartuaninis komitetas Bernard Kptaaui išrinkti Ckkagtxs 
miesto mero pareigose: , ■ ■

A1.PWOXSE \Vį>XLS 
ALDONA lUUKtkS ' 
STASĖ SEMENAS 
ALGERI) BRAZIS 

r -ĘRANK YVOIDĄT 

' X BELLAtIĄ-
W'ENDELL RARC1.AY

ANTHONY J. RUDIS 
h>XAS TALANTHS 

ZIGMAS MIKUŽIS 
JOSEPH SKEIVYS 
GROŽVYDAS LAZAUSKAS 
JONAS STONKl'S 
KAROLIS MILKOVA UIS 
STASYS VANAGCNAS

' 4
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Tridienės pastabos apie Kviklį esmines
(Tęsinys) “ po ilgų valandų išstovėjimo,

grįžti nebegaviis mėisto lahkian- 
tiems išbadėjusįeins vaikams, tai 

Į toks deputatas atsiduriu, kaip 
j “liaudies priešas”, ilgiems me

lams vergų stovykloje.
Sovietų Sąjungoje joks depu

tatas okupuotuose kraštuose nė
ra žmonių renkamas, bet yra 
okupanto paskirtas iš anksčiau 
nusipelniusių komun'slų parti
jai ar toks žmogus, kuris var
dan tveriamo komunistinio “ro
jaus” (tikrumoje, žiaurios ver
gijos) gali išduoti savo moliną, 
.ėvą, brolį, seserį. Sniečkaus 
motina ir broliai pabėgo į lais
vąjį pasaulį, nežiūrint, kad A. 
Sniečkus', Sovietams okupavus 
Lietuva, buvo visagalis raudo- 
nas “nariukas”.

Po Slalįno mirties, šiek tiek 
buvo plačiau praverta geležinė 
uždanga ir Įvairiais keliais buvo 
gaunama žinių iš okupuotos 
Lietuvos, šiek tiek buvo žinoma
ir ap:e masinius -lietuvių veži- { 
mus iš okupuotos Lietuvos į S’ Į 
birą ir kitas vietoves sunkiem.1 Į 
vergu darbams.

j^ššarapnickas. sovietinių 
ibų apsuptas, 1946 m. rude
ni žuvo Ylakių valsčiuje.

‘ Gimtasis Kraštas”, pavergtoj 
1/ tavoje leidžiamas savaiIraš- 
* sk’rtas užsienyje gyvenan
ti. ns lietuviams, laiks nuo laiko 

■ /.rašo apie žymiuosius Sovie- 
l-.as nusipelnusius asmenis, ne 
r k lietuvių kalba, bet ir anglų. 
Viena Sovietams nusipelnius’ 
yra aprašoma “Gimtajame kraš
te” Nr. 47, 1978 m. lapk. 23 d. 
'i ai Zinaida Zubaviciūtė, iš Yla
kių valsčiaus. Kaimo nemini, 
L t-1 žinau, kad ji yfa gimusi Ged- 
i mų ka me. Gimtasis Kraštas 
r.-;šo, kad Zinaida Zubaviciūtė 
jau nuo 13 metų buvo supažin
dinta su komunistinėmis idėjo-: 
r.iis, nes jos lirolis Stasys, būda
mas komunistas, platinęs nele
galią komunistinę spaudą, kurią 
ir Zinatdąaškaitydavo.‘£ . į

Pagal Gimtąjį-Kraštą, jau virš 
20 metų kaip minima Zinaida 
Z ubaviėiū tė ’esanti: Yla In u vals- 
čiaus, Skuodo rajono vyriausioji 
raudonoji “carienė”. Zinaida Zu- 
havičiūtė, pagal G;K., už nuopel
nus okupantui, esanti ne. tik 
Ylakių valsčiaus vyriausia par
tijos pirmininkė, bet ji esanti 
‘ išrinkta” atstove ir. į koinunią- 
tų parlijošsūvažia^mą. O tų at
stovų suvažiavimai yra visiems 
žniomi: ką tuose suvažiavimuų- 
s pasiūlo Kremliaus raudonie
ji "carai tą tie “išrinkti” dė- 
1 gatai patvirtina,mes jie tik to
rą teisę ir turi: sušukti Ura', ir 

. gąi ploti: Jei koks deputatas- 
stovas pakeltų ranką ir pą- 

į . įprašytų palengvinimo, geres- 
n ų darbo sąlygų, daugiau duo- 
: ?s fabriko darbininkams ir ki
tą maisto produktų, kad nerei-

i. BRITANIJOS LIETUVIU SĄJUNGOS I 
CENTRO VALDYBOS PRANEŠIMAS Į 

D. Britanijos L ctuvių Sąjun-| DBLS superka Lietuvių Namų 
>s veikloje 1982 metais buvo Bendrovės akcijas, kurios daž

niausiai dėl akcininko mirties, 
yra perduodamos.* Siekiama, 
kad Lietuvių Namų Bendrovės 
kontrolė ir nuosavybė pasiliktų 
visuomenės organizacijos, t. y. 
DRLS rankose, šiame dar be 
jau eilė metų kruoščiai dirba 
Centro Valdybos narys S. Ne
nortas, kuris yra ir Lietuvių Na
mu Bendrovėm finansinis direk
torius.

Didžiojoje Britanijoje 1980 
metais įsteigtas T. P. Fondas sa
vo veiklą plečia ir kaskart pa-1 
lemia didesnį skaičių nukentė- 
jusių mūsų tautiečių ir jų šeimų. Į 

Centro Valdyba ragina ir pra-' 
šo DBL Sąjungos skyrius, ov. 

velkla vyksta per skyrius. Didie-!, gąnizaci j as ir pavienius asme- 
ji mūsų skyriai, kaip Bradfordo,'

,'patingai svaibūs.ir reikšmingi. 
Be nuolatinių vietinio pobūdžio 
radicimu parengimų ir minėji
mų, Sąjungos Centro Valdyba 
suorganizavo ir pravedė 29-tąją 
Europos Studijų Savaitę, suor
ganizavo Europos Bendruome- 
i ų atstovų pasitarimą, prisidė
jo prie sėkmingo rezoliucicjos 
pravedimo Europos Parlamente, 
informavo visuomenę apie Lie
tuvą, apie žmogaus ir tautinių 
teisių laužymą, skelbė mū-ų 
tautos siękimus būti laisvais ir 
neprikUhisomais. *

Skyrių veikl<t i
Pagrindinė DBLS kultūrinė

i organizacija-, kurio- domis? 
temis problemomis. P: laikom: 
artimi ir glaudūs santykiai su 
organizacijomis, kurio- stebi ir 
seka Helsinkiu susitarimų vyk
dymą.

Puoselėjami santykiai su Eu
ropos Parlamento atstovais, ne 
tik su britų, bet ii kitų tautų.

Planuojama praplėsti Euro, 
pean Liaison Group veiklą Eu
ropoje, svarbiausia’ Vokietijoj 2 
ir Prancūzijoje, gal, ir Ameri
koj c.

1983 m. lapkričio mėn. turėjo
me pavergtųjų 
dviejų dieni;
ne, kur Im. 
nutiūim 1.

na
tautų atste

Lond

a t nose 
zuitatl

nis nuolat remtit aukomis tą kil- 
amo, Manchestęrio, Der nų Tautinės Paramos Fondo

' darbą. Valdyba tam reikalui ski
ria reguliarią paramą. '

Pasaulio spauda

Pasaulinėje spaudoje Lietuvos 
vardas vis dažniau, yra minimas, 
didžiųjų Vakarų valstybių ne
pripažinimas Pabaltijo tautų in 
korporavimo į Sovietų (de jure) 

veikliau dirba Jietuvišką darbą, yra žinomas kiekvienam politi-i

by, Birminghatno, Wolverhamp.’ 
tono, Leeds, Boltono savo ini
ciatyva ruošia įvairaus pobūdžio 
minėjimus ir parengimus. Šio
je srityje ypatingai pasireiškė 
Škotijos DBLS skyrius, kuris 
kartu su lietuvių klubu atsto
vauja tautinius reikalus Škoti
joje, ir kas kart vis plačiau ir

j vyrų, dalyvavęs prie lietuvių iš- kovotojai, -aktyvistų pirminin- 
| vežimo į Sibirą vergų darbams, kai: Gailaičių apylinkės pirm.

Justinas Perminąs, Trumplau- 
kės apylinkės pirm. Kazys Mel- 
keta, Gedrimų apyl. pirm.’Juo
zas Pečiulis. Deputatai: Kazys 
Girkontas (Erkšvos apyl.), Jo
nas Druskinis (Gonaičių apyl.), 
Pranas Urbonas (Skliaustės 
apylinkės). Yra ir daugiau žu
vusių nusipelniusių komunistų 
deputatų, įrašytų toje lentoje. 
Bet apie tai kitą kartą.

Juozas šarapnickas 
St. Catharines ,Onl., Canada 

(Bus daugiau)

vyrų, dalyvavęs

Vienas iš tų nekaltų ylakiškių ! St. Vitkus, kaip įžymus ir nusi-
lietuvių tremtinių j Sibirą buvo 
aktyvus, jaunuolis Steponas Vil
kus. pagal tėvą, seną komunistą 
Steponą Vitkų, išauklėtas ko
munistų dvasioje. Stapė Vitkus, 
kaip aktyvus komjaunuolis, So
vietams .okupavus .Lietuvą ir 
prasidėjus vokięčių-rusų karui, 

‘kiek vėliau buvo suimtas ir pa
siųstas ji Dimitravo . stovyklą 
darbams..' Iš ten S. Vitkus pa
bėgo. *

Apie Š. Vitkaus pabėgima bu
vo

pelnęs komunistas, valsčiaus pa
talpose dirbo su keliais padėjė
jais. St. Vitkaus psž.nkl’r.imo 
tą ar kitą išvežti, niekas nega
lėjo pakeisti/

Išvežimui į Sibirą lietuvių są
rašus sudarė “rinkti” deputatai, 
padedant “liaudies gynėjams”-- 
stribams. Veikę partizanai tuos 
aktyviuosius deputatus - stribus 
išaiškindavo ir likviduodavo. 
Kada Ylakiuose prasidėjo suimi- 
nėjimai, žudymai ir vežimai i Si-

pranešta Ylakių policijai, Į birą, dalis jaunų ir senų, vyrų 
nes jo tėvas gyveno Ylakių mies- . ir moterų pasitraukė iš namų ir 
te.. Man yra nesuprantama, kaip] Įsijungė į partizanų eiles. Jie pa- 
S. Vitkus buvo sekamas, ieško- siryžo geriau mirti kovodami su 
mas ir vėl suimtas. Vienas iš; okupantu ir jo tarnais savo že- 
nėeilinių -policijos pabšigūnų at- j 
vyko Į Baužienės namą, į ten 
esančią mezgyklą, paklausda
mas, ar nesislepia čia Stapė Vit
kus, kuris esąs .pabėgęs iš Di- 
mrtravbs stovyklos. Iš tų mez
gėjų, viena buvo kaip tik išsi
nuomavusi butą pas S. Vitkaus 
dėdę. Dabar ji gyvena Kanadoj. 
Taip pat ir tas policininkas, ku
ris taip “slaptai” ieškojo pabė-į

rnėje, begu būti išvežami visam 
amžiui ir lėtai mirčiai į Sibirą 
vergų darbams.

Yra patekę keliolika nelega
liai, kad ir komunistų parašytų 
knygų ir į Kanadą, kurias teko 
perskaityti apie vykusias kovas 
su buržujais nacionalistais. Ten 
yra aprašomos kovos ir su Yla
kių buržujais nacionalistais. Ne
įmanoma tas kovas aprašyti 

gusžo komunisto Stapės Vitkaus, I šiame dienraštyj'e. Tose kovose 
dabar gyvena Kanadoj. Dėka to
kio “slapto” paieškojimo, Stapė 
Vitkus galėjo pasirinkti saugią 
vietą ir ten išbūti, kol'Sovietai 
okupavo Lietuvą antrą kartą. 
Sovietams antrą kartą okupa

ntų darbininkams valandas sto-' vus Lietuvą. St. Vitkus buvo 
vėti prią maisto krautuvių ir, vienas iš aktyviųjų ir žiauriųjų

VERTINGOS KNYGOS
© LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno tr mok& ’ 

. .4 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet neaenatų, Vine* 
» ’čvėa, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanka 
ž Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K- Matusevičiaus Ir 1 
r.ėilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis 1 
E-’. K. Čiurlionio. M. šilefkio, V. Kašubos, A. Rūkitelės ir JL Vara 
i Srybos povefkslais. 385 pusi, knyga kainuoja tik S3.

e DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, raiytojos Ir
* mų šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daln\ 
Lentes beį^jų istoriją ir eigų. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
U’ms, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimi 
L d užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja M.

e VIENIŠO ŽMOGAUS ^YVENIMAS, Antano Rūke aprslj 
t 5 Juozo Adomaičio — Dėdės: šerne gyvenimas. Tai ne mum. 
rvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Mte 

r -i tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyg> 
nsrduodama tik už n . • -

e LIETU V11KASTS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalatsk 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės t 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai jdomūs kiekvienas 
lietuviui Leidinys muštruotai nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių psvadfnima%Tr jų vertinta! J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių lamėlapia. Kaina M.

> K4 CAUM1S LIMA, ralytojoa Petronėlės Orintalfėa 
mtnĄnai k mintys apie asmenis k vietas neprik. Lietuvoje k pfc 
r- alsiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius 
b<t kainuoja tik $3. ‘ 3 » -

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupm 
La Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik Bs 
J irgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų k poe* 
f ią. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ul žmogaus tebea. 
F&yga yra didelio fs*mato, 265 puslapių, kainuoja M.

> BATTRINtS N0VEL13, HL Zoečenko kūryba, Jr Valaičk 
^ritmas, >09 prt, knygoje yr® 30 sųmojngų norelių. Kaina fl.

Knygoi pnwnoj. BaujĮtfkSe, So. HaMed Stj CMelgei I
- wFMG fcis-j i

GELEŽINĖ SVEIKATA

— Mano širdis veikia nenor
maliai: šonuose diegliai, kojų 
kaulai sukasi, o viduriai nevirš
kina.

— Tamsta turbūt turi geleži
nę sveikatą, jei tą viską gali at
laikyti.

MEET THE CHALLENGE! '

1 v
Tiek skyriaus tiek klubo veiklo
je reiškiasi ir energingai dirba 
skyriaus pirmininkas J. Bliū- 
džius, sekretorius Z. Sledziaus- 
kas ir kiti.

Šv. Cecilijos choras yra žino
mas visiems D. B. lietuviams. 
Tam chorui sėkmingai vadovau
ja P. Dzidolikas. Tautinių 

i kių grupės vadovė yra K.
gienienė. 1

Be tradicinio Sąskrydžio 
dyboje ir Lietuviško Jaunimo ir 
Skautų Savaitės Sodyboje, da
bar, jau kasmet ruošiame D. 
Britanijos Lietuvių Dienas. Ruo-; 
Šimo darbai pavedami didesnės 
lietuvių kolonijos skyriui, b fi
nansinę atsakomybę^ ir /progra
mų sudarymą pasiima Centro 
Valdyba. Šia proga Centro Val
dyba dėkoja Bradfordo lietu
viams, ypač skyriaus ir Brad- 

I fordo “Vyties” klubo valdyboms 
už sėkmingą D. B. Lietuvių.Die
nų organizavimą Bradforde 1982 
m.

so-
Ru-

Sq-

. . I
mam veikėjui. Vakaruose. L<e-Į 
tuvos klausimas ir dabartinė pa-1 
dėtis Lietuvoje yra aprašoma ir 
paminima svarbesnėje Britų 
spaudoj, kaip “The Times”, “The 
Daily Telegraph”, “The Guar
dian” ir provincijos spaudoje.

Vokiečių spauda ypač plačiai 
rašė apie Europos Parlamento 
rezoliuciją dėl padėties Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje. Smul
kiau apie tai buvo rašyta “Euro
pos Lietuvyje” (Nd. 4, 1983 m.).

Politinė veikla

Pavergtųjų Europos tautų po
litinė veikla stiprėja, ir vis da
rosi daugiau efektyvi. Daugiau 
dėmesio skiriama trumpų laiškų 
rašymui ir telegramų siuntimui. 
Atkreipiamas 'dėmesys ir žmo
gaus • ir tautinių teisių pažeidi
mus. Kreipiamus! tuo reikalu Į 
vyriausybių atsakingus asmenis,

poje ir i 
domuose i nu

specialus kon 
iavimui su šiais 
;is veiksniais. ' 

labai -

.ird- 
v.L

; Vi.
Tau.

bendradarb 
suomemini; 
tinės probler 
bus klausima,
nu atveju kelti viešumon Sovie- 
tų-imperi os dekolonizacijos klau 
simą.

Buvo diskutuotas visos Euro
pos radijo ir televizijos translia
cijų klausimas, siekiant išplėsti 
jau dabar veikiančius translia
vimo tinklus į mūsų kraštus. 
Tuo reikalu kreipiamasi j Euro
pos Tarybą ir Europos reikalų 
Komisiją. Būtina sustiprinti ra
dijo transliacijas per “Radfo Li
berty” ir ‘‘Radio Free Europe”, 
įsteigti radijo transliacijas iš 
Švedijos.

(Bus daugiau)

— Prez. Reaganas paskyrė 
Baltųjų Rūmų sekretoriumi G. 
Le? Hodger.

žuvo daug lietuvių, kovojusių 
prieš Lietuvos okupantą ir jo 
tarnus. Taip pat žuvo ir komu
nistų. Žuvę žymūs .kųiųųnistai, 

■“liaudies gyriėjų” pirmininkai ir 
deputatai,, kurie.. gz‘’ntiopelnus 
okupantui kovojo ir žuvo/ Įve
dant vergiją Lietuvoje, yra su
rašyti Į nusipelniusių garbės la
pą, o tas lapas pakabintas Yla-1 
kių apylinkės Taryboje, žuvę

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

2608 West 69th St„ Chicago. ILL 60629 ♦ Tel. >25-2787 
o

Didelis pasirinkimas Heros rūšies įvairių ųrekK

MARIJA XOKEIKIEN1

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ į

Cosmos Parcels Express Corp. f
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE |

iJWl W. <Mh St, Chicago, DL 6062? * Tel >25-27>I !

T ’ V, SXESNTINAK I

.   Jillian JU' ■ I I WIJ11 ■—WWWI Miim ■ ■ III ■ ■ * «■ — ■ « ■

2719 W. 71st SL, Chicago, HL
rCVGAJ IgPILDOMI MCKFTA1 • FANNIE MAT SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS RimCCVYS

Atdara Šiokiadieniai* nue

WB!ĮNĮįĮĮĮ»

Sąjungos Įstatai

įvairūs sąjungos narių ir sky-i 
rių pasiūlymai, liečiantys DBLS 
įstatų pakeitimas, reikalingi 
kruopštaus peržiūrėjimo ir ap
tarimo. Todėl galutnas pasiūly
mas bus pristatytas Suvažiavi-. 
mui vėliau.

Lietuvių Namų B-vės Akcijos

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 
/d ruošiatės keliauti — kreipkitės j Lietuviu X&Ta:g$

American Travel Service Burea.
'• ■ >727 S: Wzat«rB Ave^ Chicago, IB. 606431

' .?■• į ■ Telef. 312 238-^787
• N«4ttoknDEM pionuYUBJU uz&tkant lėktuvų, traukintų, laivų kenoU 

jlų (crulaea), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- 
ne kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuva ir kitus tišto; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoj, ir teikiame Infor, 
oacijas visai* kelionių reikalais. ■■

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvu*, tik -ei m rezervuoti vieta*

Inž. LIŪDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

IS PRAEITIES ŪKANI]
mATEINA LIETUVA,

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

Ir patarė mums toliau studijuoti.

K*in* f25. Kieti virėelUL Plito p.

’ NAUJIENOS
> 1739 S. Halsfea St., Chicago, IL 50608
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Politikas pr i valė tų susivaldyti
Didieji Amerikos dienraščiai — New York Times 

Washington Post, Los Angeles Times, Newsweek ir.kiti 
dienraščiai bei žurnalai — labai plačiai rašo apie Chicagą 
Visi amerikiečiai žino, kas yra kandidatai Chicagos mero 
pareigoms ir visi stebisi, kaip pirmuose politiniuose de
batuose Bernard Eptonas užklausė kelis klausimus Har
old Washingtona, bet jis negalėjo j juos nuoširdžiai ir 
tiesiai ątąąkyti. 'r;S? ' ' - ■ t •

■ H‘'AmerUffėČiai žino, kas Chicagoje dąrosi -kiekvieną, 
dieną. Jiems žinomas demokratų partijos ’kandidato pa
reikštas įsitikinimas^; kad ,jis jau jaučiasi Chicagos meru 
ir sudarė komiteta is biznierių ir bankininkų, kurie jam 
padės perimti Chicagos administraciją. Jie taip pat žino, 
kad kandidatas Harold Washington surinko šimtus tūks
tančių dolerių politinei propagandai, bet pats jau nerodo 
to didelio pasitikėjimo ir viešai abejoja, ar jis pajėgs 
laimėti šiuose rinkimuose.

Manau, kad mes galime pakomentuoti kelis Chicagos 
gyvenimo dalykus, kurie už poros dienų bus- didžiuo
siuose Amerikos dienraščiuose bei -keliuose žurnaluose. 
Chicagos žinios tapo visos Amerikos -svarbiomis žiniomis, 
todėl mes galime laisvai pasamprotauti apie Chicagos 
mero rinkiminę kampaniją, kad viso krašto lietuviai ži
notų, kas darosi Chicagoje. Mūsų miesto rinkiminės kam
panijos smulkmenos tampa svarbiomis, nes Amerikos pi
liečiai Chicagos Įvykius skaito savais ir labai plačiai ko
mentuoja.

Ketvirtadienio vakarą Harold Washingtonas kalbėjo 
čikagiečiams studentams. Jis bandė juos Įtikinti, kad jis 
geriausiai tiktų Chicagos mero pareigoms, todėl ir prašė 
universitetus baigiančią studentiją balsuoti už jį mero' 
pareigoms. Visą reikalą sugadino vienas studentas, pa
daręs šią pastabą:

— Tavimi mes visai nesidomime, nes tu esi blogas 
pilietis, nemoki vyriausybei mokesčių ir nemoki savo są
skaitų. Tu neužmokėjai savo bylų už dujas, todėl mes visi 
privalome brangiau už jas mokėti. Tu įsivaizduoji, kad

mums esi įdomus, bet Tu mums visąinerūpi...
— Eik po velnių, — sušuko Washingtonas. Aš vi 

suomenei sumokėjau visas savo skolas.
Kad jis visuomenei sumokėjo, tai susirinkusiai stu

dentijai visai nerūpėjo. Jiems rūpėjo pinoti, kodėl jis 
mokėjo sąskaitų už vartotas gamtines dujas.

Studentai plojo studentui. Washingtonas buvo nu 
uitas. Jis pastovėjo, prakaitą ranka nubraukė ir parenk ’

— Aš pasikarščiavau... Aš be pagrindo įžeidžF 
studentą ir jus visus... Aš atsiprašau.*.. Atsiprašau visų 
bet... ar aš neturiu teisės pasikarščiuoti?

Jįs ir vėl buvo nuuitas. Jam buvo pakartotinai ir. 
sakyta, kad politikas neturi teisės karščiuotis. Butų mo 
kėjęs skolas, tai būtų nereikėję karščiuotis.

Radijas, televizija, veik visa Chicagos angliškoj" , 
spauda gina Washingtona ir nuvertina Bptouą, bet spau
da turi pasakyti, ką kitų miestų anglų -spauda sako, o tk ‘ 
vertinimai yra nenaudingi Washingtonui.

Šiomis dienomis jau sugalvojo naują, gerais jų no
rais pagrįstą, nesąmonę. Radijas pradėjo tvirtinti, kad 
Washingtonas turi 51 % visų balsuotojų pritarimą, tuo 
tarpu Eptonas turi tiktai 3891. Pastebėjo, kad 11-< dar 
neapsisprendė. Jeigu visi tie 11% pasisakytų už Eptoną, 
tai vis vien Washingtonas laimėtų. Eptonas gautų 49%, 
o Washingonui liktų 51%.

Keli reporteriai vis dėlto pripažįsta, kad Washing
tonas, laimėjęs pirminius demokratų partijos rinkimus, 
gali pralaimėti balandžio 12 d. O jis gali pralaimėti to
dėl, kad balsutojai yra įsitikhtę, jog Eptonas yra rimtas 
žmogus, o Washingtonas yra sukčius. Šitas menkas daly
kas gali pakeisti visą rinkiminę eigą. Eptonui galima 
daug silpnybių primesti, bet jeigu žmogus rimtas, tai juo 
galima pasitikėti daugiau negu šachermakeriu, kuris bet 
kada ir bet kur gali keisti savo-nuomonę. Visi pripažįsta, 
kad pasitikėjimas Eptonu stiprėja, o Washingtonu 
mažėja. : 1'

VChicagos demokratų partijos pirmininkas Edward 
Vrdolyak pranašauja dideles pakaitas Chicagoje. Jeigu 
viskas -eis taip, kaip ėjo pirminių rinkimų metu, tai gali 
laimėti Harold Washingtonas, bet jeigu. į rinkimus mesis 
žymiai didesnis balsuotojų skaičius, tai gali laimėti res
publikonų kandidatas Bernard'Epton. ; i

J

Vrdolyakas, kalbėdamas -South :-Bend, Ind., studen
tams, pranašavo, kad kurį laiką Chicagoje bus nęramu, 
nes rinkiminės kampanijos metu labai jau smarkiai įsi
siūbavo gyventojų aistros.

■Zigmas Mikužis dirba Chicagos miesto savivaldybėje. 
Ten, žinoma, dirbančiųjų tarpe maišosi daugiau juoda
odžių, ųegų -baltaodžių. Juodaodžiai prisisagstę Harold 
Washingtono sagas. Mikužis prisisegė B. Eptono sagą. 
Juodaodis priėjo prie Mikužio ir sako:

— Tu esi demokratas, tai turėtum prisisegti Wash
ingtono sagą.

Mikužis jam trumpai atsakė:
, — Tu esi juodaodis, tai tu prisisegei Washingtono
.sagą; aš esu lietuvis, tai prisisegiau Eptono sagą. Ep
tonas yra lietuvis.

Niekas Mikužiui nė žodžio netarė.
Bet pats įdomiausias yra Mike Hogano laiškas, iš

siuntinėtas visiems Marquette Parko lietuviams. Hogan 
šitaip rašo? j

'‘Dėl Bradys neapsižiūrėjimo, du (2) CHA apar
tamentai surasti Marquette Parke rajone nelegaliai.

. Dėl jo neapsižiūrėjimo mes neturime ambulanso 
dėl pirmos'pagalbos 15-me warde.”^
Ką Koganas nori pasakyti, joks lietuvis nesupranta.

Preff. Ailsmo Varno oiestas milžiniškas “MincUuHo Krikšias”.

NAUJOS AUŠROS BELAUKIANT
(“Aušros” 100 metų sukakties proga)

Gyvenimo vingiuos keliai susipynę, 
Kur link — ši mus kryžkelė ves?
Ar tiesiai į Lietuvą — mūsų Tėvynę,
Su laisves daina, jon parves?!

’Bet kryžkelėj tyko apgaulė ir vylius,
Joj dažną keleivį slapčia suvilios.
Pakreips jo likimą ir skaudžiai ąpvylus,
Gėdingai į gelmę verpetų nublokš.

Užuojauta tiems, kurie brolius išduoda: —
Klastoje dar niekas nerado tiesos!
Kurie už skatiką save parsiduoda,
Gerai įdienojus — nemato šviesos!

Su pinigu žmonės '“stebuklus” juk daro,
Ir kyla “žvaigždė” jų be.gąlo šviesi!
Tačiau, kas už laisvę Tėvynės kariavo, ■
Su pinigu jų nenupirksi!

• . * f * ■ . I i I ** J ’., -. “

‘Pažvelkit į Vilnių — jo vyskupą* didį...
Jis savo kančia atleidimo jiems prašo!
Aušroje if kraujas kaip rubinas žydi... i • .
Ir sunkiasi žemėn vis lašas po lašo.

Tėvynė vergijoje priespaudą kenčia,
Vaikai — jos dažnai nebegirdi raudos!
0 kiek krenta brolių, sukaustytų pančiais, 

j Pasaulis teisybę negreit sužinos?!
Jau laikas pažvelgti į auštantį-rytą; * - ■
Aušra, kaip prieš šimtmetį, vėl Lietuvai švies!
Tauriųjų sūnų ji brandžiai išugdyta,
Ji knygnešiui kelią į lūšnas nuties!

Ir Varpas pažadins apsnūdusius brolius, 
Kelkite!... Kelkite!... švinta Aušra!

. Paskatins į darbą visus dėl rytojaus: — 
Neš laisvę ant rankų visa Lietuva!!!

*) Lietuvių Tautos ir bažnyčios kankinys, persekiojamas bol
ševikų ištrėmime, Vilniaus vyskupas Julijinas Steponavičius.
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Andropovas reikalauja, 
kai kolehozininkai mažiau vog- 

Itų ir daugiau gaminių. Atleisti 
pareigūnai eis dirbti į kolchozus 

t ir sovčhozus.

Paklydę vairuotojai
Rokiškio autotransporto įmo

nės vairuotojas Povilas Druč- 
kuš, vežęs į ‘-Tautų draugystės” 
kolūkį 6 tonas kombinuotų pa
šarų, pasuko kitu, keliu ir par
davė .krovinį Obeliuose. Gavo 
780 rublių.'

Teismas, apsvarstęs tą bylą, 
P. Dručkų nuteisė ketveriems 
metams kalėjimo.- Už grotų pa
teko ir jo padėjėjai S. Druč- 
kus, A. Lokeikas ir T. Adamėnis.

Panašiai bandė uždirbti ir ki
tas vairuotojas, S. Gurtajus, nu
vežęs dizelinį kurą įkit^^.ietą.

Audra Baltijos jūroje
Maždaug sausio pabaigoj ir va

sario mėn. prmomis dienomis 
Baltijos jūroje siautusią audrą 
Tiesoje (11.13) rašė prof. dr. Vyt. 
Gudelis. . -

Ta audra padarė didžiulę žala 
visam Lietuvos pajūriui. Nuska
lauti paplūdimiai^ apgriauti ar 
sugriauti pajūriyje buvusieji pa
statai, apgagmtas Palangos pro- 
■menadirsįs tiltas. Kai kur pa
plūdimiai neteko buvusios smė- 

j lio dangos; atsidengė net dur-
pių sluoksnis. Smėlis buvo su
želtas- į (jūrą. ' •. ■ •

Specialistų apskaičiavimu, yien 
Lietuvos teritorijai priklausan
čiame pajūryje krantai neteko 

į maždaug pusantro milijono to- 
j nų žemės. Tas smėlis nuska- 
, Jautas gilyn Į jūrą. Paplūdi-

J S 
ir

Tai parodo, kad Koganas neturi nė vieno lietuvio, kuris
jam lietuvių kalbą pataisytų. Jis nori lietuviams patar-1 minose °vfetoj švelnaus, birati 
nauti, bet kurie jį pažįsta, tai jo nenori. ' smėlio susidarė žvirgždo

Marquette Parko lietuviai balandžio 12 dieną per- Sargždo sluoksniai. (E 
rinks dabartinį aldermaną.Frank Brady aldermano parei
goms, nes jis su lietuviais visą laiką bendradarbiauja.
Senatorius Frank Savickas pataria balsuoti už Fr. Brady

Krokuvoj policija suėmė sep
tynis lenkus, slaptai spausdinu-

• sius laikraštėlį.

UENTUKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

Tas vaizdas jaudino merginąs taip smarkiai, kad 
jos puldavo į mylimųjų glėbį ir .žadėdavo juos to
kiam likimui ištikus iš mirties vądųptį. Ir Zbyš- 
ka, ir Danutė pasidarė lyg lųyliniiausieji riterių, 
miestelėnu ir visos minios vaikai. Senasis Macka, 
vis dar tebevedamas Florijono ir Martyno, vos 
nėjo iš proto džiaugdamasis ir galvojo, kad šitoks 
iš mirties vadavimo būdas net ir į galvą jam ne
buvo atėjęs.

Bendrame triukšme Povala savo galingu bal
su pasakojo riteriams, kaip šitą gelbėjimo būdą 
sugalvojo, o teisingiau — priminė pasitarimuose 
su kunigaikštiene Vaitiekus ir Stanislovas, gerai 
pažinę rašytus įstatymus ir papročius. Riteriai 
stebėjosi būdo paprastumu ir kalbąjosi, kad tur 
būt dėl to nei vienas apie šį paprotį neprisiminė, 
kad jis mieste jau seniai nebuvo praktikuojamas.

Tačiau viskas dar parėjo nuo kašteliono. Ri
teriai ii minia patraukė į pilį, kur, nesant kara- 

buvo apsigyvenęs kaštelionas. Teismo rašti
ninkas, k’ ligas Stanislovas, ZaviŠa, Farurejus, 
Z:’ dramas ir Povala nuėjo tiesiai pa^ kaštelioną, 
KHfl j)<r:»KIS ' tų apie papločio galįą ir primintų 
kašteliono žodžius, Kad jei jis surastų įstatymą 
•■r paprotį, tuoj u pasmerktąjį paleistų. O ar ga- 

• 'j., oj.i pere-ni Įstatymas už iš senovės pavel

dėtą p.aprptį, kuris niekada nebuvo laužomas? 
Kaštelionas atsakė, kad ši,s paprotys yra daugiau 
taikomas paprastiems žmonėms ir pakelės plėši
kams, negu bajorams, nes ir jis pats gerai paži
nojo Įstatymus. Tai pasakęs, jis delnu paglostė 
savo sidabrinę barzdą ir nusijuokė per pirštus, 
nes, matyti, ir pats džiaugėsi. Pagaliau kartu su 
kunigaikštiene Ona, Danute, keletu dvasininkų ir 
riterių išėjo Į žemą balkoną.

JĮ pažinęs, Zbyška vėl pakėlė aukštyn Danu
tę, o kaštelionas padėjo savo susiraukšlėjusią ran
ką ant jos auksinių plaukų, valandėlę palaikė -ir 
su tam tikru kilnumu palenkė savo garbingą 
galvą.

Šitą ženklą visi suprato ir nęt pilies r.rūrfti 
sudrebėjo nuo žmonių šauksmo:

• —Dieve, tau padėk! Gyvuok, teisingasis žmo
gau! Gyvuok įr teisk mus!

Vėliau buvo vėl šaukiama Danutei ir Zbyš- 
kai, o netrukus abu, užlipę Į balkoną, puolė po 
kunigaikštienės Onos Danutės kojų, nes ji, besi
tardama su mokytaisiais, atsiminė šitą paprotį ir 
tuo būdu, pamokydama Danutę, ką ji turinti da
ryti, išgelbėjo Zbyškos gyvybę.

— Tegyvuoja jaunoji pora! sušuko, pa
matęs suklupusius jaunuosius, Povala.

— Tegyvuoja! — pakartojo kiti.
O senasis kaštelionas kreipėsi į kunigaikštie

nę, sakydamas:
— Taigi, kunigaikštiene, sužadėtuvės turi 

tuojau įvykti, nes šitas paprotys to reikalauja.
— Sužadėtuves surengsiu tuojau pat, — at

sakė kunigaikštienė nušvitusiu veidu. — bet jung
tuvių be Jurando iš Spychovo tėviško leidimo 
neleisiu.

VII
Pas pirklį Amilėjų Macka ir Zbyška tarėsi, 

kas veikti toliau. Senasis riteris laukė staigios 
mirties, kurią jam buvo pranašavęs apie žaizdas 
nusimanąs brolis pranciškonas Cibekas, todėl no
rėjo grįžti į Bogdaniecą ,kad galėtų būti palaido
tas šalia savo tėvų 'Ostrovo kapinėse.

Tačiau ne visi “tėvai” ten buvo palaidoti. 
Kadangi jų giminė buvo gausi. Kovų metu jie 
susišaukdavo šūkiu: “Valio!”, o jų herbas — no- 
riut išsiskirti iš kilų .žemvaldžių, kuriems nevisa- 
da priklausė teisė herbą turėti — buvo Neaštri 
Pasaga. 1331 metais kovose prie Plovtsų septy
niasdešimt keturi kariai iš Būgdanieco buvo iš
guldyti vokiečių lankininkų. Liko tik vienas Vai
tiekus, vadinamas Tauru, kuriam karalius Vla
dislovas Lokietka po vokiečių užpuolimo specia- 
lia privilegija patvirtino herbą ir teises į Bogda- 

I nieco žemes. Nuo to laiko anų žuvusiųjų kaulai 
baltavo Plovcų laukuose, o Vaitiekus grįžo į savo 

į namus, tačiau tik tamfkad pamatytų visišką savo 
‘ giminės sunaikinimu.
Į- Nes tuo metu, kai Bogdanieco vyrai krito 
nuo vokiečių strėlių, riteriai plėšikai iš artimos 
Silezijos užpuolė jų lizdus, sudegino iki pamatų 

sodybas, žmones išžudė arba išsivarė į nelaisvę, 
kad vėliau juos parduotų kaip vergus į tolimes
nius vokiečių kraštus. Vaitiekus liko pats vienas 
senuose namuose, kurie tik stebuklu išliko ne

nudeginti, kaip valdytojas plačių, bet tuščių že
mių plotų, kurie kadaise priklausė visai giminei. 
Praėjus penkeriems metams vedė ir susilaukęs 
dviejų sūnų — Jaskos ir Mackos — miške per 
medžioklę buvo tauro užmuštas.

Sūnūs augo globojami motinos Kazės iš De
gėsių, kuri, kerštaudama už padarytas skriaudas, 
dalyvavo dviejuose žygiuose prieš Silezijos vokie
čius, o trečiame žygyje ir pati žuvo. Subrendęs 
Jaska vedė ir susilaukė sūnaus Zbyškos. o Macka, 
likęs viengungiu, kiek jam leido laisvas nuo ka
rinių žygių laikas, globojo ir savo brolvaikio ūkį. 

. Tačiau, kai naminių karų metu grimalitai ir 
naleneiai antru kartu sudegino Bogdanieco sody
bas ir išvaikė žinones, viengungis Macka veltui 
stengėsi vėl viską iš naujo atstatyti. Išvargęs kė
lei ius metus, pagaliau Įkeitė žemes giminingam 

, vienuelyno viršininkui, o pats su dar mažu Zbyška 
patraukė į Lietuvą prieš kryžiuočius.

tBue daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK - 
SKAITYTI DIPNRASTI ''MAUJipųOS" ;
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VAKARŲ VĖJAI

........ .......... . .. . . . ......................... .... ..

viršeliai. Pasiųsime' poeziją, kai atsiusite pinigus 
tokiu adresu;

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Wtetchaater Community klinika 

Medicinos direktoriui
193Š S, Manbaim Rd., West Chester, HL 

VALANDOS: 3—4) darbo dienomia

T«L: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-8553 '
$ary>ca <55-4506. P*sa 06054

DR. A. b. GlzEV ECKAŠ
GYDY JOJ Ai ift CHIRURGAS

t^ECiALYBB: AKIŲ wiGOJ

1907 Wes* >03rd Straa*

Valandoj pasai ausitanmA

SAULĖ KADAISE BUVO 
DAUG KARTŲ DIDESNĖ

Pasirodo, jog laikui bėgant ir 
Saulė gerokai sumažėjo. Pasak 
dr. A- G. Cameron, direktoriaus 
National Institute for Space 
Studies, New Yorke. Saulė su
siformavo iš gazų erdvėje ir pra
džioje užėmė visą tą plotą, ku
riame dabar yra Žemė, Mėnulis, 
Marsas ir kitos planetos.

Vėliau Saulės forma sumažė
jo, ji susispaudė, o iš-atskridu
siu nuo jo gazų susiformavo eilė 
dabartinių jos satelitų.

KOMUNIZMO GRĖSME AUGA

DR. FRANK PLECKAS
OPTCMETR1STA6

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 w. 71M St TaL 737-5149

ir "contact lenaei”.

1 >r. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGUa 
2656 WEST 63rd STREET 

Galando*; antrad. 1—4 popim

Muziejus vėjo malūne
Akmenės rajone prie Kruopių 

sovehozo gyvenvietės esančiame 
malūne įkurta žemės ūkio pa- 

J dargų ir mašinų paroda. Pensi
ninko Kosto Petrilos iniciatyva,, 
čia atsirado arklinė kuliamoji, 

J arklinis volas ir daugelis kitų 
1 seniau vartotų žemės ūkto, maši

nų. .' ; (E. L.)

telefonas; 776-2889, 
BaodMGi|«a tetoL: 448-5546

• Ką įgyjame be vargo, tai 
nėra tikra vertybė; tik ką gauna
me ką nors aukodami arba įdė
dami daug pastangų, tas sutei
kia mums tikrą malonumą.

vaizdžioje, suglaustoje formoje, 
taip vad. “riešuto kevale”.

Karolis Marksas, 1848 metais 
paskelbęs "Komunijų manifes
tą”, būtų taip ir likęs mažai ži
nomu utopiniu filosofu. Dešim
čiai metų nuo jo mirties praėjus, 
vienas rusas, pavarde Vladimi
ras, Iljičius Uijanovas, pasivadi
nęs pseudominu Leninas, pasi
gavo K. Markso idėjas, jas per
dirbo, kai kur pridėjo, kai kur 
išbraukė, kai kur pakeitė, ir 
pradėjo komunistinę revoliuci
ją

1917 metų rusų revoliucijos 
rezultate atsirado Sovietų S-ga. 
šiandien virš vieno bilijono šios 
žemės gyventojų yra pajungti 
valdžių, kurios laiko save mark- 
sistinėmis-leninistinėmis, ar tie
siog komunistinėmis.

Nors pats K Marksas tikėjo
si savo- manifestu sukelti revo
liuciją tarp supramoninintų kra
štų darbininkų, bet išėjo kiek 
kitaip. Marksizmas-lenininzmas 
rado gerą dirvą tik atsilikusiuo-

FLORIDA KNOW YOUR HEART
Prostatos, nAsty ir šlapume 

takų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVĖ. 

St Petersburg, Fla. 33718 
Tet (813) 321-4208

HELP MOUR HEART FUND

HELP YOUR HEART CB

■ š. m. kovo 14 d. “Chicago Tri
bune” ' paskyrė visą puslapį H. 
Tyner paruoštai iliustruotai ap
žvalgai, nušviečiančiai komuniz
mo ekspansiją paskutinio šimt
mečio laikotarpyje. Apžvalga 
pailiustruota keturiais žemėla
piais.

1920 m. žemėlapis rodo pasau
lyje tik vieną ..komunistinę im- 

.petiją — Sovietų Sąjungą.
1940 m. žemėlapis parodo prie 

Sov. S-gos prijungtas: Lietuvą, 
Latviją, Estiją, Besarabiją ir 
Mongoliją. Kažkodėl žemėlapy
je nepaminėta suomių Karelija, 
nuo Suomijos atplėšta po 1939- 
40 metų žiemos karu.

1949 m. žemėlapis vaizduoją 
komunizmo prasiplėtimą II-jo- 
Pasaulinio, kayo išdayoje. Euro
poje Sov. S-gos satelitais tapo 
Rytų Vokietiją,. Lenkija, Čekos
lovakija, Vengrija, Jugoslavija, 
Albaniją, Bulgarija ir Rumunija. ’ 
Azijoje komunistinėmis tapo Ki
nija, Š. Korėja ir Š. Vietnamas.

1983 m. žemėlapis rodo šių lai
škų situaciją— dar didesnį komu- je, neišsivysčiuose Afrikos, Azi- 
riizmo-mąrksįzmą paplįtįmą. Be jos ir C.- Amerikos kraštuose, 
.anksčiau? išvardintųjų anksty-, kur tokia Markso supratimu 
vesniuuse žemėlapiuose, Į ko- :‘darbo klasė.” beveik neegzistuo- 
munizmo orbitą pakliuvo Azi-1 ja. Pažengusiuose
joje visas Vietnamas, Laosas, komunizmas įsigalėjo ne “prole- 
Kambodija ir Afganistanas. Af- tarįįato”, bet sovietinių -armijų 
rikoje — Kongas, Angolą, Mo- dėka.
zambika, Madagaskaras, Etiopi- Pagal Marksą, kapitalistiniuo- 
ja, Beninas ir Gvinėja-Bishau. į kraštuose pro-letarijatas revo- 

, Centrinėje Amerikoje — Kuba, liucijos būdu išstumtų valdan- 
Nikar&gva ir Grenada. čią buržuaziją ir jo elitas laiki-

Šiuo metu yra ir daugiau rim- oaj perimtų vadovavimą, sukur- 
h tų kandidatų patekti į Sovietuos1 damas vad. “socializmą”. Tik vė- 

sferą. Įdomu, kad Sovietai im
perializmu kaitina ne save, bet 
JAV, kurios, laimėjusios II-jį 
Pas. karą, tuo laimėjimu nė kiek 
nepasinaudojo ir savo teritorijos

d nepraplėtė.
Nors mums visiems komuniz

mo atsiradimas ir sukti būdai 
jam išplėsti yra žinomi, bet įdo
mu, kad apžvalgos autorius vi
sa tai skaitvtojui paduoda labai

jos ir C. . Amerikos kraštuose,

kraštuose

r.utcitj nUu pr’jletL.' Ijiujk JQg 
hku.umao Lajp valudiiėiųjų ir 
iiauoies reuses oabai dažnai yra 
dar diUeoms negu prieš komu
nizmo įvedimą, lai matyda
ma, darbo liauuhi kartais bando 
sukilti ir pareikaiaud savo tei
sių, ką ivkio UeiiKijos "bolidam- 
mo pavyzdys, ceaoslovakijos ir 
vengruos sukilimai.

Nors dauguma mažųjų mark- 
s-stinių vaisiyoelių ar kompar
tijų vis dairosi į Maskvą ar Pe- 
Kiną uel cureiuyvų ar paramos, 
net atsiranda ir išimčių. Pav., 
.LaiijOs komumstų partija, pati 
jioziausia Europoje, duodanti 
,oną “Eurokomumzmui’’, viešai 
AiiuKuoja bo\ieių veiksmus Af
ganistane, Lenkijoje ir pamyni
mą žmogaus teis.ų.

• Marksas tikėjo, jog ekonomi
niai sunkumai privers kapitalis
tinius kraštus nukristi į komu
nistinį glėbį. Tačiau tikrovė ro
do visai ką kitą: komunistiniuo
se kraštuose vis tebetrūksta kas- 
uieninio naudojimo prekių, trūk
sta butų, maisto ir t. t. Vienin- 
leLai komunistiniai kraštai, ku
rie atsiekė šiokį tokį ekonominį 
gerbūvį, yra kaip tik tie, kurie 
padarė dalines nuolaidas ii grįžo 
į privačią iniciatyvą — tai Ven
grija ir Jugoslavija.

Nors tos apžvalgos autorius yra. 
gana optimistiškas, bando spė
ti kad komunizmo utopija pa
saulyje neįsigalės, bet tie pra
džioje minėti žemėlapiai ir fak
tai rodo priešingai. Kur sovietai 
negali įsigalėti tamsiųjų masių 
suklaidinimu, ten jie bando 
graužtis po valstybių pamatais 
kitais būdais. Jie panaudoja la
bai rafinuotą propagandą per 
laisvojo pasaulio žinių tarnybą, 
išnaudoja žmonių troškimą tai- 

. kqs„ netgi religiją. ■
Pakankamai apsiginklavę ir 

jausdamiesi saugūs, Sovietai 
vieną dieną gali panaudoti bran
duolinių ginklų šantažą, t. y. 
pasiūlymą arba mirti, arba pa
siduoti. E. F.

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

1729 S. Hafeted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKI
GAIDAS“ DAIMID
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SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
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TĖVAS IR SŪNUS' ■
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

f
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TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATIKSLINIMAS ' |

Š. m. balandžio mėn. 8 d. Nau- J 
jienose spausdinant straipsnį > 
“Tarnavimas lietuvių priešams”, j 
pirmoje eilutėje ir kitoje vieto
je atspausdinta žodis BŪGNI- ; 
NINKAI reik skaityti BŪGI- i 
NINKAI (kalbininko Būgos ša
lininkai).

Autorių atsiprašome. į

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
čia buržuaziją ir jo elitas laiki-

tSXRAUSTYMAl VANCE FUNERAL HOME

*

,f'JUTU

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

Apdraustai perkraustymat 
. jį įvairiu atstwn^ 

ANTANAS VILIMAI 
r>L 374-im arba 37M99<

ŽEMA KAINA
Priimam Master Chan* 

ir VISA korteles.
■L 6ER8NAS. Tai. 925-8963

7159 $O. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Kaadiea nuo pirmadtooio Dd penk
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Vlaoa laidna ii WCEV stotina, 
banga 1«O AM.

St Petersburg. Fla., 12:30 vaL p.p 
li WHS stoties, 1110 AM banga.

Vedė[< — Aldona Dairicue 

T»l«f4 778-1544

KADUO žeimcs valandoj

Šeštadieniai* ir sekmaliaDjaii- 

nuo 8:30 iki 9:30 raL ryta 
Stoti*, W0PA - 1499 AM 

tranaliuojamoa ia mūšy atudijoc 
Marwatta Parka.

1424 South 50th Avenue 
Cicero, UL 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

i
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BORN A Pili L 9, 1883

DIED JAM ARY 17. 1953

WHAT IS THEFAZT^T GROWING 
HEALTH CARE

OSTEOPATHIC
DOCTORS Of OSTEOPATHS 
P.O.'S, Will MORE THAN 
DOUBLI THEIR PRESENT 
NUMBER -GROWING FROM

THAN 36,003 PHYSICIAN!

j® “Lietuvos Aidai’
KAZt BRAZDžIONYTt

Chicago, lUiBois 60621 
TdeL 773-M74

®L0/5 ARI FULLY LICINSFOTO FRUCSJBt 
DRU3-3. M SLSSllY AND UTiuZt
ALLOTHSR fCIINTIFSCAILY ACCIPTFD 
M7ANJ FOR TREATING KHD DSIAS^

FOR TH I PCOFC5SiOir$ ( 
RAPID GROWTH « TXl j 
iMPMASu rr places

HEALTH
THAN TIN PfRCtNT C*

liau socializmas progresuotų į 
tikrąjį komunizmą, kuriame iš
nyktų valstybės, įstatymai, apsi
ginklavimas, policija, pinigai ir 
Uitos kapitalistinės Santvarkos 
naštos. Tada turėtų išnykti ir 
proletary ato elito (komunistų 
partijos) diktatūra. Vietoj to, 
matome tik atvirkščią procesą: 
komunistiniuose kraštuose val
dantis elitas ne mažėja, bet di
dėja. Valdančioji klasė taip toli

— Telly Sa valas, televizijos 
aktorius, pareiškė, kad jo. nau
jame vaidinime j>s nori išseikš- 
ti žmogų, blogesnį už Hitlerį ar- 
Staliną. Jis kalba apie Sigmund 
Freudą.

IN MEMORY OF

FRANK J ji
S

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

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

VASAITIS-BUTKUS

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



A. L. PILIEČIŲ KLUBO 
PRANEŠIMAS

cių 
su 

sekmadieni
1 vai. poui f, 

esančioje |

Amerikos Lietuvių Pili 
Pašalpos kiniai e lin s nariu 
sirinkimas įvyJ;
balandžio 10 d.,

. Anelės Kojak salėje,
l >OO S. Talman Avė.

Nariai prašomi ai 
nes yra svarbių reikal 
Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, ra'l.

— SLA 134-tos Moterų kuopos 
susirinkimas balandžio 9 d. nc- 

- įvyks. Sekantis susirinkimas bus 
šešladi.nį, gegužės 11 d. Plates
nes informacijas paskelbsime 
vėliau. Vaidyba

xus /'iiiėlapi ir išleistą Devenių 
Kiiltū' jiio Fondo, galima įsigyti j 
s;"nėi rit užsakymus šiuo adre
su: P .’cnių Kultūrinis Fondas, 
P.O. 1 x 10782, St. Petersburg. 
FL 53 L'5. Kaina $5 -I 65c per- 
sii lib > išlaidoms padengti.

neta, kad jų pro^rdinas vėl g*i- 
l;ma girdėti tuo pačiu la ku sek
madieniais nuo 8 iki 8;j.5 vai. 
ryto per tą pačią radijo slo'.j 
WLYN 1360 AM banga.

Kviečiami visi pasiklausyti. •

R. l.ILNĖS NOVELĖS 
KONKURSAS

lej

itimo terminas Reorga- 
Liet. Bendruomenė.-:

tsryb paskelbtam ro- I 
kursui pasibaigė š.m. I 

1 d. Konkurso komi- i 
šiol yra gavusi penkias

pas i rašytas s 1 a py var
is yra: “Sužadėtini

jos Daukšaitės, “l'gnis ne-
Pašvaislės, “Miške”

— Venrzuelas Lietuviu drau
gija rengia Molinos Dieną š. m. 
gegužės 7 d., šeštadienį, šaulių 
salėje, esančioje 2117-21 West 
I3rd S.reel. Bus trumpa pro
grama. Veiks laimės šulinys, 
šokiams gros Balio Pakšto or
kestras. šalti ir šilti valgiai, 
šampanas. Pradžia 7:.’M) vai. vak. 
..aka $12 asmeniui. Registruo- 

! lis iš anksto šiuo telefonu: 
776-3727

- ------------------ . j jau
— šakių Apskrities klubo pik

nikas įvyks š.m. balandžio mėn.
10 d. Vyčių salėje, 2455 W. 47ih

' St. Pradžia 12 vai. šokiams gros 
Bwaldo Knoll orkestras.

Į tižiu
' Mar
I
. laukia

Grafo, ‘Baltasis balandis”
Sof jos Norkutės ir “Draugo Vi
šakio karjera” — Vėjarodžio.

mkurso komisija noveles 
pradėjo skaityti. Netrukus 
paskc Ibti rezultatai.

R LB Kultūros taryba

PASIRENGIMAS ŠV. VELY
KOMS IR IŠKILMINGOS PRI

SIKĖLIMO PAMALDOS

Hemai, 1m4 — Pararriawi 
H.AL I5TATI POK SALI

KmmL ŽmU — P*rd**iiTwl 
UAL. ISTATI FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
. t NAMŲ PIRKIMAS. • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARtATAS '• VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM* 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAI8. ’ 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAL’SKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. ' Tel. 847-7747

(Pr.)

—J. Andriaus sudarytą Lietu

Steponas ir Valentina Min
kai — vedėjai seniausių Liet, ra
diju programų Naujojoj Angli
joj, einant 50 tus melus, pla

Ketvirtadienio vakare buvo 
prccis’ja. Po to, ceremonijas al

po Verbų sekmadienio. I) džią- n;<0 klebonas A. Zakaramskas 
jį Savaitę buvo surengtos dva- su 7.kunigų asista, ir pasakė pa
sinio susikaupimo misijos. Va- mokslą.
kare, pamaidų metu kun. V. I Penktadienį klebonas laikė šv. 
Bagdonavičius sakė pamokslus, Mišias ir pasakė pamokslą, 
primindamas Kristaus kančią ir j 
darytą atgailą. P ’ __  ____
dang žmonių lankė bažnyčią ir : Ugnį jr vandenį. Po pamaldų bu 

j vo galima parsinešti vandens.
Į Velykų rytą, 5 vai., klebonas 
• su kunigų asista dalyvavo pro
cesijoje. Bažnyčioje apėjo 
kartus. Giedojo parapijos 
ras. Dalyvavo mokiniai, 
mokslą pasakė kleb. A. Zaka
rauskas. (Reikia pasakyti, visi 
klebono pasakyti pamokslai bu
vo gerai apmąstyti, turiningi ir 
prasmingi). Savo pamoksle kle
bonas prisiminė liūdinčius ir ko
vojančius tėvynainius. Guodėsi, 
kad Lietuva vėl bus . laisva.

Po pamaldų dėkojo seselėms, 
chorui, muzikui A. Linui, p-Iei 
Eitutytei, A. Skaisgiriui, parapi
jos komitetui ir pamaldose gau
siai dalyvavusiems parapijie-

šeštadienį kam V. Zakaraus-
Paskirtu laiku j<as atliko pamaldas, šventino

oju išpažinties bei Komunijos.

čiums.
Daug ėjo prie šv. Komun’joj 

Matėsi šiek tiek jaunimo. Alto 
riai papuošti gėlėmis.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Dažo namus iš lauko

Skambinti Y A 7-9107

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJ W

tris 
dho- 
Pa-

Mr. K. Januta
Naujai pasirodžiusi 

DR. ANTANO RUKŠOS
619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL l IETUVOS

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

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

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čeki:

PRANCŪZAI IŠSIUNTĖ ĮTĄs
KINGIAUSIUS ŠNIPUS į į

PARYŽIUS, Prancūzija — Ijų- 
vęs pranrūzų vidaus reikalų itii- 
nisteris Micrael Poniatowsl ‘

i

5 ir

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

4 medinis Brighton Parke, arti

A

įjs mokyklų. Mažas Įmokėjimas. Sav'inin- 
... . . , £' ko paskola. •

pare ske, kad is Prancūzijos ižų- t 
vo išsiųsti 17 patys vyriausPir 
Įtakingiausi Sovietų šnipai. Pran 
cūzijoj tų šnipų yra eibės. Jis 
žinojo, kad Prancūzijoje buvo 
iki 10,000 Sovietų šnipų, kurie 
rinko visas ‘ svarbesnes žiniaįs 
apie įvairų prancūzų gyvenimą į

Poniatcwskis tvirtina, kad 
vien tik KGB agentų Prancūzi
joje buvo virš 600. Jis apie juo? 
žinojo, nes buvo rėgistruojamai 

Ijų atvažiavimas ir išvažiavimasį 
Išsiųsti patys vyriausieji, 
palikti šnipai, renkanlieji žinias; 
KGB agentai ir toliau rinks ži-.! 
nias. Be. to, Prancūzijoj veikųjį 
čekų, lenkų, bulgarų, arabų 
kilų valstybių KGB agentai.

MŪRINIS—2 po 5 kambarius. Centri. 
ūs šildymas, atskiras kiekvienam 
outui. 2 auto gar. Aliumininiai lan
dai. švarus. $62,000. 72-tra ir Wash- 
.enaw.

ŠIMAITIS REALTY:

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chlcagos miesto lakCmą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, grali, 

garantuotai ir sąžiningai 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Talman Ava. 
Tol. 927-3559

i

beU

ir

— Sister Reverend Anne has; 
God-given power to help you by 
prayer. Come see her perform 
this gift of God — can help you; 
where other have failed. Car*

> •- V

help you through love, mar} 
riage, business. poor health, al-; 
coholism or just day 
problems. Call & have 
to lieart talk with her 

281-4768.

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

1NSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St. 

Tel: 436-7878

D Ž M E S 1 O 
62-45 METŲ AM± VAIRUOTOJAI 

pusmečiui automabllfo 
Liability apdraudimas panpn Įįį- 

karna. Kreiptis: 
A. LAURAITII 

<645 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

i

to day 
a hear', 
at

i

ESTATE SALE. 3 bedroom in
come. bungalow, near transport
ation, churches, school, hospi
tals. After 7 P.M. call

NORTH CHICAGO — OVER 
5,000 SQ. FT. BRICK BUILD-1 
NG. GOOD BUSINESS LOCA- l 
HON. PRICED TO SELL.

8 to 5 Call 689-1818, ' >
after 6, 872-3539.

Dengiame ir taisome visy rQ^ 
siu stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
>6557 S. Talman; Avenue

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

r
K

A. T V ERAS

GENERAL HELP WANTED 
(Bendroji pagalba reikalinga)

į laikrodžiai ir branjenyhfc 

j Pirdavlnug h Taisyme*

2644 Wwt 89H» StTMl 
ToL REpublle 7-1941

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

KNYGĄ IŠLEIDO CfilCAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomina gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ttaiminimua.

Dr. A. Gu^en — MINTYS IR DARBAI, 259 paL liečia 1905 
metų įvykiui, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai b 
rusini ninimg _____ _ __________

Dr. A. J. Gusseo — DANTYS, jų priežiūra, a veika ta ir 
grožis. Kietais viršeliais_ -_

Minkštais viršeliais, fflc ’ *______

Dn A. J. Gassen ~ AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ĮMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik __

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus Čekį arbk 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo išlaidomi.

18.00

Naujienos, 1739 S. Halsted St

IT» !♦. XAUSTKD IT, CHICAGO, EC

)O YOU HAVE FRIENDS OR RELA- 
TVES WISHING TO IMMIGRATE TO 
ISA OR CANADA? OUR EXCLU- 
TVE FOREIGN. EMPLOYMENT

BOOKLET EXPLAINS THE NECES
SARY STEPS TO UNDERTAKE IN 
>RDER TO APPLY. ALSO LISTS1 
TIE COMPANIES HIRING FOR 
iVERSEAS COUNTRIES SUCH AS 
ZUWAIT, VENEZUELA, SAUDI 
•JUA.BIA, THE MID-EAST, ETC. 
’ERMANENT, TEMPORARY WORK-' 
IRS NEEDED ARE TRADESPEOPLE,- 
ABORERS. PROFESSIONALS, ETC. 
'OR FULL INFORMATION SEND Al 
SELF-AD DRESSED, STAMPED EN- 
ZELOPE TO:

AMERICAN OPPORTUNITIES, 
Dept. 5032, 701 Washington Street, 
BUFFALO. N.Y. 14205, U.S.A.

4^ i' i ——Į

Siuntiniai į Lietuvą
• ir kitus kraštus
i P. NEDAS,4059- Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tat, YA 7-5980;

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman’ Deck y s 

Tel. 585-6624

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

.IARQUETTE PARKE išnuomojamas 
niėgamas kambarys su -virtuvės pri- 
ilegijomis— suaugusiam, dirbančiam 
yrui arba moteriai. Prieinama kaina.

776-1678

JOHN GIBĄĮTIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė. 
'(312) 776-8700

M. ŠIMKUS '?

Notary Public Jr'
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai

HOMEOWNERS POLICY
F. A$en!

6C642, - 424-M54
State Farm F.re and CasoaHy CA

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

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

Tek 776-5162 
2549 West 63rd Street 

Chicago, UI 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAHTS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

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

6606 S. Kedzie Ava. 
Chicago, III. 60629 
Tel: 778-8000

"t

F2.06

84.00
|3.00

?ATS SKAITYK IR DaR K1 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
dienraati -naujienos*

6 — Naujienoj Chicago, ĮU.—5aturday-Jfonrhy, April Mlt 1983


