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Rsg. Lietuvių Bendruomenės'nos, Marquette Parko ir kt. Iš 
Taryba ir 'Centro valdyba pa- viso surinkta keletas tūkstančių, 
kvįetą narius if svečius daly
vauti šimtinTrikahiš pagerbti va
karienėje. '

Balandžio 9 d. 7 vai. Vyčių 
salėje Tarybos pirm. dr. V. 
Plioplys sveikino gausiai susi
rinkusius dalyvius ir priminė 
susirinkimo tikslą.

Prie garbės stalo pakviesti: 
kah. V. Zakarauskas, dr. V. Dar
gia, 3rė. Ji Danilevičienė, ponai 
Tričiai, dr. K. šidlaurkas, AL 
Gudelis, dr. VI. Šimaitis. Pirmi
ninkauti pakviesta A. Katelienė.

Stalai padengti, papuošti gy
vomis gėlėmis. .Aut stąlųĮbuvo 
rūkyįąs kumpis su priedais.

Mėsinę programą atliko: Aid. 
Buntinaitė, Gražiną Slauskienė, 
L. Nąkutyfė-šalkauskienė. Jonis 
akompanavo. Ed. .Steponavičiūtė.

Ą. Buntinaitės iniciatyva, pa
naudota . programa, A. Steveg^ 
paruošta. -Trio išpildė “Mėlyna
sis Nemunėlis” (muz. A. Balza- 
ro); .“Myliu aš. tave vieną” dai
navo JL. Šalkauskienė4 (nfuz. V. 
Strąųsol; A. Buntinaitė. dainavo- 
“Visur tyla” (muz. J. Gruodžio}*; 
Gr. Siauskienė dainavo “Gėlės" 
iš šieno” (muz.. V-,. Jakubėno); 
trio — .“Ąkimią^tąuį Ąajrąšysiu” 
(m ųz. .Gudauskjen'čs) ilr ^Lietu
va brangi” (irtuz^Vanagaičio).

Puikiai a t likt ąineni n ę- progra
mą palydėjome gausiu plojimu.

Dainininkės apdovanotos rau- 
donotpis rožėmis ir pakviestos 
prie garbės stalo, -i r • ■ - 

■ Po meninės programos kan. 
V. Zakarauskas sukalbėjo maldą 
ir vaišinomės . šaltais užkan- 
dži a L^..' Aplankėme ir b'a ra.

Pradedant antrąją programos 
dalį, Kultūros tarybos pirminin
kė Z. Juškevičienė pranešė, kad 
bus įteikiamos premijos, kurias 
pripažino: Z. Juškevičienė. A. 
Tamulynas ir J. žemaitis.

V. Palionis gavo $200 premiją 
už Maironio kūrybos rašinį.

J. Salytė gavo $50 už savo kū
rinėlį.

Premijas įteikė dr. V. Dargis.
Gavusieji premijas padėkojo 

ir J. Salytė paskaitė eilėraštį.
Dalyviai katutėmis pasitiko 

gavusius premijas.

Plojimu sveikinome fundato
rius.

Po vaišių įsismagino šokiai. 
Apie 11 vai. vak. kelios poros 
platino loterijas. Neperdaug 
fantų buvo, bet vertingi.

Loterijai . vadovavo J. Bag- 
džius.

12 vai. nusiėmė muzikantai ir 
publika pradėjo skirstytis. Iš vi-; 
so dalyvavo arti 200 asmenų.

Dalyviai, dėkojo už įdomią 
programą ir šaunias vaišes.

K. Paulius

Jordanijos karalius nedalyvaus 
taikos pasitarimuose su Izraeliu

PREZ REAGANAS NEMANO, KAD PALESTINIEČIAI 
TAIKAI ĮGYVENDINI! 
dieni 
nimo 
Fata

s’
J?:

1
SUŠAUDĖ SENIŪNĄ i

IR 4 ŪKININKUS !
AJAKUČIO, Peru. — Praeitą 

savaitę* gerai ■ ginkluota maišti
ninkų grupė užpuolė Lucana- 
mąuga kaimą ir nužudė 50 ūki
ninkų.

Ta pati maįštininkų grupė 
praeitą penktadienį užpuolė An- ‘ 
dų pašlaitėje esantį Crusei kai
melį. Suvedė visus 300 gyven
tojų į kaimelio aikštę ir prane- 
šėj kaA-yrą keli kaimiečiai,4<urie 
pranešinėja policijai apie' Andų 
kainuose, veikiančius maįštinįn-. 
kui. neprisij^inus. Vietųanųj.
maišt^ia^F^gąąirinko Wįiiūną 
ir 4 i^nil^|^^airešė,?^į^^į&’<SmįiČl). 
penki: žmonės; pranešinėjo poli- j----
cijąi AP:e . n^aištininkus. Visus ėmė

Aldermanas Frank J. Brady (sėdi viduryje su pažymėjimo lentele), 
užpakalyje stovi Zigmas Mikužis, Lietuvių Namų Savininkų drau

gijos pirmhiinkas, su draugijos valdybos ir komisijų nariais.

APŠAUDO KAMBODIJOS KOVOTOJUS la;s ", tartys tuos santykius toliau 
gerins.VIETNAMO KARIAI GRANATOMIS

VIETNAMIEČIAI BANDĖ ĮSIVERŽTI Į TAILANDĄ,
. bet tailandiečeai;pastojo jieMnTelią

xAP CIIOEUN, Taiandas. — 
. įginkluotos pajėgos, 

/Všąvailę užėmusios () 
2$wfačh, pasienin veržiasi pir
myn. Vakar vietnamiečiai už- 

' Amfil Camp miestelį ir 
penkis išvedė, aikštės pakrajitin pradėjo veržtis į Phnom Chat 
ir juos sušaudė. j miestą, esantį visai prie sienos.

Vietnamiečiai paleido vieną 
granatą į Phnom Chat priemies
tį, o vėliau paleido kelias grana
tas į šio miestelio pakraštyje 
esančią stovyklą. Vietnamiečiai 
užmušė dvi moteris ir sužeidė 
tris vaikus.

Nušovę penkis ūkininkus, su
sėdo ant arklių ir nujojo.

MONDALE DAUGIAU SURIN 
č KO ŠIAUDINIŲ BALSŲ

J

su
pa-'

NEREIKIA i'AKYTI, 
Už^KŲRI BALSUOS.

ii vienas- čikagietis, r'asisti

IŠARDYS PASITARIMUS
AMANAS.— Jordanijos kara

lius Husejinas paskelbė, kad jis 
nedalyvaus planuojamuose tai
kos pasitarimuose su Izraelio- ir ir Irake. Dabartiniu metu A 
Egipto atstovais.

Jasir Arafatas buvo prižadė
jęs įgalioti Jordanijos karalių 
atstovauti palestiniečius taikos 
pasitarimuose. Arafatas buvo 
prižadėjęs tai padaryti, b-t pas
kutiniu metu Arafatas pakeitė 
savo nusistatymą.'Arafatas šitą 
klausimą vilkino, o pastaruoju 
momentu pranešė, kad reikia 
pakeisti susitarimo bazę.

. Jordanijos karalius buvo pa
siruošęs vis vien vykti ir tartis,- 
bet dabar pareiškė, kad nepavy
kus . susitarti pagal David sto
vykloje padarytus susitarimus, 
Arafatas reikalauja keisti, susi- 
ta-r’mų pagrindą, todėl joks su
sitarimas negalimas pagal vei
kiančius David stovyklos prin
cipus.
’ WASHINGTON. D C — Prez. 
Reaganas pareiškė, kad David

nušovė Palestinos išlaisvi- 
organizac’jos atstovą. A 
turi savo centrus Sirijoj.

Fata organizacijai vadovauji 
Abu Nidai.

Al Fata narys Portugalijoj; 
nušovė daktarą įsam Sartavi 

| nuvykusį į Portugaliją susitari 
mo su Izraelio atstovu tikslai? 
Al Fata nepripažįsta Izrael’o 
nenori su jais vesti jokių pasi 
tarimų ir'nepripažįsta jokių su 
si tarimų.

Pas i kėsinto j as įėjo į Albufei 
ra miesto viešbutį, rado daktar: 
įsam Sartavi sėdintį vieštučl 
kėdėje. Į dr. Sartavį bin o fi 
le stos kelios kulkos į viduriui 
o dvi pakistos į pakaušį.

Pirmą pagalbą sužeistajar 
suteikė dr. Jean Bernard Curia 
prancūzų atstovas socialist 
konferencijoje. Jis paguldė si 
žeistąjį ant žemės, nuplėšė jai 
marškinius, surado žaizdas, si

šeimininkės patiekė karšius 
pietus su priedais.

J. Kivėno trijų asmenų orkest
ras grojo malonias melodijas.

Kiek ilgiau programa užsitę-' 
sė, kai buvo šimtininkų skelbi
mas ir ženklelio įteikimas. .

Pradėjo su Brighton Parko ir 
Cicero skyriais, po to — India-j

KALENDORftLIS

Balandžio 12: Julijus, Jūratė, 
Girulis, Vanalga, Nemunas,

Saulė teka 5:16, leidžiasi 6:28.

Oras debesuotas, šiltesnis.

SPRINGFIELD, Mass.— Pra
eitą šeštadienį įvyko Massachu
setts valstijos demokratų 3,500 
atstovų konvencija. Atstovų tar
pe buvo pravesti šiaudiniai rin
kimai, siekiant nustatyti, kuris 
jų yra populiariausias.

Paaiškėjo, kad Walter Mon- 
dale, buvęs viccprez;dcntas Car- 
terio administracijoje, demo
kratų tarpe turi d;dž:ausią pasi
tikėjimą. Jis gavo 29.3 paduotų 
balsų. Antroji vieta atiteko 
“Jobs”, kad visi žinotų pačią 
svarbiausią viso krašto proble
mą — darbų stoka. Trečioj vie
toj buvo Kalifornijos sen. Alan 
Cranston, gavęs 16.9% balsų. 
Toliau: sen. John Glenn — 15.3 
proc., Colorado sen. Gary Hart 
— l-.5%, buvęs Floridos gub. 
Reuben Askew — 0.3%.

Kambodijos kovotojai pastojo 
vietnamiečiams kelią ir pradėjo, 
organizuoti pasitraukimą į Tai- 

į landą. Juos bandė sekti Vietna
mo kariai. Laimė, kad šalia 

-• Phnom Chato buvo pasiruošę 
(Tailando kariai. Jie paleido ke-Į 
kas kulkosvaidžių sa’vas į vi. .

i nanit’ius ir privertė juos pasi-1 
1 ; : aukli iš Tailando teritorijos.
j! Tailandiečiai praeitą šeštadie-
< nį jau gavo pirmuosius Ameri- 
I! kos ginklus. Didieji transporto 

lėktuvai ginklus jau atvežė į 
Bangkoką. Niekas nesitikėjo, 
kad ajner’.kiečiai taip skubiai j 
būtų galėję atgabenti modernius 
ginklus į Tailandą. Specialistai 
mano, kad ginklai galėjo būti 
kurioje nors Pacifiko saloje, o 
iš ten jie buvo atvežti į Tai
landą.

Tailindieč’ai saugo visą Kam
bodijos pasienį. Susidaro Įsnū- Į 
dis, kad vietnamiečiai dar prieš j 
lietaus sezoną nori užimti visą

KUVEITO ATSTOVAI
NEVAŽIUOS Į IRANĄ

KUVEITO MIESTAS. — Ku- klaustas, už kurį kandidatą jis 
vieto vyriausybė pranešė Iranui bala o -12 d. balsuosiąs, tai 
ir Irakui, kad astuonių volsty-: tasai alsąkė. jog tai yrą grynai jo. 
b'ų atstovai vyks į Iraną ir Iraką asmeniškas reikalas.
aptarti, kas daryti dėl besiver-^ 
žiančios naftos į Persijos įlanką.

Aštuonios valstybės žino, kad 
Naruz srityje pramušta naftos 
versmė, kuri kasdien vidutiniš
kai verčia į įlankos vandenis į 
po 20.000 statinių naftos, 
nafta plinta ir pamažu užteršia 
visą apylinkę. Žus ne liktai Per-

j ne bga-susirgusio H- Washing* 
;lono prppagatorraus- buvo pa-

■ Tedą aš jus atžymėšiu . 
kaip -neąpsisprendusį už kurį .

■ kandidatą balsuosit',— vėl ką- .
binėjos’i propagaloi'lis. '

— Aš esu p inai apsi..prendęs' 
Ta:uz ką aš balsuosiu!. Prašau.

spaudoje nerašyti melagysčių,-
I— stipriai užakcentavo savaran- 

sijos įlankos gyviai, bet bus ii- , kiškas pilietis.

stovyklos susitarimų reikia ląi į teikė pirmąją pagalbą ir pąšm 
kūlis, bet tai nereiškia,, kad Jor- 
danijos karal’aus ptan Šimas 
yra galutinis ir pasitarimai turi 

•brlti nutrukti. Pats prezidentas 
Įpripąžįsta'į- kad karaliaus nųįa-; 
rimas ...yra smugisvjaįkp's dėty-, 
bpms, bet tai nereiškia, kad pa-; 
sitarimaį nebus tęsiami ir meilus 
surastas taikos pagrindas/ ytee- 
zidentas Reaganas riomi.pąsitarrĮtr 

•šu'Philip Habibu ir .kitars. pata
rėjais šiam klausimui spręsti./- 
' DAMASKAS, Sirija,- Al Fafa 

pranešimas sako, kad- jų organi
zacijos. žmogus Portugalijoje, 
Albufeira miesto viešbtuyje. kur 
posėdžiauja Europos socialistų 
Internacionalo atstovai, sekma-

kė ambulansą. Dr. įsam Sartai 
tuojau nugabentas į artimiausi 
ligoninę, bet jis jau buvo neb: 
gyvas.

— Dr. Sartavi buvo nužiub 
tas vien tik dėl to, kad jis n< 
rėjo baigti kovas tarp Izraeli 
ir palestiniečių, — pareiškė I; 
raelio socialistų partijos pirm 
ninkas Pires.

Al Fata arabų tarpe dabar v: 
dinama Abu Nidai grupe. Ab 
Nidai yra slapyvardis. Tikras 
vadovo vardas yra Mozen Sobi 
ai Bana. 1974 metais jis buv 

, išmestas iš palestiniečių organ 
zacijos.

gam laikui užteršti visi pakraš 
ėiai.

Aštuonios valstybės norėjo su
sitikti, išsiderėti paliaubas ir pa-! 

įdėti kaip nors sustabdvti naftos, (?L ’ A *. versmę, bet Iranas neatsiliepė į
I Kuveito pasiūlymą. ;

Šiandien ir vėl susirinko aš-j 
tuonių valstybių atstovai. Jeigu j 
Iranas nes’rūpina sustabdyti šį 
naftos prasiveržimą, kuris ken
kia visoms Persijos įlankos vals-j 
tvbėms. tai toms valstvbėmsĮ 
irgi neverta toliau rūpintis Ira-į 
no padėtimi.

MASKVA. Rusija. - Kinijos', 
ir Sovietų Sąjungos atstovai pir-i 
madienį pasirašė naują pasienio i 
prakybos sutartį, — pram a So 

j vielų agentūra “Tass”.

į Nauja sutartis buvo pasirašy 
isą ta Man<Ižiurijoj» Charbino m:es-J 

Kambodiją, įskaitant ir tuos ra-1 te. Siftartis liečia Amūro ir l su- 
jonu 
tais gynė Kambodijos kovotojai

kuruos paskutiniais me-Iri upių pakraščius. Paskutiniu 
dešimtmečiu Amūro ir Usuri 
upių pakraščiuose bei salose ėjo 
kruvinos kovos, o dabar nauja 
sutartis leis per tas vietas pasi
keisti prekėmis. }

Kita sutari is buvo pasirašyta Į 
Mongolijoje. Uodas mieste, ši! 
sutartis tvarkys prekybą tarp 
Pietinės Mongolijos ir Kinijos.

Santykiai taęp Sovietų Sąjun
gos ir Kinijos pradėjo švelnėti

— Praeitu savaitę Kinija per
spėjo Vietnamą, kad jei Vietna
mas ir toliau vykdys įsiveržimus 
j svetimų valstybių teritorijas, 
tai susilauks rimtų pasėkų. Be 
to, Kinija pažymėjo, kad per šių 
metų kovo mėnesį Vietnamas 
įsiveržė j svetimas teritorijas 
daugiau kaip 70 kartų.

Aloysius Majerczyk, 12-to wardo aldermanas

£

Brighton Parke, Dariaus-Girėno salėje buvo suruoštas dulelis pagci 
aldcrmanui A. Majerczyk pagerbti. Paveiksle (iš kairės į deš nę) 
Viktoras Ulera, Brighton Parko Liet. Namų Savininkų dr-jes pirmir

Edm. E. Kornewicz,
Daulys, Amerikos Liet, draugijos pirmininkė; Vladas Išgar.aitis, L 
vos šaulių rinktinės varias; Juozas Bacevičius ir Joe Kulys. A. Maj re 

sekretorius lietuvių reikalams. Užpakalyje stovi visa eilė Amerikos Lt 
giono narių, muzikų ir Eptono-Majerczyko rinkiminės politikos rėmėj

Illinois seimo atstovas; Harriet Enn 1;

I si 
liukas; 
'ir.ėa



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

Naujausių rnoks'c žinių populiarus perteikimas 

IGNAS /iDOMAVICIUS, M. D.

SVEIKO MAISTO PASIRINKIMAS
Gyvuliai pasirenka tik tinkamą maistą; 
taip turi elgtis ir kiekvienas pensininkas, 
jei jis nori sveikesnę širdį turėti ir laimin
gesnio gyvenimo susilaukti.

(Mediciniškas raginimas)
Dažnai iš nežinojimo bei fepsi- skelbk’me. lai bus kūrybiniai 

leidimo, ar savo gomurio paten-, darbas, vertas pagarbos tokį 
kinimo, žmogus valgo ns kas Į darbą dirbančiajam. Taip elgėsi 
sveika, naudinga, širdžiai pa
slaugu. bet kramto, ryja net ne-

kulinarė Adelė Duoblienė, kol 
sveikata jai leido. Ačiū jai už 

kramtęs valgio srityje šlamštą,jklidžią mūsų širdniis paslaugą.}
Dabai- mes susipažinkime su šir
džiai sveikatą nešančiu - didinan
čiu maistu.

PIENO GAMINIAI

&

M. Šileikis Madona Z: Sodyboje, akvarefė

;da paruoštą Ir taukipiuose pa
dažuose mirkyta. Naudokime 
šviežiai nusipirktą baltą -vištos 
bei kalakuto mėsą. Apie žąsis 
bei antis — visai užmirškime. 
Pratinkime vaikus neklausyti 
reklamų — taip jos stipriai ža
loja mūsų širdiėš sveikatą. Ma
tome televizijoje tėvus ir vai
kus, valgančius su oda ir rieba
lais paruoštą vištieną, nenaudo- i 
j an t duonos nei daržovių. Tai 
prekybininkų užkrauta mums 
maisto srityje vergija. Tik tu- 
klausyk jų nurodymų ir taip sa- j 
vo širdį sirgdink. Jis turtės, o tu 
sava sveikata menkėsi, nors tuo 
metu dar gardžiuosis savo šir-

dėl dabar turime tvarkylis pa
gal dabartinius medicinos nu
rodymui,

PašisiaifrtL Dr. J. Stamier: 
• Yblir Iftart Has Nine Lives. The

Benjamin Co.

— Singapūro premjero pava
duotojas perspėjo užsienio žur
nalistus nerašyti tokių straips
nių, kurie kenktų krašto reika
lams. Nusižengusieji bus prašo
mi palikti Singapūrą.

— Tass žinių agentūra prane
šė ,jog disidentas A. Ačaranskis 
gali būti paleistas anksčiau, ne- 

džiai nuodais. Taip, ir nė per 511 jo 13 melų kalėjimo
bausmė už šnipinėjimą. Vaka
ruose vedamoji kampanija jo iš
laisvinimui nieko ^nepadės.

ir tikisi sveikų dienų susilaukti. I 
Tokio dalyko nėra gyvenime. Ką 
sėjame jauni būdami, tą pjau
name pensininko dienų sušilau- Į 
kę. Todėl visi ryžkimės liautis 
klausę netikr ų pranašų mitybos 
srityje. Nustokime skaitę ir pa
ruošę valgio receptus sau ir šei
mai iš nesveiku maisto dalyku.

Kiek neprašyta šiame skyriu
je neskelbti nesveikų valgio re
ceptų šiame dienraštyje — vis 
vien nesveiko valgio paruošimo 
mašina dirba toliau, štai, 
penkiadienio laidoje skalbiamas 
’‘Arbūzas ir obuolių apkepas”, 
— receptas. Daržovė ir vaisius, 
taip sveikas maistas, sugadina
mas nesveikais priedais: trimis 
kiaušiniais, šaukštu sv’esto 
dviem stiklinėm grietinės-pada
žo. Turbūt, reikės šiam skyriui 
laukti iš popiežiaus apturintšau- 
luvo ir taikyti-juo.| tuos visus', 
viešai mūsų sveikatą ardančiuo
sius. jei jie toliau šitaip lengva
tikiams kenks savais neva pata
rimais.

i graužime savus pirštus, kar ne
sinaudojome mums, mūsų šir
dims jų teikiamu gėriu.

.Naudokime tik tokius pieno j Ž’noma, atsiras tokių moterė- 
gairiinius, kurie yra riegaūsūs ’ 
RIEBALAIS ir CHOtEsd'ERO- 
LIU. Tokie jie yra 
pienas (skim milk), jiasukos

li'ūkim geruoju geriau su- 
sita kykime ir imkimės naudin
gesnio darbo, paliovę sau ir ar
timui kenkti per nesveikų vątĮįio 
receptų skelbimą ateityje. Vieto
je nesveiko recepto, patys sugal
vokime sveikus, juos išbandyki
me savo virtuvėje ir tik tada'

aguonos grūdą kitaip!

ŽUVIS IR JŪROS GYVIAI

VALGYKIME tik liesą žuvį ir 
tokius vandens gj vius. Tik to
kius, kurie turi daug baltymų, 
mažai gyvulinių riebalų ir gau
siau turi sveikų riebalų (poly
unsaturated) negu mėsos.

Lietuvių pamėgtos lydekos ir 
ešeriukai (pike ir perch) yra su 
nauda valgytinos žuvys. Tik jas 
sveikai paruoškime — sviesto 
nenaudokime, vien aliejaus pa
kaks. Venkime valgyti ameriko

'riebiomis dešromis. Virinant, iš j žuvis, šliužius, vėžius... Ypač “° naftos <larbų.
jų riėbafei gausiais kiekiais (bet j oodagrą (gout) turintieji nenau- i 
ne v siškai) esti prašalinami. į lokime žuvies,

Todėl naudingiausiai sau pasi-l 
larnausįne — savas žirnis gali-į 
mai sveikesnes turėsime, jei vi- į 
>ai nei dešrų, nei raudonos mė-" 
>os nenaudosime. Be inėsos ne
apsieinantieji su natfda gali 
valgyti vištieną ii- kalakutieną 
(be odos), bei liesą žuvį ir lie
sai paruoštą. Į

Bus tarp iš prigimties sveikų į tikėtis savo 
žmonių, kurie viską.-satrleis vai-* 
Įįyti — jiems taukai per_ _ .

— M. Poniatowski buvo pa
siūlęs kabinetui suimti 600 KGB 
agehtui jr visus juos išsiųsti iš 
Prancūzijos.

— JAV vyriausybė nutarė pa
skubomis parduoti daugiau gin
klų Tailando sieriomš saugoti.

s naudokime, j.i be jos ap
sieiti negalime.

Cholesterolio raudonoje mė
soje yra gausiai ir jis, virinant, 
oeprasišaiina, tik gyvuliniai rie
balai žvmiai esti- sumažinami. 
Tas pats ir su riebiomis ir ne-

Dar nesveikos širdies p:.veldėji- mėsoi 
mą turintieji (tų, kurių kraujo 
giminės širdiųiis negaluoja ar 
nuo jos l:gos pasimirė) turi 
griežtai vengti trynio visur ii 
visada — net ir per Velykas.

čia rašantysis visai nevartoja 
kiaričidš koŠė|. Palikime jas jra- j jokiame pavidale trynio, sviesto 
__.JCXK..- t ;I į,, sveikūi. jsusdta-

masfę Sirba. už šešis, lis apsl-

lių, kurios Lietuvoje kurpių ne
turėjo, o čia negalinčių apsieiti

LIU. Tokie jie yra: nugriebtas t be grietinėlės, be svirs te plau-• 
pienas (skim milk), pasukos —
(buttermilk), varškė bė grieti- myfięję: Jqs plytoj airis, grabo-1 
nėlės (collage cheešė) ir kiti rianįs ir ^IvaSskiams bei duob-| 
neriebūs sūriai. * / - •

Nenaudokime riebių pieno ga ' 
minių: saldžios ir rūgščios.grie- 
: nėlės. ledų, riebių sūrių ir 
sviesto.. ■ .

šalt i barščiai, paruošti su kiau
šinio' balt yni a i's b’ pasukomis, 
nenaudojant grietinės, vra svri- 
katą nešantis lietuviams, vasd 
ra valgis. Dar toks jis yi-au^u- 
gusiš pienas be giiietinės^Rau- 
girikimės patys nžrmūbšė —’bus 
jis ne tik gardus, sveikas, bet ii 
pigus. Visi pensininkai tokius 
gaminius kasdien dhbar imkime, 
naudoti karta su virtohrs su žie
ve (ar keptomis) bulvėmis bei 
bambi ai nialhj rugių bei kvie
čių duona — ragaišiumi, kokį 
pvz., gamina Bruno Bakery 
(plyta, kviečių da’gų ragaišis). 
Kol dar turime saviškius svei-' 
ko valgioLparerigėjus, naudoki
mės jų patiekalais: Netekę jų

kastaniš ^eraš. ęlfenas užtikrina, Į 
savas širdis š^riausdamos.

Kiil^lNIAI

tryniu
juose yra Ubai daug choleste 
rolio m rtrimaząn gyvulinių riebk- „ F_,T_____
lų Įsėturatė^ faB). ^oiraa( rie-J ffūrit palėrigvės. 
val^j-feifti’e ir viffiy tu tešiafefų . 
euriuč^ė trynio geitoriuhias rifu-} 
su ak irūs taip mulas. Tyrimais' 
nustatyta, kad vienas ar du try
niai savaitėje dar ryškiai nepa-i 

■kelia cholesterolio kiekio krau- 
juje. Vienok, sunkiai su maistu! 
mažinantieji savą cholesterolio 
gausą kraujūje turi visai atsi
sakyti nuo trynio per visą save* 
gyvenimą. Taip elgdamasis mū | 
siškis pensininkas geriausiai sa I1’ * • .i. * * •«. *' i ivo širdžiai pasitarnaus.

Ypač taip tūri savo širdžiai 
tarnauti -visi širdimi sergantieji 
širdies operacijas, turėjusieji bei 

, tokios operacijos laukiantieji;

iš kitaiTi pataria
pals vykdo. Ir nepasiunta!

ries

b

i

— Doleris pakilo, kai Persijos 
įlankos astuonios valstybės 
susitarė dėl besiveržiančios

ne-
Ira-

For the woman 
who's at the heart of 

milys finances

taip ir Tamšta, Gerb. ŠkMtyto- 
)au, esi skatinamas elgtis. Tūri-, 
ni širdies negalavimai dėl jos 
^•slū priskretimo tuojau, ncdel-

■ Jt s i į

1
z x • - • *
ŽiriomĄ, ir . čia reikės geros 

dozės išminties: reilcės. gausiai 
valgyti morkų" įvairiąme. psyr. 

| Jale (vitamino A, taip naudingo 
i akims ir visam kūnui, iš jų, o 
j ne iš trynių apturėsime). Nepa 

mirština. kad kiaušinio BALTY
MUS visi gausiausiai valgytume.

Aišku, kad galime apsieiti be 
mėsos, jei naudosime išmintin- 

Į gai kitus baltymų turinčius vai 
1 gins (pupas, pupeles, žirnius.

ojos pupeles, kiaušinio balty
mus. liesą pieną, tokią varškę 
oei sūrį...). Iki’ tuzino kiaušinio 
aaltymų kasdien sunaudokime;

Ne verkšlenkime, kartu su to
kiais, kurie tuojau, ims.skųstis, 
.cur jie dėsią trynius — Jai nau
dingas maistas, turįs daug vita
mino A ir riebalų. Kur dėsis ūki
ninkai, gamindami sviestą, grie-

. Palikime ir tokius ramy- 
oėje — j.e nepataisomi savos 
širdies griovikai. Su jais susido
ros širdies sklerozės giltinė.

f c
I dums

I ‘inę

i

širdies
nereikės nė piršto pri-

L— Prancūzai reikalaują, 
būtų išmesti iš kabineto visi ko
munistai. Pirmon vieton — par
tijos sekretorius Georges Mar
okais.

kadvpač ameriko-1, ę w x l rv
| niškai paruoštos. Lietuviams pa-j 
• <aks lietuviškųjų valgyklų, taip 
j jerai maistą paruošiančiųjų. 0 
Į curios dar nesuskubo sveik> 
| maistu maitinti savus lankyto

jus, jos turi pasistengti sveikai; 
r skaniai valgius lietuviams pa
ruošti.

Išvada."'Tik išmintingasis gali
širdžiai didesnės- ketų'bazes, skelh^į»4p.Hr mo- 

eis vai-į sveikatos. Tik naudingas medi-1 kesčių nemokėjimo 'šfreikus ir 
r barz-į riniškas' žinias pasisavinantysis I naudoti kitas priemonės.' ’

Jas varvės valgant lašinius - la- gali stiprinti savo pasilpusią šir-- 
iiniukus... ir bus sveikos šir- jį, pildydamas visus gydytojo 
lies savininkai. Su tokiais mums nurodymus. Visi kiti kitokie pa- 
aepakeliui, jei mes nesame to-{tarėjai tegul pranyksta iš lietu- 
c ų širdžių savininlcai. Čia kalba rio tako. Užsikimškime ausis ir 
eina apie paklydusias avis, joms užmerkime akis tokių pelnagau- 
.’eikia pagalbos. Visi bent kiek* Jžių vilionėms. Jiems tik jų ki- 
^avas širdis pastipusias turintie
ji turi griežtai prisilaikyti čia 
duodamų patarimų, nes kitaip 
j i ims. jų širdims, niekas netal- 
kins, Įskaitant vaistus, adatas, 
operacijas ir visas kitas širdžiai

— Vakarų Vokietijos ‘^Taikos 
sąjūdis” ii- “Žalįęyi partiją” nu
tarė suštipririjį^šavb kampaniją 
prieš branduolinių raketų, išdės
tymą. Numatoma blokuoti ra- 
kpflUharPff cirpiv

vro tako. Užsikimškime ausis ir

— Britas Evahs atidarė savo 
fabriką, kuriame pradėjo ga
minti triratį automobiliuką 
‘Bamby”. Jo kaina bus apie 
pusantro tūkstančio svirų, grei
tis 30 mylių per valandą, 100 
mylią kelionei reikia tik keturių 
litru benzino.

senė terūpi ir jie gyvena tik iš 
apgaulės. Todėl nepameskime 
savos galvos ir ryžkimės vien tik 
sveiku maistu maitintis, nežiū
rint, kad būtume labai įpratę Į 
nesveikąjį. Kas kada buvo — da- 

:eikiamas gėrybes, lik prie tin-j bar mūsų širdys negaluoja, to- kiančius teismo, 
camo maisto visi kiti čia sumi-: 
aėli priedai turi savo vietą, savo j 
/ertę. Jokiu būdu ne kitaip —; 
ne taip, kaip dauguma pensi
ninkų mano: aš einu pas specia- 
istą, iš jo gaunu vaistus ir man i 
augiau nieko nereikia, jokios 

lietos jis man nepataria. Tokie 
esgvatikiams, skaniam bet ne- 
iveikam maistui gyvenantiems

I iirdminkams patarėjai žarsto 
žarijas ne savais pirštais, žino 
ma. nukenčia tik pasitikėjusieji,

— Kenija paleido 473 asme
nis, suįmtus praeitais metais po 
nepavykusio perversmo ir lau-

Kas gi begali būt gražesnis 
Už devynioliktą gyvenimo pavasarį? 
Kada linkėti norime mes visko, 
Ką tik jaunystė nemari suteikti gali: 
Laimės! — . ‘ .
Jos tiek nedaug jaunuoliui reikia. 
Laimingas, — 
Nuo ryto iki sutemos.
Džiaugsmo!
Jam ir dangus, ir saulė juoku tviska, 
Džiaugsmu pražysta pavasario laukai... 
Todėl laimingas būk, jaunuoli, 
Nes savo laimės kalvis tu pats esi! 
Žygiuok jaunystės vieškeliu ryžtingai. 
Tegul tikėjimas ir meilė 
Ateitin gražion laimingai ves!

Rambyno Duktė

MĖSOS

mė-
taip dar jas išpiaustinė-1 savo širdžių sveikata nesirūpi-

You can’t afford to be wtvb<l. 
because if ycafre in chart* • 
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NAUDOKIME tik liesas 
;as ir 
darni, riebalus iš jų'prašalinda
mi. Visus akimi matomus rie
balus prašalinkime iš steiko, 
prieš virdami ar įvairiopai ke
pindami (rostmdami). Virkime 
>aip, kad neliktų riebalų ir tik 
mažus kiekius taip pagamintos parsineštą vištieną. Ji tokia su

aantieji žmonės.

PAUKŠTIENA

Valgykime tik liesą paukš
tieną. Be odos. Nustokime valgę 
taukuose paruoštą, iš krautuvių

PASSBOOK 
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Mutual Federal 
Savinas and Loanr
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D. BRITANIJOS LIETUVIU SĄJUNGOS 
CENTRO VALDYBOS PRANEŠIMAS

(Tęsinys)

Mes esame priešingi dabarti
nėm Europos padalinimui; mū- 
■ ų tikslas yra laisvė, vienybė ii 
L.svas apsisprendimas visoms 
Europos valstybėms, įskaitant ir 
t_s, kurios šiuo metu įjungtos 
į Sovietų Sąjungą.

1982 metais Londone vyko pa
ulinė priešbo^ėvikihio tautų 

i.'oko kcnfe/encija. Atštpvai da- 
! vavo iš viso laisvojo pasaulio.

yvavo ir laisvės kovotęfąūiš 
.' ganistano. Mūsų atstovas 
tęje konferenccijoje buvo K-Ta- 
.• ošiūsias.
Santykiai su mūsų veiksniais f
l iek kūlJūrinėje tiek politinė, 

jo veikloje Centro Valdyba glau
džiai bendradarbiauja su mūsų 
Nepriklausomos Lietuvos atsto
vu Londone V. Bh*icku. Jis mie. 
i..i pataria politiniais klausimais, 
remia ir lankosi mūsų parengi
muose bei minėjimuose. Lietu
ves Atstovas su ponia dalyvavo 
tięk 29-tosios Europos Studijų 
Savaitėje, tiek ir bendruomenių 
Europos kraštų lietuvių atsto
vų suvažiavime. įvykusiame 1982 
m. Londone, , .

Palaikomi glaudūs santykiai ir 
artimai bendradarbiaujama su 
Pasaulio Lietuviu- Bendruome
ne, su Vliku ir kitomis organiza
cijomis.

Dalyvavimas kitose 
organizacijose ■

Teko atstovauti lietuvius ir 
tarptautinėje “European- — At
lantic Group”,organizacijoj. Pri
ėmime ’ ir diskusijoje tada da
lyvavo buvęs vokiečių kancleris 
Willy Brandt, Visconte Etiene 
Davignon (EEC Commissioner), 
Lord Chalfont,. OBE, MC, H.,E. 
George Vest, Amerikos atstovas, 
prie Europos tautų. .

Atstovaujami lietuviai ir nau- 
jcįe tarąjtąutipėje organizacijoje, 
kuri vadinašt: U. K. Committee 
for the-Deferiče of-the Unjustly 
Prosecuted. , Pirmininkas yra 
Sir Bernard Braine D. L. M. P. 
Veiklos direktorius Group Cap
tain P. P. Harris, r . '

Ateities ^planai

Kiek liečia mūsų vidujinę sky
rių veiklą, ateityje dar daugiau 
bus koncentruojamąsi prie maž 
žesnių kolonijų organizuotų ir 
.veiklaus darbo išsilaikymo. Bus 
siekiama visokeriopai rfemtį tų 
skyrių veiklą, įtraukiant naujus

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

žmones į tautinį darbą, ypač ten, 
kur dėl sveikatos ir amžiaus da
bartiniai žmonės pasitraukia iš 
aktyvios veiklos. Bus siekiama 
taip pat įtrauti jaunimą į bend
rą Sąjungos veiklą, atliekant tai 
racionaliai, fcistematiškai su 
priežiūra ir globa. Penktame Pa
sui io Lieuvių Jaunimo Kongre

se, kuris vyks Šiaurės Ameriko
je liepos 1—24 dienomis. D. Bi i- 
■.anijOs ir Škotijos lietuvių jau
nimas bus atstovaujamas.

Politinėje veikloje prisitaiky
sime prie bendros Pavergtųjų 
Rytų Europos tautų darbo lini
jos ir esu tikras, kad ateityje 
kaip ir ligšiol, D. Britanijos Liet 
Sąjungos Centro Valdyba, tin
kamai atstovaus mūsų reikalams.

Į Pasaulio Lietuvių Seimą 
vyksta D. Britanijos 5 atstovai,* 
.šrinkti per 1982 metų DBLS Su-J 
važiavimą.

Pirmieji ruošos darbai jau at-. 
likti. , !

D. Britanijos Lietuvių Die-’, 
nos šiais metais įvyks Wolver-’ 
hamptone, rugsėjo 10 d.

Šie “Aušros” metai D. Britą-' 
nijoje bus iškilmingai įvairiose 
kolonijose paminėti. Didžiausias1 
minėjimas yra planuojamas Lie
tuvių Dienose, Wolverhamptbne.

Bendros pastabos j
Visi žinome, kad tiek D. Bri- į 

tani joje, tiek kituose laisvojo; 
pasaulio kraštuose, yra diskutuo- 
janja, kad mūsų veiklos būdai 
turėtu būti keičiami, tobulinami U 7

ir mielai kooperuoja kultūri
niuose parengimuose.

San tykiai su kraštu
Šis klausimas lietuvių visuo-

ir daugiau pritaikomi prie da-j menėje yra gana opus. Yra daug 
bartinių sąlygų. Tas dažmaū-j skirtingųnuomoniųirnuolatda- 
siai liečia mūsų kultūrinę ir po-; j ‘ ~ ”” ‘
litinę veiklą. Ap manau, kad j turistai, kurie važinėja į Lietu- 
mes čia, D. Britanijoje, csa > ’ ' ’ *
me :geri realistai, prisitaikome! 
prie, praktiškų galimybių, atlie- j 
kame kas mfįsų sąlygomis yra’tikimai su giminėmis yra labai

esą-į Vą, taip pat yra skirtingų nuo- 
Į monių apie tenykščias gyvem- 
j mo ir politines sąlygas. Jų susi- 

įmanoma, ir todėl čia lietuviški ■ trumpi, neleidžia nuodugniai su- 
reikalai yra visur tinkamai at-1 
stovaujami.
į 5•>u-' i f - » D. Britanijos Lietuvių Sąjun-

Sunku būtų surasti pasaulyje ‘
kita kraštą, kuris turėtų tokią; ^urį yra priimtina visiems mū- 

• organizaciją kaip DBL Sąjungą, Sų veiksniams. Santykiavimas ir 
kurios veikla yra taip plati. cen-Į ry^ų palaikymas galimas tik as- 
tralizuota ir efektyvi. Nuo ki- ’ meninėje plotmėje su giminėmis 
tų, laisvame pasaulyje esančių ‘ jr pažįstamais.
lietuviškų organizacijų, DBL Są_ j . Mes, kurie turėjome apleisti

■ junga skiriasi gal ir tuo, kad' Sayo kraštą ir šiuo metu gyve- 
' mes užnugaryje .turime finansi- Į name d. Britanijoje, esame De
niai stiprią Lietuvių Namų Ben- j tuvįų tautos dalis. Dirbdami kul- 
drovę, kuri remia — finansuoja^ tūrinį—tautinį darbą, • prįšide- 
mūsų veiklą. Noriu pabrėžti,' dame prie lietuvybės ^išlaikymo 
kad Centro Valdyba aukštai ver- išeivijoje, o dirbdami politinį 
tina organizacijų, pavienių as- darbą, siekiame Lietuvai laisvės 
menų bei kitų vienetų darbą jr nepriklausomybės.

kad Centro Valdyba aukštai ver-

Natiurmortas. AliejusDail. Poceviėiūtė

L. P.

ALKOHOLIKŲ RATELYJE
Nepaslaptis, kad daug tūks-Kokius klausimus mes čia gvil- 

tančių, tiek vyrų, tiek ir moterų, 
kurie turėjo’ panašią gėrimo 
problemą, kaip kad ją turime ue 
vienas iš mūsų, šiandien džiau
giasi kitokiu gyvenimu — reiš
kia gėrimo problemą išsprendė.

Kogi mes čia renkamės, koks 
ryšys mus riša vieną šu kitu?

romi Įvairūs pasiūlymai. Mūsų 

sipažinti su padėtimi.

ga laikosi bendravimo ' linijos,

Zigmas Juras, 
DBLS pirmininkas

(Iš E. L.) 

denami? Taip, mes čia gvilde
name tas pačias problemas taip, 
kaip tūkstančiai jas kad gvil
dena. Gerdami ir nepajėgdami 
kontroliuoti patys savęs, mes pat 
virtome alkoholikais. Mes at
siduriame A. A. (Nežinomas al
koholikas) organizacijoj, kuri 
stipriai bujoja,.netik Amerikoj, 
bet ir visame pasaulyje. Čia yra 
vieta visiems nelaimingiems al
koholikams, nežiūrint jų išsila
vinimo, socialinės padėties, 
spalvos ar religinių įsitikinimų. 
Draugiškumo ir gerbimo vienas 
kito ryšys mus sujungia taip, 
kaip cementas statomo namo 
plytas, arba kaip iš skęstančio 
laivo išsigelbėjusius žmones. -

Alkoholizmas yra begalo sun
ki liga. Žmogus;tapęs jo auka; 
labai savotiškai yra vertinamas 
viešoje opinijoje. Jei serganty
sis vėžiu ar kitokia liga yra vie- 
sumos užjaučiau^, tai. ąlkoho- ■ holiką? neturį neiųrasi.
likas yrį pašiepiamas ir panie
kinamas. Darbdavys žiūri į jį 
šnairomis,, ir greit randa prie
kabių išvystyti jį lauk.-

Yra nuoširdžiai patartina vi
siems alkoholikams įsigyti Di
džiąją A. A. knygą. Ten gali
ma rasti labai gerų informaci
jų ir patarimų kaip gydyti al
koholio padarytą žalą. Daktarai 
ir psichologai dažnai nusiskun
džia, kad dalis alkoholikų į j u 
patarimus žiūri rezervuotai. Tė- 

-- vai, žmonos ar vaikai tokius al
koholikus plūsdami, greičiau 
juos nuveja atgal Į taverną, 
užuot jiems pagelbėję.

Pačiam ’ vienam alkoholikui 

išspręsti gėrimo problemą be
veik neįmanoma. Jis turi ieš
koti. pagalbos pas tokius pačius 
alkoholikus, kaip jis pats, bei 
jau perstojusius gerti. Tik toks 
tokį pajėgs suprasti ir, kadangi 
jis (jaučiasi, save jau sukontro
liavęs, lengviau jis prieis prie 
kito alkoholiko ir antrajam jo 
įtaka, bus stipresnė. Rezultatas 
gali būti, tas pats, kaip, atsitiko 
su ligoniu, kuriam Kristus pa
lakė: “Kelkis, imk lovą ir eiki”

Alkoholikas, nusikratęs gėri
mo, negali pasiimti atostogų ir 
vaikščioti nieko šiuo reikalu ne
darydamas. Visa aplinka, dar
bas, liuosas laikas po darbo, šei
ma ir painūs naminiai rūpesčiai 
jį gali labai greit vėl parodyti 
į girtuoklio kėdę. Perstojimas 
gerti dar nereiškia, kad gėrimo 
problema jau išspręsta. Nei Tai 
tik kovos pradžia, kurią.-reikės 
tęsti visą likusį gyvenimą.»; .

Didžiojoje A. A. knygoje yra 
aiškiai pabrėžiama tolerancijos 
būtinumas. Nustojęs'.gerti alko
holikas, gelbėdamas' kitą, alko- 

nimų, nei keiksmų ’ir; teigimų, 
kad jį laukia labai liūdnas liki
mas — mirtis. Kai gelbėjimo ke
lias bus' švelnumas, pasekmės 
bus žymiai geresnės. . - .

Mes visi esame pergyvenę ’to
kius momentus, kai gerokai pri
sigėrę išmiegodavome^ visas 24 
valandas. O kas vykdavo po to? 
Pirmas klausimas -į- kur gi bon- 
ka, kurią vakar dar nepilnai iš
gėrę paslėpėme, kad ji nebūtų 
surasta nereikalingo asmens? Ir 
prasidėdavo ieškojimas, kad po
ra ar trimis stikliukais pumal- 
šintume fizinius ir dvasinius ry
tinius skausmus. Vėl suvilgę 
išdžiūvusią burną ir šiek tiek 

sunormalėję. kartais pajėgdavo
me pastatyti sau klausimą — 
‘O kas gi toliau?” Atsakymo ne
rasdavome. Reiškia, reiks gerti 
toliau.

Ne vienas normalus gėrikas 
dažnai prikiša alkoholikui, kad 
jis geria perdaug ir perdažnai: 
■‘Gerk, girdi, taip kaip aš geriu. 
Aš geriu kada užeina ūpas ir 
sustoju kada tik noriu. Gerk 
kaip džentelmenas, arba visai 
negerk. Kodėl tu. tokia graži 
mergaitė, žudai save ir pasidarai 
pajuokos objektu, arba leidiesi 
išnaudojama? Dėl Dievo meilės, 
daryk ką nors, kad. išsaugotum 
savo garbę! Juk daktaras pers
pėjo tave ne vieną kartą, kad 
taip elgdamosi pražudysi save”.

Tčkius nealkoholikų perspėji
mus, alkoholikai dažniausiai' su
tinka skeptiškai. Pirmai progai 
pasitaikius, jie savo širdyse vėl 
užkuria linksmumo laužą.

Amerikoje geria apie 70/į vi
sų gyventojų. Vieni geria pro
tingai, kiti vidutiniškai, o apie 
11 G' yra tokių, kurie geria be
saikiškai ir be laiko ribos. Šie 
paskutinie’ji yra ligonys ir jie 
vieni patys nuo šios ligos nepa
jėgia išsigyti. Visame pasauly
je jie vadinami alkoholikais. Į 
tokius žmones turi būt žiūrima, 
kaip į visus kitus sunkiai sergan
čius ligonius. Jie reikalingi už
uojautos ir daktaro pagalbos. Be 
viso šito pasekmės labai blogos: 
fiziniai skausmai, proto pakri
kimas ir, pagaliau, pagreitinta 
mirtis.

Pasigėrusių žmonių veiksmai 
dažniausiai labai skirtingi.: Kiek
vienas alkoholikas nevisada pa
sigeria vienodai.. Kartais jis pa
sidaro baisus ir pridirba visokių 
nesąmonių, arba tuoj įsivelia į 
ginčus, kurie baigiasi muštynė
mis. O kartais jis virsta begalo 
švelniu ir stengiasi, visiems ■ pa
dėti, arba verkia. Tokios rūšies 

: alkoholiku labai tiktų pavadini
mas “Dr. Jekyll and Mr; Hyde”. 
Tai vienas žmogus dvejose as- 
męnybėsė; sų dviem labai skir
tingais ; charakterio pasireiški
mais. ' '

Yra alkoholikų, kurie truputį 
pervirš' išgėrę, parodo didelius 
gabumus, platų aky'ratį ir. gėnia- 
liškumą. : Atrodo, kad tokiam 
žmogui' kaiįiera užtikrinta; '-jo 
šeima susilauks didelio gerbū
vio. Bet kai jis- paskęsta į didėlį 
lėbavimą, jo svajonės ir geniališ- 
ki projektai subyra, kaip kortų 
nameliai. » .

.Koks gi rytojus? Nervuotas, 
drebėdamas ir nesąmones šne
kėdamas, maišo raminančius vai
stus su alkoholiu ir tuoj pat juos 
geria, manydamas, kad tuo at
statys. save’į normalią padėtį.

Krrtais, tuoj pat, bėga pas arti-** 
mą daktarą arba i ligoninę.

Daug ir daug panašių pavyz-»- 
džių galima pririnkti iš geriau-., 
čių alkoholikų gyvenimo. Vis-.i 
kas atrodo baisu, bet viskas yra 
teisybė. Tik vienas dalykas yra., 
gana sunkiai išaiškinamas —- 
kodėl alkoholikas, labai gerai ži
nodamas tais baisias gėrimo pa
sekmes, visdėlto geria ir toliau? 
Kodėl jis ima tą pirmą stikliu
ką, kai puikiai žino, kad po jo 
sek> antras, trečias ir keliolik
tas? Kodėl jis nepajėgia atsi
sėsti į taip dažnai angliškai va
dinamą “Water Warons?” Ne
galima sakyti, kad jis neturi jo
kių kitų norų, kaip t;k gerti. L e 
gėrimo, jis turi ir ki ų no. ų. 
Deja, jis galvoja, kad tiems no- 
rarrvs vykdė*.; m rc.l.riing.is
stlz.UUKuS.

riji'.?. . : alkcįHoKkas
reaguoją į c ; dah kų 
skirtingai, r normalus žmo
gus,’ labai Surasti
teisingą kįmr = liij šian
dien nepasi ekė. lUik’a tikėtis, 
kad kada nors alk: karnas« 
bus su rast.s. '

Alkoholiko, perjojusioji gerti 
vienerius, dvejus ar daugiau 
metų, gaivejimes, elgesys ir 
veiksmai pasidaro tokie pat, kaip 
ir normalaus žmogaus. Bet vėl 
tik palietus pirmą stikliuką, vis
kas persiveičia stačiai galva. Jei 
kas paklaus jį, kodėl, po tiek 
negėrimo metu, į is vėl griebėsi 
už stikliuko, tas išgirs jo šimtus 
alibi. Kartaits jis visai nesitei- 
sins, o tik nusikvatos; kartais jo 
pasiteisinimai bus tokie keisti, 
kaip to galvos skaudėjimu ser
gančio žmogaus, kuris kirto į 
galvą su plaktuku dėl to, kad ją 
perstotų skaudėję.

(Nukelta į 3 psl.)
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Šiandien visi balsuojame
Šiandien, antradienį, balandžio 12 d., visi privalome 

eiti balsuoti. Bet neikime balsuoti, jeigu nesutvarkėme 
savo teisinių reikalų ir neįtraukėme savo vardo ir pavar
dės į rinkiminius sąrašus.

Kas eis balsuoti, nebūdamas rinkiminiame sąraše, 
tai paklius didelėn bėdon. Prokuroras Richard M. Daley 
taip viską yra sutvarkęs, kąd trauks teisman, kiekvieną, 
kuris, pats nebūdamas; sąraše, bandys balsuoti. Klius1 ir 
|am, fkūrįs .^iictys balsuoti dviejose vietose. ;£hokuroraš 
jau išaiškino,'kad pirminiuose rinkimuose .apie 10,000 bal
suotojų balsavo du įkarai (Jfe jau neišsisuks. Dar tvirti- 
hama, kad atvažiavo?! Čhicagą. balsuotojų iš kitų vietų. 
Nemanykite, kad jiems taip .lengvai pasiseks. Gyvename 
elektroniniame amžiuje. Patikrinti galima žaibo greitu
mu. Žmogus nespės nąmo pareiti, o prokuroras jau žinos, 
ko jam reikės ieškoti.

Kas negavo Amerikos pilietybės ir savo vardo bei 
pavardės neįtraukė į rinkiminius sąrašus, tai tas tegu 
balsuoti nebando. Jis ar ji padarys gėdą, lietuviams* kai 
juos sučiups, kaip prieš porą savaičių sučiupo kelis šim
tus meksikiečių. “Mes manėme, kadi greičiau gausime 
Amerikos pilietybę, kai savo vardus įtrauksime į rinki
minius sąrašus”, — aiškinosi prokurorui sučiupti meksi
kiečiai. Jie melavo rinkiminių sąrašų sudarinėtojui. Jie 
sakė, kad jau turi Amerikos pilietybę. Dabar teisme turės 
aiškintis ne tik pamelavusieji, bet ir tie, kurie melagiais 
patikėjo.

Visi Amerikos lietuviai, gyvenantieji Chicagos mies
to ribose, privalo antradienį balsuoti už Bernardą Ep- 
toną Chicagos. mero pareigoms. Eptono motina yra kilusi 
iš Lietuvos, todėl lietuviai jau vien šiais sentimentaliais- 
sumetimais privalo balsuoti už Lietuvos, kilmės Ameri
kos pilietį- Bernardą Eptoną. Jeigu Eptonas būtų ne
doras žmogus, jeigu jis būtų, suktas ir melagis, -tai mes 
nepatartume už jį balsuoti, nors jis yra Lietuvos kilmės.

Jis turi kelias kitas gerų lietuvių savybes. Jis mėgsta 
teisybę, mėgsta dirbti, moka taupyti ir yra didelis tole-

rantas, Antrojo Pasaulinio karo metu jis tarnavo Ame^ 
rikos karo aviacijoje, gavo pažymėjimus už parodytą 
drąsą. Pasibaigus karui, jis visą laiką dirbo, mokėjo mo
kesčius ir taupė. Sakoma, kad jis susitaupė iki- milijono 
dolerių. Jis baigė kolegiją, studijavo teisę universitete 
is tapo advokatu.

Iš visų Chicagos etninių grupių, jis daugiausia pasi
tikėjo lietuviais. Is lietuvių, jis pasirinko Naujienas, at
ėjo į Naujienų 69 metų sukakties banketą ir pranešė, kad- 
jis. kandidatuoja Chicagos mero pareigoms. Jis pasitikėjo 
lietuviais. Vėliau jis nuėjo pas kitas etnines, grupes, o pas 
Chicagos žydus nuėjo paskiausia, tiktai praeitą penk
tadienį.

Eptonas mėgsta teisybę. Jis jos. neslepia. Kai nustatė 
kad Washingtonas buvo patupdytas į kalėjimą, už mo
kesčių nemokėjimą ir mokesčių lakštų neparuošįmą, tai 
pirmuose debatuose visus tuos nusikaltimus iškėlė vie
šumon. Debatai buvo tokie sėkmingi, kad Washingtonas 
iki paskutinės dienos vis turėjo aiškintis žmonėms, ko
dėl jis tų mokesčių nemokėjo.

Eptonas prižadėjo laikytis įstatymų, neleisti juoda- 
odžiams sauvaliauti ir ardyti miesto apylinkių. Antra
dienį visi lietuviai privalo balsuoti už Eptoną.

Antradienį jie privalo atkreipti dėmesį ir į Marquette 
Parko aldermaną Frank Brady. Jis ne lietuvis, bet su 
lietuviais jis gerai sugyvena ir kartu dirba. Visi žino, kad 
lietuvių reikalus jis atidžiai gynė ir- tebegina. Pikti žmo
nės prieš Brady paleido įvairiausių gandų. Senatorius 
Frank Savickas labai gerai pažįsta, aldermaną Frank 
Brady. Sen. Savickas patarė Marquette Parko lietuviams 
perrinkti F. Brady aldermano pareigoms.

Paskutiniu metu atsirado tokių “demokratų”, kurie 
niekino Brądy ir patarė rinkti nepažįstamus paukščius, 
paskutinėmis dienomis pasivadinusius demokratais. Kito
kių demokratų Marquette Parke nėra. Yra senatorius 
Frank Savickas. Jis yra demokratas ir pasiliko demo
kratas. Sekmadienį pats Vrdolyakas įsakė išsiuntinėti 
Marquette Parko lietuviams raštą, kuriame patarė lietu
viams. nekreipti dėmesio į naujai “iškeptus” demokratus. 
Demokratų partijos aldėrmanas yra Frank Brady. Visi 
lietuviai: privalo už jį ir balsuoti. '

Lieka vienas, labai svarbus lietuvių draugas, už kurį 
visi Brighton Parko lietuviai privalo atiduoti savo balsą. 
Tai 12-to wardo aldėrmanas Aloysius Majerczyk.

Aldėrmanas Majerczyk pirmas atidarė akis., čikagie- 
čiams, patardamas aklai nesekti Chicagos demokratų va
dų padarytos išvados. Jis pasiklausė demokrato Harold 
Washingtono kalbų bei planų ir priėjo išvadoj kad H. 
Washingtonas Chicagai valdyti nebetinka. Jis. nemokėjo 
mokesčių Chicagai ir federalinei vyriausybei,, o rengėsi 

' apkrauti Chicagos gyventojus naujais mokesčiais. Pasku
tinėmis valandomis Washingtonas pakeitė savo, nuomonę, 
bet visi atsimena per šešias savaites paskelbtus tvirti
nimus.

Mąjerczykas dabar yra 12-to. wardo aldėrmanas, o 
kai Eptonas bus išrinktas, tai oficialiai taps vyriausiu 
Chicagos mero patarėju. Pavergtai Lietuvai Majerczyk 
nori laisvės ir nepriklausomybės, o Chicagos lietuvius 
nori apsaugoti nuo tolimesnių lietuvių kolonijų naikini
mo. Eptonas prižadėjo miesto naikinimą sustabdyti. 
Tūkstančiai lietuvių nukentėjo, kai buvo nuvertinto^ jų 
nuosavybės iki Western Ave.

Visi lietuviai turi būtinaa balsuoti už Eptoną, Brady 
ir Majerczyką. Kitus pareigūnus patys parinks, kurie 
jiems atrodo geriausi. Sėkmės!

Tridienes pastabos apie Kviklį esminės
(Tęsinys) . .

. Beiręs, šara’imckas, sovietinių 
i stribų apsopiąs, 1910. iu. rude

ni žuvo Yiakių valsčiuje.

Dabar šiek tiek apie tris ma
no brolius, žuvusius Sov’etams 

.rkupąvus antrą, kartą Lietuvą:
Uraną ir. Leoną.

Sovietams okupavus Lietuvą, 
Petr.as buvo suijntis ir nuteistas 
ilgiems metanįs iįąlejinio prie 
sunkių darbų. Tardymas vyko 
N. Vindašiaūs taĮodyirio ! name. 
Saųsmei atlikti buvo ištremtas 

• Sovietų. Rusyąi grife Maskvos. 
Ten yra mirties kalėjimai ir ten 
patekusiems herą vilties isken- 
iėti ilgų metų bausmę ir kada 
nors iš ten pasiliudsuoti ar išeiti 
gyvam. Darbas sunkus, maistas 
blogas, o sveikatos priežiūra tik 
ant popieriaus. ,

Taip yrą it Sovietu Sąjungos 
surašyta konstitucija, kad So
vietų Sąjungoje yra “tobubaiH 
šią-”- tyąrkar pirmoje eilėje besi- 
rūprnantt Handimi/ Tokiu būdu 
milijonai vakariečių, neturėdami 
nuovokos ajne Sovietu Sąjungos 
Įvestą diktatūrą visuose oku
puotuose-kraštuose ir ten vyk
domą genocidą, tiki sovietine 
propaganda, kad- Sovietų Są
junga esanti darbo žmonių “ro
jus” ir ruošia demonstracijas 
pagal KGB agentų direktyvas, 
neatkreipdami dėmesio į tai, 
kad Sovietų Sąjunga ruošia 
pinkles, tiksiu laisvąsias valsty-

! bes pavergti. .
Brolis Petras, matydamas, 

kad. kaliniai nuo sunkaus dar- 
;bo, blogo maisto ir be sanitari
nės priežiūros miršta vienas po 
kito, dėl ligos ir nusilpimo, su 
Iželiais kaliniais pradėjo ruošti 
planus pabėgti; kol dar nėra vi
sai nusilpę. Žinojo, kad pabėgi
mas yra. surištas su nesėkme ir 
mirtimi, bet įsitikinę, kad po il
gesnių .kančių yistiek turės mir
ti, pasirinko pavojingą pabėgi
mo planą ir, be abejo, nepasise
kus, geriau staigiai mirti nuo 
sušaudymo, negu dirbti vergo 
darbą, neišvengiamai vedantį 

prie lėtos mirties.

Žinau, kad brolis Petras ne
mokėja rusų kalbos, o nemo
kant- kalbos, kaliniui neįmano
ma iš Rusijos išsprukti. Reikia 
r maisto kur nors pasirūpinti, 
r kelio kryptį paklausti, kur 
yksli. Pagaliau susirado vieną 

kitą draugą kuris mokėjo rusų 
kalbą, ir sutarė bėgti iš kalėjimo. 
Jabėgimo smulkm nų nerasy 
siu, liet pabėgimas buvo tiksliai 
mp anuotas ir įvykdytas. Pabė- 
’ mo kelionė iki Lietuvos buvo 
.arginga, bei po didelio varge 
ir pavojų pasisekė pasiekti savo 
gimtąjį valsčių.

Brolis Petras, pasiekęs Yla
kius, negalėjo aplankyti gimto
jo kaimo ir bakūžės, kurioje gi
nė. Brofes Stasys su šeima, ra
mus ūk njųkaš, iš tėvų buvo pa- 

jldėjęs ūkį. Jis okupanto buvo 
išvežtas į Sibirą, nuteistas 25 
aietus. kalėti, kaip "buožė”.

BroHs Leonas pasirinko taip 
pat, geriau mirti savame krašte 
i gu būti išvežtas į Sibirą, to
dėl įstojo į K. Venckaus vado
vaujamą partizanų būrį.

K. Yenckaus partizanų būry
je atsirado vienas išdavikas, Iš
ėjęs maisto parūpinti, pranešė 
stribams apie partizanų slėptu
vę Plikšelių miške. Stribai, žino
dami' apie partizanų būrio vieto- 
vę-bunkerj ir būrio sąstatą, su
organizavo stiprias jėgas ir pa
darė užpuolimą. Partizanai nar
siai gynėsi, tiek vyrai, tiek ir 
moterys. Tose kautynėse žuvo 
ir mano brolis Leonas. žuvx> ir 
partizanių moterų, bet jų pavar
džių negaliu minėti šiuo metu. 
Per tą išdaviką partizaną nu- 
.kentėjo daug ir vietinių gyven
tojų, kupė bet kuo gelbėjo,, aą 
tai maistų, ar rūba^-.parbu^nus;

žuvę partizanai, kaip, rašo D. 
Tridienė, buvo suguldyti Ylakių 
turgaus aikštėje. Tokiais atve
jais užsimaskavę, stribai sekda
vo, ar kas iš nubaustų partiza
nų artimųjų nemėgins palaikus 
pavogti, nes ir vietiniams stri
bams nebuvo žinomos, visų jų 
pavardės.. Per tą išdaviką par
tizaną buvo suimtos ir tardo-! 
mos bei sušaudytos Z. Brasailė ir 
O. Liubinailė, kurios atnešdavo 
maisto, partizanams.

Z. Brasaitė buvo siuvėja ir 
neturtingų tėvų dukra. Melas, 
kai Lietuvos okupąntas-Sovietai 
ir išgamos vietiniai stribai skel
bia, kad kovojama su buožėmis 
nacionalistais — banditais. So
vietams okupavus. Lietuvą, tik 
maža dalelė atsirado padugnių 
ir žemos moralės rusų simpati- 
kų, kurie ištikimai tarnavo oku
pantui ir už Judo grašį žudė: 
patriotus lietuvius, lietuves.

Lietuvos okupantų rusų ne
kentė nei valdininkas, nei ūki
ninkas, nei paprastas darbinin
kas. Dešimtimis tūkstančių pa-

Stasys Sarapnickas, gimęs Yia- 
k.ų valsčiuje, Sib-;o ka.ėjime 
atlikęs ilgų metų bausmę, bu
vo nuleistas antrą kartą ir 
visam amžiui jam atimta tę sė 

grįžti į gimtąjį kraštą.

prastų darbininkų nesusižavėjo 
sovietinių, skalbiamu “rajumi” 
ir. kilus- rusų-vokiečių karui, 
didelė, dajis savanoriškai stojo 

jį kovotojų eiles ir vijo okupan
tą ik Lietuvos.

Taip pat, Sovietams okupavus 
antrą, kartą Lietuvą,. tūkstančiai 
paprastą darbįninkųfišėjp į miš
kus išvedė kovą prieš okupantą.

Kada ateis laisvės diena (o ji 
.ikrai ateis), ir kovotojai bei žu
vę partizanar bus surašyti pagal 
profesijas į Lietuvos laisvės ko
votojų knygą, tai- joje rasime 
daugumą neturtingųjų- sesių ir 
brolių lietuvių, kovojusių prieš 
Lietuvos okupantą. ,

Brolis Petras, pabėgęs iš mir
tininkų kalėjimo ir sėkmingai 
pasiekęs gimtąjį, valsčių, Yla- 
dųs, neilgai pajėgė slapstytas.. ’ 
Okupanto pataikūnai, visėkhs 
^įetųvių taųįds padugnėj: depu- 

Jtataip/itdmpaitijos šlapti šnipai, 
i stribai fevystė brrcįrų ',sekimą.
B.uyo susekta, kur Petras slaps
tėsi.

Brolis Petras savo likimą ži
nojo, bėgdamas iš mirtininkų 
sunkių vergo darbų kalėjimo. 
Oinojo, jog anksčiau ar. vėliau jis 
vėl bus, šuiųitas’. Jei.-gyvas,' tai 

!- ms vėl tardomas, kankinamas 
Į .r po to sušaudytas. Bet vis tiek 

bėgo į savo gimtąjį valsčių. 
Petras, ištikus pavojaus valan
dai, pasirinko .geriau mirti, negu 

!pasiduoti į nelaisvę, .įsitikinęs, 
kad po tardymų, kankinimą 
zis. tiek bus sušaudytas.

metais, jau medžio la
pams. pageltus, Petras buvo bū
rio stribų apsuptas ir toje ava

rijoje žuvo, žuvo nuo stribu 
^kulkos. Okupanto žmogžudžiai, 
kaip pas juos įprasta, išniekino 
kūną ir palaikė turgaus aikštėj. 
Po to paslaptingai kur nors už
kasė, kad artimieji nežinotų ku- 
palaikus surasti.

Sovietams okupavus Lietuvą 
antrą kartą, komunistų partija,

(Nukelta į penktą’pusiau,

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

Jis niekada iš akių neišleido. Bbgdąnieco. 
Į Lietuvą patraukė dėl to* kadx karo grobiu P,r^* 
lobęs, laiku grįžtų,, išpirktų žemę, ajjgyvendintų 
ją belaisviais, atstatydintų pilį te įkurdintų čia- 
Zbyšką. Dabar gi jaunuoliui laimingai išsigelbė
jus, tik apie savo senas svajohes tegalvojo ir tik 
apie tai tarėsi su pirkliu Amilėjumi.-

žemes turėjo kuo išpirkti. Karo grobis, iš 
nelaisvėn paimtųjų riterių išperkamieji - mokes
čiai ir Vytauto dovanos sudarė nemažas atsar
gas. Ypač nemažą grobį jie gavo- kautynėse iki 
mirties su dviem fryzų riteriais. Vieh tik iš jų 
atimti šarvai pagal to meto vertę sudarė didelius 
turtus, bet ir be jų jiems dar teko te vežimai, ir 
arkliai, ir žmonės, ii’ tarnai, ir pinigai, te kiti karo 
reikmenys. Pirklys Amilėjus daug ką iš šito gro-? 
tio nupirko, tarp jų u- du rietimus flandriškos 
gelumbės, kuriuos jie atrado fryzų vežimuose. 
Macka taip pat pardavė ir brangius savo šarvus, 
i es galvojo greitai mirsiąs ir kad iki mirties 
j im jau net< teksią dalyvauti karuose. Tik nupir
kęs k:ta dieną tas šarvininkas Mąckos šarvus par
davė Maiųri’ii iš Vioci novicų su dideliu pelnu, 
nes Milane kai’inti šarvai buvo ypač vertinami.

Zbyška šit'.’ irvų ypač gailėjo.
— Jei Die'’.- i’ims grąžins sveikatą. — kal

bėjo dėdeįK— kur kitus tokius rasite?
—■. Ten, kur ir šituos suradau, pas kurį nors 

kitą vokietį, — atsakė Macka. — Bet aš jau nebe- 
išsisuksiu nuo mirties. Geležis lūžo tarp mano 
šonkaulių ir pasiliko ten, nes kai pirštais užčiuo
pęs norojąu ištraukti, tai dar giliau nustūmiau. 
O dabar jokios išeities nebėra.

-- Kad taip puoduką kitą lokio taukų iš- 
gertumėte ?

— Tėvas Cibekas sakė taip pat, kad būtų ge
trai, nes gal kaip nors pasilikęs gelžgalėlis išeitų. 
Bet iš kur tų taukų gausi? Bogdaniece užtektų 
vieną naktį su kirviu prie bičių avilio pabudėti.

— Tai ir traukit į Bogdaniecą. Tik žiūrėkit, 
kąd kur pakelėje nenumirtumėt.

Senasis Macka susijaudinęs pažvelgė į 
brolvąįkį.:

-r- Žįnau, kur tau norėtųsi: pas kunigaikštį 
Jonušą ar pąs Jurandą iš Spychovo Chelmo vo
kiečių medžioti.

— Šito nesiginsiu. Norėčiau kartu su kuni
gaikštienės dvariškiais į Varšuvą ar į Ciechanovą 
nukeliauti tik dėl to, kad galėčiau ilgiau su Da
nute pąbuvoti. Nėra kaip man dabar be jos, nes 
ji dabar ne tik mano širdies dama, bet ir mylimoji. 
Taip noriu ją vishda matyti, kad apie tai pamąs
čius, net šiurpuliai per kūną nueina. Keliaučiau 
su ja nors į pasaulio kraštą, bet dabar pirmas ir 
pagrindinis mano rūpestis — tai jus. Manęs ne- 
apleidote. tai ir aš jūsų neapleisiu. Jei į Bogda- 

niečą, tai-į Bogdaniecą!
— Tai puikus bernas, — tarė Macka.
— Dievas mane nubaustų, jei būčiau jums 

kitoks. Pasižiūrėkite, jau vežimus krauna o vie
ną liepiau šienu jums iškloti. Amilėjaus žmona 

'padovanojo plunksninius patalus, tik nežinau, ar 
dėl karščio galėsite po jais miegoti. Važiuosime 
pamalu kartu su kunigaikštiene ir jos dvariškiais 
taip, kad bus kam rūpintis jumis. Paskui jie pa
suks į Mozūriją, o mes — į savo kraštą. Ir Die
ve* padėk!

-ša. Kad pagyvenčiau nors tiek, kol pilaitę at- 
statysiu, — tarė Macka, — nes žinau, kad man 
mirus, tu nelabai ir pagalvosi apie Bogdaniecą. 
| . —- O kodėl aš tųrė&ąu nępągatvoti?

—i Nes. tąv.o gąlvai rūpės kovos, te nątilA
— O jums nerūpėjo karai? O pagaliau esu jau 

apskaičiavęs viską, ką turėsiu daryti. Pirmas da
lykas — atstatyti ąžuolinę pilaitę ir griąviu ją 

l apkasti.
— Vadinasi, ir tu galvoji? — paklausė susi

domėjęs Macka. — Na, o kai pilaitė bus atsta
tyta? Kalbėk!

— Pilaitę atstačius, tuojau pat į kunigaikštie
nės dvarą į Varšuvą arba į Ciechanovą vyksiu.

— Man mirus?
— Jei greitai mirsite, tai jums mirus, bet 

pirma jus tinkamai palaidosiu. O jei Dievas su
teiks jums sveikatos, tai Bogdanjece pasiliksite. 
Man kunigaikštienė žadėjo tenai riterio diržą iš 

kunigaikščio išlaipinti. Kitaip Lichtenšteinas ne
norėtų su manim kautis.

— Tai vėliau į Malburgą išsijudinsi ?
— Į Malburgą ar net į pasaulio kraštą, kad 

tik Lichtenšteiną pasiekčiau.
— Šito tau nedrausiu. Tavo mirtis ar jo!
— Jau aš jums jo pirštines ir diržą į Bogda

niecą atgabensiu, nesibijokite.
— Vieno tik saugokis — klastos, nes jie grei

ti klastai.
— Pasveikinsiu kunigaikštį Jonušą ir prašy

siu, kad pasiųstų su kokiu uždaviniu į Malburgą. 
Dabar yra taika. Vyksiu su pasiuntinybe pas 
magistrą* o ten visada pilna riterių- svečių. Tai 
žinote? — pirma Lichtenšteinas, o vėliau dairy
šiuos, kurie yra su povo plunksnomis Šalmuose — 
iuos paeiliui iššauksiu. O jei dėl Dievo, juos nuga
lėčiau, tai netrūkus ir sutuoktuvės.

Taip kalbėdamas Zbyška šypsojosi pats dėl 
avo minčių, o jo veidas atrodė panašus į to pa

auglio, kuris galvoja, kokius jis riteriškas žygius 
oadarys, kai užaugs.

— Na. — linguodamas galvą tarė Macka. — 
:ei tu nugalėsi tris kįfyptegp luomo riterius, tai 
je tik sutuoktuvių užsitarnausi,'bet gaf būt ir 
\ckį turtą iš jų laimėsi,' Dieve brangus!

(P11 s dangiar.)
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fDR. PAUL V. DARGIS 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
W*stch«ster Community idūūko. 
- Medicina* direktorių* _ 

1938 S. M*nh*im Rd, W*stch&»t»r, 1L. 
VALANDOS: 3—S. darbo dienomii

viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 
tokiu adresu:

fervic* 855-4504, P*e* 04054

GYDYTOJA* |R CHIRURGAS, 

S’SCIALYBI; AKIŲ uiGOS 

TO7 W«*t,10ted Strwt

Vtlanring ausit*xiz&^.

OPTOMRTRISTAS

KALBA LIETUV1&KAI
2iŪ W. 71rt St T*L 737-5149 

nicrm* .if1 r Pri taiką * Irinin* 

ir ‘contact lenae*”,

TRISIENĖS PASTABOS 
APIE KVIKLĮ ESMINĖS

(Atkelta is 4 psl.)

ypač mažesniuose miesteliuose, 
neturėjo pakankamai pritarėjų, 
rusų ir lietuvių kalbas mo
kančių. Komunistų partija buvo 
priversta paimti i ratšines ir ne- 
partiečių lietuvių. Iš tų paimtų- 
jų'buvo ir .patriotų lietuvių. Vie
nas iš Ylakių, dirbęs raštinėje, 
jau miręs', bet vis tiek, saugumo 
sumetimais, vadinsiu “Ąžuolu”. 
Jis, dirbdamas kompartijos raš
tinėje, sužinojęs šiek tiek apie 
žuvusius partizanus, išniekini
mui suguldytus turgaus aikštėj, 
pranešė savo gerai pažįstamam 
draugui, kad artimieji nelanky
tų nužudytų partizanų. Jei jie 
bus varomis nužudytų partizanų

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

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

* it. Ab bELB UTlb
INKSTŲ,, eūstas 1* 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
M54 WEST 63rd STREET 

Y*i*ndo*-. uund. 1—4 popto*.

Oftoo telefeMK 774-2880, 
taidMCJi*. rtHL; 444-5544

III ■■ ■.II. ¥,.‘1.7   —

—p

->rostatos> inkšti} ir il&pumc

CENTRAL AVE.
st. Petersburg, Fla. 3371(» 

TeL (813) 321-4209

’ERK KAUSTYMAI

l žiūrėti, tad kad “neatpažintų” ir 
neprašytų atiduoti palaikų pa
laidojimui. Okupantas buvo pla-1 
navęs partizanų artimuosius 

’ įtraukti į “liaudies priešų” są-' 
rašą ir po to išvežti į Sibirą.

Jau pradėjo daugelis metų 
nuo okupuotoje Lietuvoje vyku
sių kovų tarp okupanto ir pat
riotų lietuvių. Yra tūkstančiai 
neižnomų kapaviečių, kur oku
pantas nužudytus patriotus lie- 
tuvius-lietuves suvertė į duobes 
ir užkasė. Atgavus Lietuvai lais
vę, nors ir išaiškins kai kurias 
slaptas kapavietes, bet nužudy
tųjų' niekas nebeatpažnis, nes 
jau ir jų kaulai bus sutręšę. Tų 
patriotų lietuvių garbei, kovoju
sių prieš Lietuvos okupantą, bus 
statomi paminklai ir bus verčia
mi dabar lietuvių pinigais pa
statyti paminklai Lietuvos “iš
laisvintojams” rusams.

Juozas Šarapnickas
St. Catharines ,Ont., Canada

u*Wim*i — Piln* «pdrwd* 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Cbarg* 
■- a VISA kartele*.

R. ŠER4NA& T*L 925-4043
■

— Andropovo sūnus Igor, ku-- miiuvyuvŲ SUI1US Aį}0*, Ku
ris dalyvavo Madride Europos

Įmanoma, galima statyti ne vie
ną, bet net dešimtį klaustukų.

Kai kurie alkoholikai, mėgin
dami-spręsti savo gėrimo proble
mą, nuo stiprių gėrimų pereina 
prie silpnesniųjų, bet pasekmės 
būva vistiek tos pačios. Jeį dė
si pirštus ant karštos • krosnies, 
nežiūrint iš kokios medžiagos ta 
krosnis bus padaryta, pirštus nu
degsi vistiek.

O visdėlto, gėrimo proble- 
i iriai išspręsti, durys nėra amži-

Zakarauskas ir pasakė prasmin
gą pamokslą.

šv. Mišių auką nešė šeimos 
nariai. Pamaldų ihetu solo gie
dojo p-lė Stankaitytė, vargonais 
grojo muz. A. Kalvaitis.
- Daug asmenų ėjo prie šv. Ko-

i munijos. Po visų apeigų bažny
čioje, velionis palydėtas į Šv. Ka
zimiero Lietuvių kapines. Lydė
jo apie 50 mašinų.

Kapinėse apeigas atliko kan. ! nai uždarytos. Tas duris atida- 
Zakarauskas. Dalyvavo ir kun. Į ryti, visdėlto, galimybių yra.
J. Vaišnys. Sugiedota “Marija, 
Marija” ir Tautos himnas.

Pabaigai atsisveikino ir 
siems dėkojo inž. Biskys.

D. Petkus šeimos vardu risus

vi-

Velionis buvo gimęs i 921 me
tais Panevėžyje, l^irė 1983 m. 
balandžio 3 d., po ilgos Ir sun
kios ligos. Liūdi žmona Halina, 
tėvai ir kiti giminės.

Priklausė korporacijai “Vil
tis”, “Alias”, Amerikos Lietuvių 
Beverly Shores klubui.

Kūnas buvo pašarvotas D. 
Petkus koplyčioj, 71-je gatvėje.

Atsisveikinimas su velioniu 
įvyko balandžio 5 d. 7 vai. vak. 
Atsisveikinimui vadovavo inž. 
Eug. Bartkus.

AL Beverly-Shores klubo var
du atsisveikino jo geras kolega 
V. Kasniūnas. Pasakė puikią 
kalbą, parafrazuodamas poezi
jos posmą, ir priminė: “Teesie
Tavo valia, kaip Danguje, taip ' dalyvius pakvietė pietums į Liet, 
ir žemėje”. Reiškė šeiniai ažuo-, Tautinius namus. Prieš valgį 
jautą.

Inž. K. Burba atsisveikino! 
Amerikos Liet, ir Cricagos sky- i 
riaus kolegijos' vardu-; paminėjo 
jo kilmę, išsimokslinimą ir atsa
kingas pareigas tarnyboje.

P-lė Pukelevieiūtė, kaip arti
ma šeimos narė, dėkojo už drau
gystę ir puikiai poetinėmis fra
zėmis baigė savo Įdomią kalbą.

Visi kalbėjusieji priminė ve
lionio švelnų, malonų charakte
rį ir nuoširdžius santykius su 
bendradarbiais.

Maldas prie karsto sukalbėjo 
kleb. A. Zakarauskas, 

sjc sj:

Balandžio 6 d. 9 vai. prie ve
lionio karsto maldas sukalbėjo 
kleb. A. Zakarauskas. ’ Po visų 

iškilmingai

i maldą sukalbėjo kun. J. Vaišnys.
1:30 vai., po šaunių pietų, pa

dėkoję šeimai, skirstėmės į na
rnas.

Edvardai, tu ilgėjaisi Tėvy
nės! Tebūna lengva ši svetinga 
žemelė!

Reikia paminėti, virš 120 as
menų dalyvavo pietuose. Koply
čia, tiek atsisveikinimo metu, 
tiek išlydėjimo metu, buvo per
pildyta. Matėsi daug inžinierių 
ir kitų garbingų asmenų.

Geriantis alkoholikas labai 
dažnai ven'gia suartėti su nege
riančiu alkoholiku. Tuo is da
ro didelę klaidą. Suartėjimas su 
juo padėtų jam lengviau išspręs
ti jo pačio gėrimo problemą. Kai 
prieinama prie skrynutės su la
bai vertingais įrankiais, nerei
kia ją spirti, bet tuoj atidaryti 
ir joje sudėtus įrankius panau
doti užsukimui tų vamzdelių, 
per kuriuos alkoholis suteka į 
geriančio kūną.

— Šveicarai paskelbė, kad 
slaptieji dokumentai, kuriuos 
jie pernai gavo iš lenkų ambasa
dos Berne užpuolėjų, rodo, jog 
tuo laiku buvęs Lenkijos karo 
atašė Šveicarijoje šnipinėjo.

GAIDAS“ DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tel. 927-1741 — 1742
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Saugumo konferencijoj, žurna- koplyčioje apeigų, 
listams pareiškė, kad jo tėvas palydėtas į šv. M. Marijos Gimi- 
yra labai darbštus žmogus, vidu
tiniškai kalba angliškai ir lais- ' quette Parke, 
vai skaito anglų spaudą.

mo parapijos bažnyčią Mar-

Šv. Mišias atnašavo kleb.. A.

— Teičįiaina, kad viena iš prie
žasčių, kodėl raudonarmiečių 
laikraštyje “Krasnaja zvezda” 
yra daugiau rašoma apie nepa
skelbtą Afganistano karą, yra 
tai. kad Sovietų generolai pasi
piktinę nuomone, kad invaziją 
Į Afganistaną kai kas laiko gė- 
dinogu dalyku, todėl jie reika
lauja, kad “į Sovietų karius bū
tų kreipiamas atitinkamas dėme-

ALKOHOLIKŲ RATELYJE

(Atkelta iš 3-čio puslapio)

Dažnai, atkrintantis alkoholi 
kas visai nenorės aiškintis, ko
dėl jis atkrito, nes mintis, kad 
jis vėl paliaus gerti, jame dar 
nėra pražuvusi. Reiškia, žmo
gus dar kovoja, viltį dar turi.
Ar pačiam vienam jam bus tai sys ir rodoma pagarba”.

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

p

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

VANCE FUNERAL HOME

8TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

1424 South 50th Avenue 
Cicero, UL 60650 
Tel: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

i
I
i

%

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

SOPHIE BARČUS

B

Laidotuvių Direktoriai

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 40429

’icago, QHnoi* 6062? 
7)8-5374

Ved*|« — Aldone D*vta* 
W4 77S-154J

Apdraustas perkraustymat 
ti (vairi y atstMDy.

ANTANAS VILIMAS 
TeL VLlttŽ Kte 3745994

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Šeštadieniai* ir aekmalieniai** 

nuo 8:30 iki 9M r*L ryto. 
Stoti** WOPA - 1490 AM 

transliuojamo* j* mūšy atudijo* 
Marquott* Paeita.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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•HOW DO SEAT BELTS 
HELP TO PROTECT YOU 
IN AN AUTO ACCIDENT-1 

•ACCORDING TO THE 
fj INSTITUTE FOR SAFER 
^LIVING, AMERICAN MUTUAL 

LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY 
TEND TO RESTRAIN THE BODY

^uetuvos Aidai’
<AZt BRAZDIIONYT*

Pro»r»m*s v*d*|«

Udienic 8:30 v*L vakaro 
Vilo* laido* ii WCKV stotie* 

bank* 1450 AM. 
St Petersburg. Fix, IZAO vai. p.p 
ii WTIS stotie*, 11M> AM banga.

A. A. ANTANUI ZAVADZKUI

staigiai iškeliavus amžinybėn 
esame nuliūdę jo bičiuliai

J. LIZAUSKAS,
J. ŠVEDAS ir

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE“* EXCEPT WHEN Mt'S 
DRIVING. NEVER TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE 
UNEXPECTED/

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

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

CMAJtLt* M.

GET EVEN ON THE

THE ODDS ARE 
AGAINST THE 
IRATE DRIVER 
WHO TRIES TO 
HIGHWAY.

FHROWN OUT OF THE CAR, 
AND INCREASE SURVIVAL > 
CHANCES. T

i f

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 
Tel. 074-4410

VAS AITIS-BUTKUS

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



Kai busiu Chicagos meru, tai Majerczyk 
bus artimiausias mano patarėjas

gydytoja, L. Sidrys kaip ak.ų 
specialistas, 1. Jurjonienė ku p

Aloysius Majerczyk, 
12-to wardo a’.dermanas.

n!ek<> neprašinvjame. Męs mo
kame savo sąskaitas. Mes moka 

valstybės ir savivaldvbės

atliekame žymai daugiau,

čienė apie “vaikystės įtempi
mus”. Kviečiame susidomėju
sius atsilankyti Vaiku Narnėtuo
se, 2713 W. 1’,9-ta gatvė (Lith
uanian Plaza C.uu"l).

M*n*L Ismi — Pardsvimd 
XBAL ESTATK FOR SAL* RRAL ISTATi FO1 1AL1

me
mokesčius.. Turiu pasakyti, kad 
mes
negu Harold Washington!

Mes nesame turtingi. Bet i: 
beturčiai nesame. Ir mums ne
buvo laip len 
rime, 
gera

Nereikia aiškinti, kas tarė 
šiuos žodžius. Juos pasakė kan
didatas Bernardas Eptonas, ke
turioms dienoms prieš rinki
mus.

Didelės Chicagos gyventojų 
dauguma pažino ne tiktai F.plo- 
ną, bet ir Aloyzą Majerczyką. 
Jis pirmas pamatė d’mokratų 
vadų padarytas klaidas ir jis ry
žosi gelbėti Cliicagą dar iš di
desnės nelaimės. Jis pirmas ry
žosi atvežtė Bernardą Eptoną į 
•Naujienų banketą. Jis turėjo 
drąsos pasakyti visai Chicagai, 
kad negalima leisti mažumą bal
sų gavusiam žmogui valdyti 
Chicagą.

Naujienų bankete paėmęs sta
lą. A. Majerczyk tarė šiuos žo
džius:
’ —- Man labai smagu, kad lie
tuviai turi Naujienas. Mes visi 
galime pasididžiuoti, kad Chica- 
goje eina Naujienos. Eina ne 
nuo šiandien, bet jau 69 melus. 
Ir man malonu šioje sukaktyje 
dalyvauti. Malonu todėl, kad di
džioji Chicagos angliškoji spau
da nesupranta mūsų pasididžia
vimo ir m’uSų kultūros,’ musų’ 
papročių ir mūsų gyvenimo 
būdo.
: Mes gerbiame įstatymus. Mes 
jnylime savo miestą ir savo šalį. 
Mes nieko neįžeidžiam. Mes sun
kiai dirbame. Mes esame atsa
kingi. Mes rūpinamės savo' na
mais. Mes didžiuojamės savo 
kaimynais. Mes rankas ištiesę

a įsigyti, ką tu-1 
M s norime' gauti tiktai I 
jatarnavimą. už tai, ką' 

mokame.
Bet labiausiai mes norime tei

sės gyventi savo gyvenimą taip, 
kaip mes norime.

šiandien aš noriu Jus supažin
dinti su mus gerbiančiu žmogu- 
mas. Žmogus, kuris mums pa
dės.- žmogus, kuris bus geras 
Chicagos meras, A.S Jus supa- 
žir imsiu su sekančiu Chicagos 
meru Bernardu Eptonu.

Esu jums dėkingas, kad ma
nęs išklausėte, ir kad lietuviai 
manęs išklausė. Esu 12-to war- 
do ald.rmnnas. Esu tikras, kad 
Brighton Parko lietuviai balsuos 
už mane. Mano pozicija yra 
Jums žinoma. Man nėra jokio 
reikalo slėpti savo politinių įsiti
kinimų. Aš esu demokratas, bet 
aš nesu asilas. Aš nenoriu, kad 
Washingtonas būtų Chicagos 
meras, — baigė savo kalbą 12-to 
wardo aldcnnanas Aloysius Ma-

IŠDIDUMO KAINA
Jėzus “Iš tiesų, s tksų 
kan t:u, jei kas nėra užgimęs 

i iš naujo, tas nedali matyli Dievo 
j karalystės.. . Nesistebėk, kad 
tau pasakiau: ‘*Jūs turite užgim
ti iš naujo” (Jono 3:3,7).

Maloniai kviečiame pasiklau
syti vis is šios “Gerosios Naujie
nos Lietuviams” radijo progra
mos šiandien 8:15 vai. vakare 
banga 1 150 AM per '‘Lietuves 
Aidlis”.

Sekmadienį 9 vai. ryto per j 
Sophie Barčus radiją išg’rsiteį 
“Gerąją Naujieną Lietuviams”.

Parašykite mums. Prisiusime 
knygelę “Užgimęs laisvas”. Mū
sų adresas: Lithuanian Minis
tries, P.O. Box 321, Oak I^awn, 
Ill. 6015-1.

FASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKUIMAIS. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

LMUAta

BUTŲ NUOMAVIMAS
> MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS ♦ VALDYMAI 

♦ NOTARIATAS • VERT1MAL

TISŲ. RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

j jus projektus, architektai atsi- 
Pavergtoj Lietuvoj t žvelgia į žemės ūkio darbuotojų 

' j pageidavimus, pasiūlymus. Da-
Daugiau dėmesio skiriama bar butuose daugiau kambarių 

į ir pagalbinių patalpų, statomi 
erdvesni ūkiniai pastatai, įren
giami garažai.

Individualios statybos kvarta-

— Kviečiame visus atsilankyti 
Į Pavasario gegužinę, kuri įvyks 
š.ni. balandžio 21 d., sekmadie
nį, 12 vai. Bus skanių valgių 
ir proga pabendrauti su savo 
draugais gražioje gamtos aplin
koje. Gegužinė įvyksta Gerojo 
Ganytojo Namų patalpose, 12611 
Cline Avenue, Cedar Lake, In
diana. (Pr.)

— Kriaučeliūnų Vardo Valkų 
Nameliuose balandžio 15 dį 
penktadienį, 7:30 vai. vak. įvyks 
“Vaikų sveikatos simpoziumas”. 
Kalbės A. šaulytė kaip vaikų darini sąnaudas. Kurdami nau-

kaimo namu statybai
Kaip praneša Valstiečių Laik

raštis (11.22), vasario 18 d. Vil
niuje įvyko pasitarimas kaimo 1
vienbučių gyv. namų namų bei. luose laiku nutiesiami keliai ir 
ūkinių pastatų statybos klausi- į pnvajiaviniai, paklojamos pože- 
rriais. | minės komunikacijos, įrengiami

Į vandentiekio ir kanalizacijos 
įlinkiai. Rajonų architektai atlie- 
į ka didelį darbą, rengdami ap
linkos tvarkymo bei apželdini
mo projektus, pataria individua- 

/l:ų namų statytojams, kaip ge
riau tvarkyti sodybinius skly
pus.

Diskusijų dalyviai kalbėjo 
t apie vienbučių gjwenamuju’ na- 
j mų, ūkinių pastatų statybos 
[ problemas. Buvo iškeltas reika- 
* 1 r, Y't G TT1 O»Kl 1/' 111 rfirTTAnn ,
mųjų namų su ūkiniais pasta
tais statybą, .pritaikyti daugiau 
ir įvairesnių bei gerokai ekono
miškesni ų projektų.

Pasitarimas priėmė rekomen
dacijas gyvenamųjų namų kai
me statybos gerinimo klausi
mais.

Pasitarime dalyvavo suintere
suotų įstaigų vadovai ir kaimo! 
trobesių projektavimo institutui 
architektai. Iš pranešimų paaiš
kėjo, kad dabar per metus nu
matyta kaime pastatyti daug’au 
kaip penkis tūkstančius vienbu
čių sodybinio tipo gyvenamųjų 
namų ir ūkinių pastatų.

Pasitarime pabrėžta, kad ar
chitektai sukūrė nemažai mūri
niu vienbučiu namu, ūkiniu na-|fx ~ F las spartinti vienbučių gvvena-
statų projektų. Juose numatytos Į 
palengvintos mūro sienos su mi-Į 
neralinės vatos užpildu, unifi
kuoti stalių dirbiniai. Tai leidžia 
gerokai sumažinti medžiagų ir

LIETUVOS KARDINOLAS'
The Times (I1I.-1) pranešė, jog 

dabar visiškai paaiškėjo, kadi 
popiežius 1979 m. slaptai į kar
dinolus buvo pakėlęs Lietuvos 
vyskupą Julijoną Steponavičių, 
kuris nuo 1981 metų yra Sovie
tų valdžios ištremtas į Žagarę.

Iš Londono ir Romos diplo
matinių sluoksnių The Times 
patyrė, kad popiežius laikoj 
72 m. amžiaus vyskupą J. Ste
ponavičių ypatingoje pagarboje, 
ir pasiuntė jam savo kardino- 
lišką kepurę k,aip solidarumo su 
juo žestą. i

Vyskupas J. Steponavičius 
1957 metais buvo paskirtas Vil
niaus vyskupijos administrate-* 
rium. bet Sovietu valdžia nelei- I *- r
do. jam tų pareigu eiti.

— 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. Can 
help- you through love, mar
riage, business, poor health, al
coholism or just day to day .

KAM MOKĖTI NUOMA?
GERIAU SKOLĄ.

5 ir 4 medinis Brighton Parke, arti 
mokyklų. Mažas įmokėjimas. Savinin
ko paskola.

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

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto Uldls%. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUT11 

4514 S. Talman Avė.
TeL 927-3559

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

Tel: 436-7S78

DĖMESIO 
62-10 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automatui* 

Liability apdraudimas pensini*- 
Jums. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVL 

TeL 523-8775

ESTATE SALE. 3 bedroom in- 
come bungalow, near transpor
tation, churches, school, hospi
tals. After 7 P.M. call ’

LU 5-9359 '.

GENERAL HELP WANTED
(Bendroji, pagalba reikalinga)

Dengiame ir taisome rišu
■ šių stogus. Už darbą garan.
i tuojame ir esame apdrausti.

j ARVYDAS KIELA
6557.S. Talman Avenue

* Chicago, IL 60629

* Aleksas Ambrose,
* ' v’'■’Y?* S* * v ' / . /

CHICAGOS - LIETUVIŲ ISTORIJOS

' autorius,
i ’ ' / paruošė, sutvarkė ir ifepausdino geriausią

. Chicagos lietuvių istoriją
(1869 — 1959 metai).

\ . 664 psl., vardynas.
.’■'3 ' Minkšti viršeliai. Kaina $15.

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA — $17. (Persiuntimui "pridėti $1) 
r . *?t‘ Siųsti Čekį: ’^1

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

DO YOU HAVE FRIENDS OR RELA
TIVES WISHING TO IMMIGRATE TO 
USA OR CANADA? OUR EXCLU
SIVE FOREIGN EMPLOYMENT 
BOOKLET EXPLAINS THE NECES
SARY STEPS TO UNDERTAKE IN 
ORDER TO APPLY. ALSO LISTS 
THE COMPANIES HIRING FOR 
OVERSEAS COUNTRIES SUCH AS 
KUWAIT, VENEZUELA, SAUDI --------- ------ — — ETC 
PERMANENT/TEMPORARY WORK
ERS NEEDED ARE TRADESPEOPLE 
uABORERS, PROFESSIONALS. ETC. 
FOR FULL INFORMATION SEND A

■ SELF-ADDRESSED, STAMPED EN
VELOPE TO: ' ' ‘

AMERICAN OPPORTUNITIES,
1 Dept. 5032, 701 Washington Street, 

BUFFALO, N.Y. 14205; U.S.A.

nrobl-ms Call & have a hear J ARABIA, THE MID-EAST, proDi-ms. can <x nave a neai. A^trnt/temporary 1
to heart talk with her at

281-4768.

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKI0 KNYGA

BRONIO RAILOS
NU SI B A ST Y M AI

LITERATŪROS DRAUGIJA.
Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 

arba rašant tokiu adresu:

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

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Nujienose galima gauti nepaprastai {domius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rąžytojo atsiminimus.

Dr. A. Gowen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
meto {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas b
tusirūpinintą >8.00

Dr. A J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra. įvelka ta ir 
grožis. Kietais virbeliais___ ._____ _______  M.00

Minkytais virbeliais, tik __________ ' ęj.00

Drt A. J. Guaseu — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_ __ 82.06

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ČekĮ arba 
money order}, prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo išlaidoms.

A. T VERAS _ . 
Laikrodžiai tr brugcnyMa

Pardaviau* ir Taisymą*
1*46 West C*fh SUM
T»L Republic 7-H41

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P.’N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, I1Į. 60631 Tek YA 7-5980

TESTAMENTAI :
Tuo reikalu jums gali daufi 

i&dėtl teisininko Prano ŠULO 
oaruošta, — teisėjo Alphonse 
ŠVELLS peržiūrėta, “Šūdu y os’- 
šleista knyga su legališkomi’ 
"ormomis:

Knyga su formomis gauna 
u« Naujienų administracijoj*

M. š I M K U S
Nof«ry Public « 

INCOME TAX SERVICE

4259 5. Maplewood, TeL 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

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

Ave. Chicago. IL 60629.

I
• Kaip papratęs, taip daryti.

?ATS SKAITYK IR DAR K1 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ -NAUJIENOS”

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLATTIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet
I Šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. Kedzie Avė. 
Chicago, I1L 60629

Tel: 778-8000
i

60642, - 424-M54

Farm hre

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162
2649 West «3rd Street

Chicago, HL 60629

S — Naujienas, Chicago, 8, DL Tuaiday, April 12, 1983


