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E. PASTORA PRADĖJO KOVAS NICARAG
Praeito penktadienio vakare žino, kad daugel’s lietuvių, naų- 

Afarquette Parko lietuvių kata- jai atvykusieji.’ii* seni, dar ne- 
Fku parapijos salėje įvyko Na-, tapo piliečiais^ ir neįsitraukė į. 
nių savininkų draugijos menę- balsluotojų sąrašus. Jis pažadė- 
sinis susirinkimas.. (jo pats nuvežti tuos lietuvius pas

Prisirinko apie du šimtai, 
žmoni d. Į susirinkimą atėjo vy
rai sū žmonom's ir vyresniais 
vaikais. Visiems norėjosi patirti, 
koks bus sekantis Marquette, 
Parko puolimas. Viši Alarquette 
Parko gyventojai yrat pareigingi, 
mokesčius jie moka, švaros pri- 
sTąiko,, patį parką padeda pri
žiūrėti, kad jis būtų svarus ir 
žalias!"

Namų savininku -susirinki
muose yra keli pleperiai, kurįe 
mėgsta labai daug kalbėti, bęt 
praeitą penktadienį tie pleperiai 
neatėjo.' Matyli, kad nežinojo, 
ką galės pasakyti suėjusiems 
namų savininkams. Namus riu- 
šipirkusieji ir Marquette Parke 
gyvenantieji lietuviai norėjo ką 
nors patirti i& atsakingų parei
gūnų, todėl ir,susirinko.

Zigmas Alikužis,. Namų savi
ninkų draugijos pirmininkas, - 
pradėjo susirinkimą suvėluotai, 
Bet jis ir
suprantamą dalj’ką.’'Pačioj e sa^-’ 
Vo kalbos pradžioje jis aiškiai 
visiems pasakė, kad lietu 
kiirie Marquette Parkąrišaugirio 
ir teų įsteigė; gandingu1
įstaigų' AIa^<
qriėitę < Pąri^! T^o^tąrpii -. nėra 
jokia Jpągrindoįėo ''jeįg^j'okios 
sąlygos 7 susidary^vl'fai -Įaąa 
svarstytume? / Ųb ‘‘ į?

Vėliau buvo ddcftaš žodis Na- 
mų savininkų' draugijos vicepįt-' 
mmtakųi, kuris .nežinojo, apje ■ 
ką. jis kalbėjo. Jis= prašė, susiriįi- 
kūšius jį pataisyti, jeigu j:s nė-- 
pataikytų. Jis .pradėjo pasakoti- 
apie iJ dynėjits namui. '• kuri uos, 
juodžiai' riūšipirkd Marquette 
Parke, bet juose dar neįsitaisė. 
Tuo rfeikalu eina pasitarimai su 
atsakingais valdžios pareigūnais.

Aiškus daiktas, kad jis neži
nojo, ką kalbėjo. Jį reikėjo pa
prašyti trauktis nuo mikrofono. 
Washingtonas, ketvirtadienį pa
sikalbėjęs su majore Jane Byrne, 
pareiškė, kad jis nevilks švini
nių kojų ir toliau atidėlios na
mų statybą įvairiose vakarų ir 
šiaurės Chicagos vietose. Buvo 
teismo susitarimas su nuėsto ad
ministracija pradėti statyti na
mus beturčiams, bet įvairiose 
vietose tie namai dar nėra pra
dėti statyti. Tokie vicepirminin
kai bereikalingai laiką gaišina.

Sekantis vicepirmininkas J. 
Bagdžius išaiškino, kad rinki
muose iš viso nedalyvavo apie 
25% balsuotojų. Jeigu jie būtų 
daly*vavęv tai rinkimų rezultatai 
galėjo būti kitokie. Jis tiksliai

teisėjus, padėti jiems tapti pilie
čiais ir balsuoti sekančiuose rin- •'

. ■ į . . ■ - t

kiniuose.-
Bagdžius, -matyt, angliškų 

laikraščių neskaito ir nepaslebė- ’ 
jo, kad dar prieš pirminius rin
kimus juodžiai gausiai registra
vosi balsavimo sąrašuose ir bal- 
savo už Harold Washingtona. Į 
Be to, pirminiuose rinkimuose , 
tūkstančiai lietuviu balsavo už 
Hoganą.’ \

Antanina Repšienė, neseniai i 
atsikėlusi Įgyventi į Marquette.’ 
Parką, pasiūlė namų savinin- ' 
kams pasiųsti delegaciją pas H. j 
Washingtona, išaiškinti jam, į 
kad lietuviai sunkiu prakaitu 
Marquette Parke įsigijo namus, 
juos prižiūri ir padeda užlaikyti 
parką švarų. Ji yra’įsitikinusi,- 
kad pasikalbėjimas su Washing- 
tonu padėtų Marquette Parko 
gyvęhtpjams. - , i

Dar kalbėjo Pensininkų drau
gijos pirpMninkas. -kažką po no
simi pakalbę j o pi LesnickaS. po 
jo kalbėjp kiti. M. Gudelis pri
minė, kaip ispanai, prieš 4U0 m. j- 
pave^*ę'kglalanieč’-us, ;iiorėjo už

1beti kažžiięnis- 
čJremš

i
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Kartu 3U komendantu “Zero” kovoja 
Robledo Callejas ir A. Cruz

SEKRETORIUS GEORGE SHULTZ IŠSKUBĖJO į MEKSIKĄ, 
KAD SUSTABDYTŲ GINKLŲ SIUNTLMĄ Į NIKARAGV Ą •r-

SAN JOSE, Kosta Rika. — 
Praeitą penkiadienį Eden Pasta
ra, buvęs sandinistų niinistcrio 
pirmininko pavaduotojas, pa
kvietė visus Nikaraguos gyv n- 
tojus imtis g:klų ir mestis ko
von prieš Alaskvai larnaujan- ■ 
čius sandinistus.
Savo laiku Eden Pastota, žino- j 
mas “Comandante Cero” vardu, 
užėmė Alanaguos parlamento 
rūmus, gavo iš valdžios stambią 
sumą pinigų, gavo leidimą ir iš
skrido iš Nikaraguos. Komen
dantas Zero vadovavo įsiverži
mui į Įjąrlamentą, o vėliau iš
gelbėjo ;visus parlamentą už
puolusius kovotojus. Tai buyo 
skaudus Ismūgis diktatoriui 
mozai.

Pastora praneša^ kad jis 
Nikaraguos kalnuose. Jis 
pasiryžęs kirsti smarkius s 
gius dabartinei sandinistų 
riausybei, 1 gaunančiai Įsakymus 
iš Kubos agentų ir Sovietų val
džios atšto’vu.

Pastora Ijuvo sandinistas ir -p.r . -». , . * %

kovojo pi$ėš S6rriozą, bet j:s bu
vo išstumtas', iš atsakingų k’a-' 

.rjuomen^s 1 vadovybės . paneigų. 
:&feąstoi-a siūlė įvėsli demokratinę^ 

- ,, >aiįtvarl<^piijŲaragtK)je, tūo4ąt-‘
kaičius. Daugumoje? tai prie KuŲ

buvo sukilimo 1^0 žuviisiū žy-.1'jJ0S ir siM^&'Šajbngos. '■ 
m., lik * L vi n o-f f įSL'" f ‘ JKartu ’surf^šbria_.p}'ię|. komu-^ 

natinius^ėlęnfėhlus.:'•veria .lėktuvai. 
Alfonso ^ohiėdo ’Caljejias^ir Ąj'ŲĮ > 
•turo (h'uiži??dų ryškiaitslęjP-^ijįj —
'.mbkrati^e^.' Santvarkos šaliBlė^'Glemp pasakė kalbą ID.DGO len
kai. PasftaŲ-a. pareiškė, "kad 
kovą pradėjo pačioje- Nikarš-j 
guoje, kalnų kelių srityje. ■

Pirma'ąlehįb pranešimas sako,, 
kad Natris'Segovijos provirici-' 
joj įvyl^'pirmieji susirėmimai %. 'T* 7*.'T. I • •— '

300 Miles

* BAHAMASZ

CUBA * DOMINICAN 
' REPUBLIC. ^

Jamaica.

COLOMBIA

^ŽI^PUERTO' 
HAITI------wco —

Nikaraguos valstybėj Eden Paslora pradėjo kovas prieš Kubai ir Sovietų Sąjungai tar
naujančiai sandinistų vyriausybei. Afeksikoj susirinko Centro Amerikos valstybių m - 

nisleriai pasitarti su sek rotoriumi George Shultz.

BEIRUTE NEŽIN 
SPROGDINO AME
UŽMUŠTI DU MARINAI. 
IŠVERSTI VARTAI,

" ASMUO Iš-! ■;
OS AMBASADĄ

100 ŽMONIŲ, j 
GALAS

NELEIDO PAMINĖTI
VARŠUVOS GETO

So-

BEIRUTAS, Libanas. - 
. madienį nepažįstamas 
prisilaikęs amerikiečių automo-

> bilio numeri. įvažiavo i Ameri- 
^psi-Yt^atSSadps kiemą Bė rutėj- 

?S^igdykirto mašina į ambasados 
namą. įvyko labai garsus spro-

asmuo, EPTONĄS NORI NUSI
PIRKTI SUN-TIMES

j .. »* *’** * • e lieti llcl, jAinv icLAJcii op* wtai ras spaus- . v ; : . ,. * . < - •ę^rr. t girnas, kuris ntiverle visa Anie- dinabBųenbš-lĄųr-ęs-.injęstę.-žVie- -
toj ĄJądrjžariF Bėiįę-lbnds^, įBue-?

. tapo diliau-,
siu 
ino ceiitEUkx % i -? • ' ’

O kai apartai.ryžosi; pastatyti 
kalėjimąl Bare donoj/ t ai katala- 
nieč^į- nėjo jo statyti 3r nedavė 
plyti^. 'Vjską teko vežti iš Alur- 
ci j oš/ Taiž laba i brangiai kaina-' 
vo. 0; kaji vieną vasaros naktį 
užėjp dirlelė audra, tai visos ka
lėj into sienos buvo numestos į 
Viduržemio jūrą.

Reikia; -kad žmonės taip leng
vai nebėgtų iš Alarquette Paiko, Į JjQiq jnforomuotas ir žinotų,

tikos anjhasados galbą, — pra- 
i-neša Beiruto radijas.

Sprogiam metu žuvo sunkve
žimį vairavęs

i du ginkluoti
ambasadą.

Sprog:mas

CHICAGO, III.—-Praeitą penk
iadienį /Marshall Field 5-asis pa
reiškė, kad jis su pusbroliu nu
tarė parduoti dienraštį Sun- 
Times.

A’ARŠUVA, Lenkija. — Praei
tą sekmadienį Varšuvoje buvo 
paminėta Varšuvos geto 10 me
tų sukakt’s. Gyvi išlikę žyliai,'.

Varšuvos- geto- sukilimą; 
prieš vokiečius, suruošė Varšu-: 
voje šio sukilimo 40 metų su
kaktį. -j?

; Į Lenkiją suvažiavo didoką;? 
žydų

yra. 
inii-
vy-.

riški sunkvežim ai pradėjo leis
tis nuo kalnų, kad pasiektų Se- 
govios provincijos pasienį, juos 
keliose vielose pasiliko taikli 
ugnis, nuvertusi viena sunkve
žimį su kar ais i pašlaitę ir į

• mirtį.
Nudardėjus pirmam sunkve- 

| žirniui Į gylį, tuojau buvo ap
šaudyti kiti Nikaraguos kariai.

WASHINGTON. D.C. — Sek
retorius George Shultz, patyręs 
apie Pastoros pradėtas kovas pa
čioje Nikaraguoje, išskubėjo į 
Meksiką, kad galėtų aptarti 
naujai susidariusią padėti Nika
raguoje.

Sekretorius žino, kad dabarti
nė Meksikos vyriausybė parda
vinėjo ginklus Nikaraguos san- 
dinistu vyriausybei. Jis nori pa
sitarti su Vidurio Amerikos vy

riausybių atstovais, kad šitas 
reikalas būtų suderintas. Nega
lima duoti ginklų tiems, kurie 
veda kovą prieš demokratine 
santvarką.

Meksikos vyriausybė apstatė 
' Amerikos'ambasadą gerai gink

• luotais kariai ir po’ic'nir.kais. 
Vyriausybė nori garantuoti sek
retoriaus Shultz saugumu. .

Radariniai Amerikos lėktuvai
•i ‘•erdvėje ir seku, ar kartu neat-
■plaųkra iš Kubos karo laivai ar’du giminės. Buvo vienas'JiŪasr 

ir gyvas išlikęs žydas. '
Varšuvos žydams šią sukaktį 

■padėjo paminėti lenkai solida-' 
riečiai. Jie susirinko prie žuvii-i 
siu žydų paminklo ir prisidėjo) 

■ prie minėjimo. Tiktai jie giedu- 
jo ne žvdiškai, bet lenkiškai.

Tuojau įsimaišė Varšuvos po-, 
licija ir pradėjo vilkti nuo žydų 
paminklo lenkus. Policija nega
lėj j pakęsti, kad solidartečiai 
padėtų žydams paminėti. 40 me
lų sukaktį. Minėjime turėjo da
lyvauti ir L. Valensa. Manoma, 
kad policija neleido jam čia 
atvykti.

i Saul Eplonas, atsargon išėjęs 
teisėjas, jau susižinojo su savi-, 
ninku Alarshall Fieldl 5-uoju iri 

organi-, 
zuos “trustą’’, kad galėtų nuo, 
Alarshall Fieldų nupirkti Sun 
Times. Jiems pranešė, kad jau 
yra kiti, pasiryžę dienrašti nu
pirkti.

Bernard Eptonas, atostogau
jąs Floridoj, pareiškė, kad jis 
pritaria idėjai pirkti Sun-Timęs. 
Jis pareiškė įsitikinimą, kad jam j 
pavyks nusipirkti dienraštį. Jo 
rinkiminė kampanija būtų kitaip 
pasibaigusi, jeigu būtų turėjęs 
dienraštį.

— Tur būt. Alike Royko paša 
linsi, kai nusipirksi Sun-Times? !

užklausė vienas žurnalistas. Į 
— Jis bus tuojau pašalintas, 

— atsakė Bernard Eplonas.

jaunas žmogus ir 
marinai, saugoję pranešė, kad Eptonai

Sprog:mas buvo toks didelis, 
kad sugrftivo visas 6 aukštų am
basados namo galas. Sprogimo 

.metu name jau turėjo būti pa
ruošiančių dokumentus, reika
lingus įstaigoms Amerikoje ir 
pačiame Beirute.

Vos sprogimui įvykus, tuojau 
t buvo pranešta prezidentui, kad

bei ryžtųsi ginti savo pozicijas, 
namus ir net patį Maquette 
parką. -- ----

Zigmas Mikužis, atsakęs į ke
lis klausimus, susirinkimą bai
gė, prižadėdamas kitam susirin-1 
kimui duoti tikslesnių žinių, 
ka;p- ginti Marquette Parko ir 
savo sodybas. Reporteris

KALENDORĖLIS

kokių priemonių imtis.
Kas galėjo išsprogdinti Ams- 

! rikos ambasadą Libane, dar ne- 
I aišku. Mašiną su sprogstamąja 
Į medžiaga vairavo vienas žmo- 

gus. Jis žuvo nelaimės vieloje. 
Pas jį nerasta jokių dokumen: 
tų. Reikia manyti, kad Beirute 
atsiras jį pažinusių žmonių, bet 
tuo tarpu niekas jo asmenybės 
nenustatė.

Tuo tarpu galima tiktai .spė
lioti. kam galėjo rūpėti išsprog- 
dn'ti ambasadą. Spėliojimas 
nėra .joks įrodymas. Ambasadą 
galėjo sprogdinti palestiniečiai, 
Libano fanatikai, izraelitai, siri- 
jiečiai ir dar kitok:e. Reikia tu
rėti viltį, kad netrukus bus išaiš 
kinti ambasados griovikai.

— JAV ambasados Beirute 
sprogdinimo metu žuvo 30 žmo
nių. Virš 100 žmonių buvo su- * *■
žeista.

Keli br tai Falklando salo
se mano, kad nevertėjo lit ti 
tiek kraujo kare su Argentinos 
įsibrovėliais.

Varšuvoje kardinolas J.

kų. Jis paminėjo, kad siūlė vy- 
įriauSybei užmegzti ryšius 
lSolidaiumo unija, bet 
nieko-i tai neatsakė.

- Buvęs Australijos
Tarp Pašto ros vadovaujamų jė-1 ras M. Fraser, liberalų 
■gų ir saridinišlų- kariuomenės.' pralaimėjus rinkimus, 
Keli Rytų Vokietijoj gaminti ki- pasitraukti iš politinės

LEBANON
. MILES

SU

valdžia

p remi e- 
partija 
nut-ri 

veiklus.

O’HARE AERODROMAS 
SMARKIAI AUGA

pro O'Hare 
praeina 100

O’Hare aero-

Balandžio 19: Simonas, Nam- 
gaila, Bartautas, Naumė, Alvy
das. Plėtra.

Saulė teka 5:05, leidžiasi 6:35.
Oras šaltas, vėjuota*.

c Caspar Weinberger J

Sekr. C. AA’einberger įsakė 
JAV kariams Libane imtis 
priemonių prieš teroristus.

CHICAGO, 111. — Specialistai 
pastebėjo, kad O'Hare aerodro
mas smarkiai auga. Inžinieriai 
planuoja imtis priemonių, kad 
nebūtų toks susikimšimas, kad 
žmonės galėtų laisvai judėti.

šiandien O’IIare aerodrome 
lėktuvas nusileidžia kas 23 se
kundės. ' .

Kiekvieną dieną 
aerodromo vartus 
tūkst. keleivių.

Kiekvieną dieną
dromas išsiunčia vieną milijoną 
laiškų.

Kiekvienais metais 
aerodrome keleiviai ir 
tieji išgeria 150,000 
alaus.

O’Hare aerodromas
7,335 akrus žemės. Daug žemės 
užima keliai privažiuoti prie 
aerodromo centro.

O’Hare 
laukian- 

galonų

užima

VIETNAMAS GALI PRA
DĖTI NAUJĄ KARĄ

PEKINAS, Kinija. — Vietna
mo ginkluotos pajėgos, pradėju
sios kabinėtis prie kinieė:ų. sau
gojančių Vietnamo pasienį, gali 
pradėti naują karą. Pradžioje 
Vietnamo kariai pradėjo ap.šau- 
dyti vieno pasienio ruožo sargy- 
b nius, o dabar jie jau pradėjo 
kabinėtis prie kilo ruožo pasie
ni sargų. j

Junan provincijos kariai jau 
kelis kartus turėjo sustiprinti^ 
pasienio apkasus, kad galėtų ap
siginti nuo Kambodžą užėmusių 
vietnamiečių.

Virinamo kariai jau kelis 
i karius provokatoriškai puolė sa

vo si .nas saugojačius kiniečius. 
Bet je'gu vielnanrečiai savųjų 
ir toliau nesuvaldys, tai gali pra
sidėti naujas karas. Kinijos ka
riai

'šių
daugiau nebetoleruog 
provokacijų.

pana-

Libano musulmonų 
prisipažino, kad ji iškėlė 
dangės Amerikos ambasadą Bei-

I rute.

grupė
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Pirmadienį Biiruto centre sprogo galinga, bomba, 
sugriovusi visą Arperlkos aę^basados ^alą-



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

Naujausių rnoks'c žinių populiarus perteikimas 

IGNAS ADOMAVIČIUS. M. D.

SVEIKO MAISTO PASIRINKIMAS (2)
idant sveikatos palaikytojai galėtų mums 
p-’dėti. visų pirma mes turime sveikai 
maitintis. ' (Gyvenimo tiesa)

1 .,iAi J ii DARŽOVĖS r>‘- no virymas. Taip mūsų tėvai 
r /Otri* kiekiais naudotini. To-1 elgės: Lietuvoj-:, taip ir mn tu- 
kįe maisto dalykai yra labai ari rime elgtis Amerikoje. Lietuvo- 
vidntiū au lies' ir gausūs būti- je, išskyrus suvalkiečius, iietu- 
rai sūnui reikalingais minera- į via: gaivinosi kas savaitė pirty- 
lai;, vitaminais ir svarirausio- , 
m:s maisto medžiagomis. Mažas' 
kiekis riebalų juose yra sveika- pirtis slalėiuės ir ne pirtyse svei- 
tai naud.ngas (neprisotinli tie-- katą taisome, o smuklėse ją pra
balai - poly unsaturated).

Nauiksk’me salotoms abejus į 
ir ūk susą (vinegar). Padažus 
(dressings) ruošdami, naudoki
me sveikatai naudingus riebalus! 
(nepu-siotintus), majonezą (ma
yonnaise) arba su juo paruoštą! 
padažą — toks turi mažai gy- ■ 
valinių riebalų, o daug aliejų. 
L:etuv ai salotoms gali naudoti į 
jiems įprastas pasukas.

Dabar daug kur kalbama api ; 
kūno valymą prakaitavimu,; 
pirm paėmus “pasi-ptingas" vi- > 
taminų-mineralų tabletes. Jo- > 
kios paslapties čia nėra. Nieką- į 
paslaptingų piliulių tablečių ne- Į 
turi, nes jų nėra ir negali būti, j 
Tai vitaminų-mineralų mišiniai,; 
duodami prakaituojantiems pa
sipelnymo tikslu. Mat, vien pra 
kaitavimu žmones “gydant’* — 
'‘valant jų kijnš-’ daug neųždlrb]' 
ši. Kas kita yra, kai duodi “ste
buklingą - paslaptingą” piliulę; 
;lada gali nuo prakaituojančio 
ipdą lupti, jo kišenę žymiai su
ploninti.
' Mes, lietuviai, neturime šiame.! 
reikale prarasti galvos. Prakai-
V—-.—.-r.- — ---------------s--. ... v
4r maitinasi sveikai: vaisių-dar-Į ries, naudingai, apsivalęs, ispra- 
žovių gausiai naudoją. Taip elg- kai tavęs. Taip mes jautėmės Lie
čiamasis jis gaūba pakankamai. tuvoje, taip ir čia, tik toks skir- 
niineralų-vilaminų. Tai svei-'.lumas, kad tėvynėje mums-kai- 

'kiausias elgesys, geriausias kū-' navo malkos ir vandens atsine-

e. Jomis ir čia naudokimės, 
laila, kad mes karčiamas, o ne

randame, čia tos smuklės yra 
ieluviu kūno votis, ją’turime iš
pjauti iš savo kūno. Pats laikas 
nums valyti savo kūną vaisiais- 
liržovi mis. pasiaudojant pirti- 

i mis. Kol lietuviai savas pirtis įsi- 
ai -ys, mes galime naudotus žydų 

nirimus. Viena gera tokia yra i 
North Ave., prie Daruen ir Mil- 
.vaukt-e galvių sankryžos (Lux- 
t Baths). Vyrams visos dienos, 
ncteįims trecadieniais ii- pc 
.etų sekmadieniais, (telefonas 
tXH-()231, 2039 W, North Ave.). 
ėjimas — s7. Masažas — $8.

Penas Sčerba masažuoja i: 
•;lto oro kambaryj-e prakaitą i 
<menėms varo savo įrengirauo- 
se ant 63 ii- Talman. Ten su 
triasikais. .vyrai ir moterys k:rju 
naudojasi patalpotfuk,.^Galima 
zien prakaituoti, arbav kartiki1, 
mašažij gauti bei ynlitiies^i'.ŽĮno- 
ala, atitinkamai suifiokėjttš! Jis 
savus klientus siunčia pas gydy
toją patikrinimui, ar žmogus 
gali prakaitavimą sukeliančia 
emperatūrą savo kūną “valyti”. 

Lietuviai, naudojasi ir jaučiasi 
geriau, žinoma, kiekvienas jau

tuoju, lietuvis prie fizinio darbo į c laši gėriau po, vonios, po pię.

POPIEŽIAUS TURTUS D ALINA NETURTINGIEMS
Italijos menininko Bernardo Strozzi septyniolikto šimtmečio pradžioje pieštas paveikslas-

>iinas pirlin. O čia, kūno “valy-j.savu pavyzdžiu prie sveiko maiš
inei” laikotarpiui pi isieina išleis- ; to: visi “ant trečio” (desert) 

naudokime VAISIUS - DARŽO
VES. Juos naudokime šviežius 
ar kompoto pavidale. Taip pat 
vaisių - daržovių kepsniai yra 
naudingi, skanūs ir visai leng
vai pakečia nesveikus valgyti 
pyragus-pyragaičius su tryniais, 
baltu cukrum ir gyvuliniais rie-

labui
ii tūkstančius žaliukų. Susitau
piusieji savos sveikatos 
nieko nesigaili.

Pyra^ri-pyragaiėiai 
. kepyklos gaminiai

NENAU1MIKLME VISŲ 
PYKLOSE PARUOŠTŲ PYRA
GŲ - PYRAGAIČIŲ, nes jie visi: balais paruoštus, 
esti sveikatai kenksmingai pa
ruošiami. Prekybininkų paga
mintos saldžios bulkutės (sweet 
rolls), pyragai (cakes), pyragai
čiai (cookies), riestainiai 
(doughnuts), riebūs krekeriai, 
pies, pastries yra ne tik tukinan
tieji (rich in calories), bet ir 
pilni gyvulinių riebalų. J'h mū
sų širdžiai nepasilarnąv 'a. Jie 
tik vaikišką suaugusiojo gomurį 
patenkina. Už tai visi suaugu
sieji liaukimės buvę vaikais, o 
vaikus pratinkime nuo mažens

čia pats laikas mūsų visiems 
ir visoms parengimų šeiminin
kėms ir šeimininkams medici
niškai “atgimti” sveikam mais
tui ir tokioms va’šėms. Ypač 
jaunimo-vaikų stovyklose bū ki-, 
tose jų veiklos vietose sveikas 
maistas turi būti labai stropiai 
naudojamas. ‘'J ’ . ri

Duona, javainiai, tešlainiai 
(pastas)

Lietuviai ne amerikiečiai gali 
naudeli stambiai maltų rugių-
Kviečių - miež ų duonas (“ply-1 
tas”), sėlenų - stambių miltų py
ragaičius, be trynių ir be gyvu
linių riebalų paruoštus. Vietoj? ‘
cukraus, naudotiną, juose medus, susirgus 
Javainius reikia paruošti be try
nių 
raus. Su jais reikia baudoti nu
griebtą pieną (skini mlik), ar 
pasukas, bei iš m ritelių (pieno 
milteliai be riebalų) pagamintą 
pieną. Makaronus, bulves pa- 
cuoškime su aliejais, ne taukais 

r ne sviestu.

I§ LIETUVOS NELEIDŽIA 
SIŲSTI KNYGŲ

Kad geležinė uždanga dar la-

potvarkis, draudžiąs

oų p’pirų (saldi ų) — dų (LJ 
galionai. Svogūnų — Vienas (1) 
gahnnawL

Du puodelis! vandens. Pus
an Uo puodelio balto ūksuso 
(vinegar). Vienas puodelis me-
“T' Z!"“? v*“?,“'• 10kie

Darbas. Supiaustyti kopūstus; .
(žįsdi norint’cji pridėti truputi} ’ ..... . . .J . .. f ‘Nepriimami siųsti i uzsierų druskos ir sugina uzius-sumušus; . 5 . . , ... . . r° .-v x periodiniai leidiniai, išleisti iki
)U..,s palikti per nakt, saitai). w5 peri(xta,ai
Supiaustyt, p.pirus ir svogūnus JW5
— nekepinu. Sumaišyti visas1 - . . .1 ' ■ pn manu siųsti kiekvieno pava

dinimo po vieną egzempliorių 
banderolėje.

Miniatiūrinės grafikos kūri
niai (atvirukai, etiketės ir kt.) 
priimanti persiųsti po vienj eg
zempliorių, tačiau ne daugiau 
10 vienetų banderolėje. ;

Nepriimami persiųsti į užsie
nį rinktiniai raštai, enciklopedi
jos ir atskiri jų tomai, dailės al- 

> bumai, nepriklausomai nuo jų 
išleidimo metu.

Knygos priimamos persiųsti į 
užsienį tik su TSRS Kultūros 

.ministerijos įgaliotinio leidimu, 
ne daugiau 3-jų egzempliorių 
banedorlėje.

Tas potvarkis aiškiai pažei
džia Helsinkio baigiamojo akto 
nuostatus. (Ė. L)

— nekepmu. 
daržoves.

Užvirinti vandenį, medų, ūk-j 
susą r aliejų. Supilti ant sumai
šytų daržovių ir visą mišinį pa
virinti neilgiau AŠTUONIŲ (8) 
minučių nes perniinkšti kopūs
tai — neskanūs.

Pamušti karštus vekavimui 
indus. Dėti žiemai karšią viralą 
į indus ir užsukti. Kada norima 
— valgoma ir kitus vaišinama 
sveiku-skaniu priedu prie bulvių 
bei kalakutienos, 
vienus valgant.

ŠIS SKYRIUS 
lietuvius paduoti 
valgio receptus
Paskelbsime visų naudai gami
nius be sviesto, trynio, taukų,

ar šiaip juos

PRAŠO visus 
savus sveiko 

šiam skyriui.

cukraus ir grietinės.

---------------- -------- Alvudas dėkingas 
roję nuo širdie, atakos. Nenau- cicetiŠkiamS 
doKirne sekančiu riebalu $al-l • .------------------------------------ i xtimų: .' I s.m. kovo 27 d., Verbų sekma-

1. Mėsų. j dienį, Alvudo L. Sodybą aplan-
2. Pieno gaminiu: saldaus pie- j kė Cicero

kuopos jaun. ateitininkų meno 
grupė, vadovaujama mok. p. šu- 
laitienės, išpildyti programą.

KAMBARIO TEMPERA- priešvelykiniame pobūvyje. Tau- 
TŪBOJE KIETŲ riebalų (laši- tiškai pasipuošę jaunučiai gra
mų, taukų, margarino ir jau mi- Į žiai pasirodė, padainuodami ir 
neto

no. grietinėlės ir riebių sūrių bei • k 
sviesto.

3. Kiaušinio trynių.
I.

SOLIDARUMO AKTYVISTE
PALEISTA Iš KALĖJIMO 

f „
Lenkijos teismas Grudziace, 

netoli Gdansko, kovo 30 d. nu
teisė Anna Walentynowicz 15

W r Af° i mėn- kalėjimo, bet sąlyginiai ja
Vysk. M. Valančiaus , -, x ;5 .....

sviesto). Į padeklamuodami tąi dienai.‘,pri-
5. Prekybininkų paruoštų rie-j ta’kintu^giesmių bei dainų, 

gaminių: pyragų - pyragai- Į 
(pastries, cakes,

bių 
iių 
pies).

Su pasitenkinimu publika plo- 
cookies,‘jo jiems: J. Vilučiui, T. Tik- > 

j niui, V. Rubaitei, K. Bingutei, ‘ 
Išvada. Norinčiam savo šir- D. Vilutytei, J. Vilučiui ir ki- 

lies sveikatą kuo ilgiausiai už-i tiems. Ilgais aplodismentais bu- 
laikyti, reikia atgimti mediciniš-j vo palydėta šios grupės vadovė 
kai iš naujo, pasiliuosuoti iš ne- p. O. šulaitienė.

the woman 
who’s at the heart of 

v’s finances.
Too can’t afford to be MW 
Because-if you’re in charge

future. u».
And that’i where U A 

Savings Bonds cotr.e in. Bigr 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up for the Payroll Saw
ings Plan where he work*.

iSat way. while you're 
meeting the day-to-day ex
penses. you’ll still be buildinf 
a more secure f\ 'ture for your 
femilv.

UJj. Savings Bonds. F'< 
the wnfoan who realty knerw 
a good bargain-

Jbia tte Payroll Sa»in£» 11m*

paleido iš kalėjimo.
Prokuroras reikalavo 8 metų 

kalėjimo bausmės?už kaltinamo
sios ■ dalyvaviMą protesto de- 
inonstracljoj, kuri įvyko'Gdans
ke karo stovį paskelbus, p-

Anna Waleiity^iw^e® I anks
čiau dirbo Gdansko larvųjštatyk- 
loje krano mašiniste. Dėl jos at
leidimo iš darbo, 1980 m. rug- 
piūčio mėn. laivu statykloje kilo 
streikas, kuris privedė prie So
lidarumo prof, sąjungų įsteigi
mo. Ji buvo labai aktyvi Solida
rumo organizacijoje ir “Lenki- 

.......................... įjos pavasario” laikotarpyje lan- 
CTlneuij jaunimo grupę vai-Įkfed.u&ienjjt (E. u)

regiąja bei priėmimu _ Lielui pradėjuriniarkiaa

į sveikų valgio įpročių.-Ypač visi1
! tie mūsškiai, kurie jau turėjo šiuo p. A. Kirvaitytė ir visų šve- 
I širdies atakas, arba kurie turi;
silpną paveidėjimą (jų kraujo
giminės turėjo silpnas širdis), ir 
i:e, kurie jaučiasi negerai su šir-'
"hm . turi visu 100% pasisavinti 
virš nurodytus valgio nurpdy-l

cių
vedė sekret. A. Kevėža, kuris' i .• r> j- • <,. ... . : lyti. Reinas pradėjo pavojingaipadėkojo ciceneciams, ir prase k-u- d . . ..H . • Kilti Bonos priemiesčiuose, ir toliau čia lankytis su meni-;
niais pasirodymais.

Geriau nesirgti, negu tiki Š1?S dienos Pramoję, ve- 
gvdvtis. Reikia mums įnt ?,rml. dr‘ J‘ Adomavičiui, 

užbėgti š^dfes giltinei už .akių, i ,1SpŪdl“§ai ^’dyte poezi-
gvvuliniu riebalu ir cuk- naudojant sveika maišia. ,nepvne. > ajai ictuvai, pii.a- 

i nant V. Brazioniui, A. sidagiui 
‘ ir M. čepulioniui. Buvo sugiedo- 
I ta pritaikintų gražių velykinių 
’ giesmių.

Alvudo pirm. dr. J. Adomavi
čius kiekvieną sekmadienį Alvu
do Sodyboje skaito sveikatos 
paskaitas ir atsakinėja į klausi
mus. Susirinkusieji visuomet 
būna pavsiš'nami sveikais alvu- 
diškais patickaląis.

Alvudas dėkingas ciceriečiams 
už atvykimą su programos iš
pildymu.

žinoma, įpratusieji amerikie
čiai ir tūli juos pasekę mūsiš
kiai ir toliau vilgys ballą-valiuę 
duoną. Palikime juos ramybėje 
r negadinkime sau sveikatos, 
uos nesėkmingai vesdami svei- 
iaion. Jei jie patys savos svei
ks tos nežiūri, tai kas jiems gali 
padėti? Jk bus gera trąša pel- 
lagaudžiams: kentės, be laiko 
mirs, o pelnagaudžiai ant jų ka- 
?o baliavos už nelaimingųjų 
aliukus.

Dabar mažai kas rūpinasi ap-' 
| auga nuo širdies negalių. Gy-i 

iyiojai užimti receptų rašymu - 
r širdies operacijų darymu. O 
.n.s patys, visi lietuviai, visomis 
jėgom.s užsiiinkime savos ŠIR- 
i).fo> SVEIKATOS APSAUGO- 
llMU nuo sus.rgimo. Tokiu el- 
ge.-iu mes ^palengvinsime ne tik 
gydytojams darbą, bet ir ge- 
laiisiai pasilacnuasime savai 

širdžiai. • i
Pasiskaityti. l)r. J. Stimler. 

lour Heart Has Nine Lives. The 
3enjam.n (io. Kor. V. S.

ENERGY 
WISE

Taukai ir aliejai

N EN A U D( )K [ME KAMBA R K) 
r E M PERĄ I C-ROJĘ' ESAMUS 
CIEIŪS RIEBALUS: gyvuli
uos taukus. sviestą, gyvulinių 
aukų pi.nus margarinus. Dąliar 

pagamintas iš kukurūzų ir sal
iam • (safflower oil) margari
nas, kuris turi gausiai aliejaus 
:r mažai gyvulinių riebalų. Ge- 
r’au bus, kad mes visai apsieisi 
ne be margarino. Užsttepimui 
ml duonos naudokime mrdų, 
murtnahd ) arie jelly- ar jam.

BŪTINAI KE1SKLME VIENĄ 
KARTĄ VALGYMĄ j tris kar
tus per d cną pasisotinimą. Gau
sus vienu kartą per dieną vai* 
gyti;as d kilus du kartus puslia- 
džin pasisotin niaš didina choles* 
‘erriio kieki kraajuje.

VENKIME PENKIŲ šaltinių 
riebalų, kuriais naudojasi vidu
tinis amerikietis .ir krenta, ru
dens lapa:s savo gyvcnimb vasa-

STENKIMĖS GERU PATA
RIMU PASINAUDOTI

SKANŪS, GERI IR SVEIKATAI 
NAUDINGI KOPŪSTŲ

SALOTAI

— Tikimasi, kad prieš popi.- 
žiaus Jono Pauliaus II vizitą 
Lenkijoje, karinė valdžia pada

rys kelias nuolaidas.

Klrusimas. Tamsta, Daktare, 
patarti nevartoti taukų, cukraus, 
grietinėlės — tai kaip šeiminin- • 
.<ė gali ščimai paruošti valgius
oe tų gėrybių, ik išiol visame 
pasaulyje naudojamų. Gal rei
kės sriubą virti iš kirvio, kaip 
ana čigonė mėgino, o salotus ga- 
ninti iš klevo lapų?

Atsakymas, iaip toli nereikės 
meiti, norint savo širdžiai tai-i 
Kinti salotus paruošiant. Valė! 
Jančiauskienė patarė Stasei Kan- ■ 
kienei, o pastaroji šiam skyriui1 
paruošti skanius, gerus, sveikus 
Kopūstų salotus sekančiu budy. Į 
Tas būdas išbandytas Sndvb<£ 
irtuvėje, o ragautojai Marija 

Boa enė su Vitu Pajaujiu tvirti*1 
no, kad jie yra geri, skanūs ir 
sveiki. |

Produktai: kituries (1) dide
lės žieminių kopūstų galvos 

(mažesnės šešios — 6). žalių pi-

PASSBOOK 
SAVINGS...

us for 
fino being.

AT OUt LOW UH5

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 80608 

Peter Knanevekea, Pre*. Tai.; 847-7747 ’ ' 
®ntf M»n.TU«.rrl.*>4 Tfcur.^t |*t, ♦»!

SERVING CH1CAGOLAND SINCE 190$
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VASARIO 16 MINĖJIMAI VOKIETIJOJ
Memmingen

į Bendradarbiaujant su Muen- 
.cheno LB apylinkės pirmininku 
*R. Hermanu, nutaria kviesti pa-1 
skaitai skaitvti buv. Vasario 16 
g'mnuzijcs mokinį ir dabartinį 
Vok etijog LB valdybos iždinin
ką bei Lietuvių kultūros insli-^ 
tūlo vedėję vyr. mokytoją Vln-J 
cą .Bartusevičių, M.A. Taip pat ■ 
buvo pakviestos neseniai iš Lie
tuvos at v vk usios seserys Mozū- • -
raitytės - dainininke Vilija ir 
smuikininkė Henrieta. Prie pro
gramos atlikimo prisidėjo ir ke
turios Vasario 16 gimnazijos 

itnokinės. ,
Jau kelfnli metai Vasario 16 

švenčiama labai iškilmingai. 
Sekmadieni, vasario 13 d., kun. 
Fr. Skėrys atlaikė pamaldas 
evangelikams su šv. Vakariene.
10.15 vai. St. Ulricho namų kop-j 
yčioje buvo išklimingos pamal-j
Jos katalikams, kurias laikė ir savo parapijos dovaną. Sveikino 
pamokslą sakė kun. dr. J. Vaiš-jir šv. Jono parapijos klebonas 
vilas iš Bad AVocrishofeno. Kop- Schlor, ir ev. kun. S r.-Skėrys, 
•yčia buvo išpuošia tautinėmis > Muencheno LB apylinkės pirmi-j 
.ėiiavomis, tautinių spalvų žva-'ninkas inž. R. Hermanas pasi-' 
kėnris. Marijos paveikslu ir gė- j džiaugė gražiu bendradaibiavi- 
ėmis. Susirinko didžiulis būrys 'm u tarp Memmingeno ir Muen-

heno apylinkių, ir padeklamavo 
vokiečių. Vargonavo V.. Vasyliū-’V. Bernoto eilėraštį. Memmin- 
nas, giesmes trimitu lydėjo A. Į geno latvių bendruomenės pir- 
\Veh. I mininkas P. Filipsonas, sveikin-

Tų pačių namų puikiai iš-'damas įteikė puokštę gėlių, 
puoštoje salėje svečiams iškil-! Vokietijos LB vardu sveikino V. 
mingus pietus paruošė to namo 
seserys. ur'; ■ >■ ‘N:

15 vai.’.Kultūros namų didžio
joje salėje, papuoštoje trispal
ve ir šūkiu “Leiskit i Tėvyne, 
leiskit pas savus”, minėjimą ati
darė LB apylinkės pirmininkas 
K. Radzevičius. Kreipdamasis ir! 
i svečius svetimtaučius, vokie
čių kalba apibūdino garbingą 
Lietuvos praeitį ir kovas už ne
priklausomybę bei ; dabartinę! 
priespaudą. Paprašė persekioja
mus tėvynėje pagerbti otsisto
jus tylos minute. Po sugiedoto 
himno, svečius, gausiai susirin
kusius ir iš apylinkių, bei vokie
čius, pasveikino nuoširdžiu žo
džiu. kreipdamasis ir į savuo
sius meiumingeniškius. Po to 
pakvietė tarti žodį garbingą tos 
dienos svečią burmistrą dr. I. 
Hoelzingtr. šis tarp kitko pri
minė,. kad lietuviai ne tik jam 
asmeniškai, bet ir visam miostui 
yra mieli gyventojai.

-Taip pat sveikino miesto de
kanas kiin. M. Wakh, kartu pa-, 
sveikindamas kun. - .Augustiną 
Rubiką 40 pietų kunigystės su
kaktuvių proga .ir įteikdamas

Rastatt
: m. vasario 12 ir rastattiškiai 

; . ž ai paminėjo Vasario 16-tąją. 
L. važiavo apie šimtinė tautie-

• u ne tik iš Rastatto ir apylin-
:. bet ir-iš. tolimesnių vieto-

• • ų — Pforzheimo, Gaggenau ir
ų. nors oras'buvo nepalankus. 

Minėjimas vyko Dvylikos apaš- 
t*lų bažnyčioje ir parapijos sn_

Bendras pamaldas laikė- tėv.
Bernatonis ir kun Fr. Skė- 

* j.* Pamokslą apie įgimtą laik- 
jl -'eapir siekimą pasakė kun.

. Skėrys. , Šy. mišias aukojo
. A!f; Bernatonis. Visi de.r- 

. 1 giedojo evangelikų ir kata- 
l lietuviškas giesmes.

’ Lstatio apylinkės pirmininkas 
• v las Gustainis trumpu žo- 
•' i!i pasveikino visus, dalyvius. 
■;-.-kaitą lietuvių ir vokiečiu 

'.onus skaitė kun. Fr. Skė- 
”■3. Tema'-Ų- ar :š viso verta 
mums dar rinktis ir tekias šveri-

švęšti? Atsakymas buvo tei
damas. Prelegentas ragino klau- 
/ytųjus į aktyvumą, kad išsiląis- 

utimi ė iv paniažii beapiman- 
i o abijingumo. Jei vyresnio 
amžiaus tautiečiams nebūtų 
lemta sulaukti laisvos Lietuvos 
laisvės vėliavą toliau nečti tu
rime perduoti savo jaunimui.

Meninę dalį atjįko keturios 
Vasario 16 gimnazijos mokinęs 
iš triiu zemvmu: Bern. Brazdžio C* * A.
nio eilėraščius deklamavo dv- 
Monikos — Gaižauskaitė ir.Gel- 
žaitytė, iš . Vokietijos, o Mairo
nio ir Ks. Sakalausko ->■ Gabija 
Diavaraitė, iš Mali (Afrika). Tė
vynėje dainuojamas dainas dai
navo visos keturios mokinės, 
kanklėmis pritariant Mirgai 
šallm:raitei, iš Kanados (Toron
to). Su jos kanklių palyda visa 
salė pakiliai sugiedojo Lietuva 
brangi... Rastattrškės Albina 
Zavistauskienė, Ela Gustainienė. 
Erika Sergejienė, Dora Damb
rauskienė ir P.' Gustainis-, paly
dimi akordeonu Augusio Serge
jaus, balsingai padainavo pen
ketą lietuviškų dainų. Jaunu
čiai Mauuelaųir Heroldas Jaege- 
liai, iš Stutigartb, trimitais pa-

!3

Lie»vv»s nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrinė mokyki*

me puslapyje labai riebiom s I ui štai kaip prancūzas, ne- 
rašdėmis atspausdino tokį šūkį: žiūrint koxio išsiauklėjimo j.s" 
“Laisvė atėmė mums atotogas!” i esąs, supranta komur.islinę san- 
() kairiųjų laikraštis Liberation tvarką.
taip sušuko: “Už dolėrių saują 
jie apgrobė mūsų laisves!”

Paryžiaus gatvėse pasirodė 
apie 3,IMKI žmonių minia, kuri 
nužygiavo tiesiai prie- Finansų 
ministerijos, vis šaukdami — 
^Atostogų! Laisvės!”
'Ekonominė padėtis Prancūzi- 

jo jdiena iš dienos vis blogėja; 
infliacija pasiekė 9.2^7 ; nedar- ; 
bas padidėjo ligi 9r< ; prekyba 
su užsieniu pasiekę rekordinę. 
sumą — 14 bilijonų nuostolio; 
tabako ir alkoholinių gėrimų 
kainos gerokai pakilo, o gyven
tojai valstybei įsiskolino, nes ne
pajėgia sumokėti valdiškų mo--.

(Bus daugiau

» Pasikalbėjimas vyksta pa
tylomis tarpe dviejų draugi 
Vilniaus parke: >

— Nesuprantu kaip reikiant 
politikos ir man neaišku kod-Ll 
maskoliai taip veržiasi į Vak.i< 
rų Berlyną. Argi jiems neuž* 

; tenka savos žemės?
I — Savos žemės jiems yra gn-- 
' na, bet jiems neužtenka sveJ- 

mos.- i

e Melt

P e
n

tautiečių ir juos prijaučiančių

Ji OZAS ŽEMAITIS

Mitterrando pažadėtos penkių savaičių 
apmokamos atostogos - blefas 

bantiesiems— net penkias sa
vaites apmokamų atostogų. De
ja, šiandien tie jo pažadai, pasi
rodo, jau išgaravo. Apie penkių 
savaičių. apmokamas atostogas 
niekas jau ir nekalba.

Prancūzas nėra tinginys — 
jis dirba sąžiningai. Atostogos 
jam yra viskas, kurias kartais 
jis mėgsta net ir užsienio vals
tybėse praleisti. Penkių apmo- 

' kainų savaičių atostogų pažadas

Prieš ketverius metus, vyks
tant Prancūzijoje prezidenti
niams rinkimams, opozicinis to 
laiko v.vriausybei, kuris i vado
vavo prezidentas Valery Giscard 
d’Estaing, socialistas Francois 
Mitterrandas pažadėjo Prancūzi
jos visuomenei išgelbėti kraštą 
iš ekonominės krizės, o jos dir-Bartusevičius. Jis skaitė paskai

ta lietuviu ir vokiečiu kalbomis.
Prelegentais glaustai apžvelgė 

Lietuvos praeitį, pastebėdamas, 
kad nrnėdami prieš 65 metus 
įvykusį Lietuvos nepriklauso- 

į mybės atstatymą, kuri šiandien 
i ankstyvesne forma nebėegzis- 
| tuoja. kai kieno esame laikomi 
I beviltiškais romantikais; užkie
tėjusiais reakcionieriais, reika
laujančiais to, kas mums nepri- ( schoener Stern”. Henrieta pa-į 
klauso, tarptautinio atlydžio ir 
nusiginklavimo priešais, skati
nančiais Rytų ir Vakarų karinį 
sankirtį. Kas taip galvoja, tas 
niūsų problemų nesupranta. Mū
sų viltis yra paremta žinojimu, 

. kad daugelis turi ir naudojasi 
tuo, ko mes teisėtai reikalauja
me, būtent — laisve.. Kai ten

Į žmonės žudosi, reikalaudami 
Lietuvai laįsvėš.lir kalinami už 
žmogaus teisių gynimą, laisvėje 
gyveną jii tautiečiai negali ty
lėti. - - ’ ’ ’’

Koncertas prasidėjo Saka
lausko eilėraščių “IsJ-įbEriios ša
lies”, . deklamuoti! gimnazijos 
mokinės- Gabijos- Diavąraitės. 
Mokinės Monika Gaižauskaitė ir 
Monika Gelžaitylė deklamavo 
B. Brazdžionio eilėraštį “Ąžuo
las”. Vilija Mozūraitytė, akoni-

panųojant E. Schieferslein, iš 
Mucncheno, sudainavo Gruodžio 
‘žemė kėlė žolę”
te”, “Obelėlę”, “Alaus, alaus”. 
Henrieta Mozūraitytė smuiku 
sugrojo R. Bartoko “šeši rumu
nų šokiai”. Vilija sudainavo 
Schūmano “Der Himmel hat 
eine Traene geweint” ir “Meili

grojo Beethoveno romansą ir 
op. 50 F-dur. Mirga Šaltinirailė 
kanklėmis paskambino ‘‘Lietu
va brangi”, o Gabija Diavaraitė 
padeklamavo Maironio “Pava-; 
saris”. Visos keturios gimnazis
tės sudainavo “Už Raseinių ant 
Dubysos” ir “Už tai, kad jis bu
vo lietuvis”. Jos buvo sutiktos 
labai šiltomis katutėmis.

Vilija sudainavo K. Brundzaį- 
tės “Dvi raudos” ir V. Barkaus
ko tris satyrinius paveikslėlius: 
“Raginimai”, “Varlė ir jautis”, 
“Norai”. Henrieta pagrojo E. 
Balsio koncertą ir brk. Nr. 2 re
čitatyvą Allegro scherzando. 
Abiem sesutėm klausytojai ne
sigailėjo katučių ir bisų.

(Bus daugiau)
(VLB biuletenis)

“Ėsk, karvu-į labai daug pagelbėjo Fr. Mitter- 
' randui Prancūzijos prezidento 
kėdėn atsisėsti. ? t .

Socialistui Fr. Mitterrandui 
paskelbus dekretą, kad Prancū
zijos piliečiai, norį- savo atosto
gas praleisti užsienyje, tegalės 
išsivežti prancūziškos- valiutos 
tik už 427 dolerius, paryžiečiai 
išėjo iš kantrybės. Opozicinis į 
Mitterrandui Paryžiaus dienraš- į 
lis Quotidien de t'kris,’’pirma-Į

. Visa lai prancūzui dar nebūtų ! 
taip baisu, bet negafvimas paža- [ 
dėtu atostogų ir suvaržymas ke
liavimo laisvės, . laisvę- mylin
čiam pranrūzui tiesiog neperne- 
siama. Ne paslaptis, kad beveik 
nei vienas prancūzas niekaip ne
gali įsivaizduoti, kad rusiškoje 
imperijoje, ‘ kur yadoiųa komu
nistinių idėjų šešėlyje, gali būti1 
varžoma žmonių asmeninės tei
sės. Kada tekdavo ’ tais klausų 
mais su bet kuriuo prancūzu, iš
sikalbėti ir parodyti jam mano 
nustebimą, kad prancūzai ne
maną priešintis, jei jų šalyje val
džią perimtų komunistai, tai at
sakymas būdavo vis tas pats: 
“Jei komunistai bus legaliu bū
du išrinkti mūsų tėvynei valdy
ti, tai mes jiems pilnai leisime 
parodyti ką jie gero mūsų kraš
tui padarys. Jei jie pradėtų žmo
nių laisvę ir jų teises varžyti, tai 
mes, balsavimo keliu, tuoj juos 
iš valdžios išprašytume”.
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MEET THE CHALLENGE!
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NEPASITENKINIMO

— Kiip atrodo tas jūsų nau
jas profesorius?

— Man atrodo, jog jis yra la
bai pamaldus.

— O iš ko tu sprendi?
— Kiekvieną sykį, kai jis ko 

nors manęs paklausia ir aš jam 
atsakiau, jis iškelia rankas ir 
šaukia: “O, Viešpatie!”

! SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu frafernalinė 
organizacija^ lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba, ■ ’

ŠLA — išmokėjo^daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraųdų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainoirfis.- SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

■ Kiekvienas-lietuvis ir lietuvių draugas gali 
’ ‘Susivienijime.apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
. ■ Insurance,, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 

aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 

, . -$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
Į| SLA —kuopų yra visose Hetuvių kolonijose.

JT r o i-n V i t Ac i cam unvlinlrAc Viiatyii v<=

Didelii pasirinkimas gero* rūšies įvairių prekių

MARIJA NOREIKIEN*

CRJcmscKnyfCi pmm« Nittflmcsa. 11

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ

XM8 West 69th St., Chicago, BL 60629 ♦ Tel. 925-2781

Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjus, 
‘ jie Jums mielai pagelbės Į SLA įsirašyti.

i • Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St., New York, N.f. 10001

Tel. (212) 563-2210 —

Padėkos žodį tarus Feliksui 
Andrijauskui, prasidėjo pasi
linksminimas, grojant plokšte
liu muzikai: Veikė nirtinga 
loterija. > - Ž- ■

Lomiai paraiyta studija Apie Rytprūsius, remiant* Pakalni 9 
t abguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienais 
teturiuL Leidinys fllmtruotas nuotraukomis, pabaigoje duodami 
vatovardžfų pavadliilma!>tr jų vertiniai j vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių Žemėlapis. Kaina

•® K4 LAUKIS LKtfl, ralytojoe Petronėlės Orintaftėi at* 
mfnitaal Ir mlntyi apie omenis Ir vietas neprfk. Lietuvoje ir plr 
maišiais bolievikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius 
bet kainuoja tik 93. į

• JULIUS JANONIS, poetas: ir revoliucionierius, nestrpraa 
b<i.t Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik m 
Jurgio Jailnsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų Ir poe> 
r.tų. Dabar būtų j{ galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei, 
J nyga yra didelio fjemato, 235 puslapių, kainuoja |3.

> lATTKNtS NOVEUES, M. Zoečenko kūryba, J. VafalČla

011

, — Naujienos, Chicago. 8. Hl. April 19, 1983

u

8 LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir moks! 
’ #4 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrtą, Vine* 

rč-vės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Statika 
Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir 1 

'eilaus straipsniai bei studija, iliustruotos nuotraukomis L 
T t. K. Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kašuboa, A. Rūkltelės ir JL Varu- 
kūrybos noveikslals. 365 pusi, knyga kainuoja tik |3.

jį DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo ir Ui 
• alų šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dain> 
rentes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojao 
‘ ims, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!! 
i ;i užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

& VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly 
I s Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sanaai 
j“enimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Kte 
r * tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 2D6 puslapių knyg: 
Parduodama tik už n. . h ,

MARQUETTE GIFT PARCELS SERYICI 
1.101 W. f9th St, Chicago, ILL 60629 * TeL 925-27JJ

■ IEANTIJIAI

iK^ESW

FESTINGAI UmLDCMI RBCKFTAI ♦ FAKNTK KAT BAA.
DUMYNAI • KOSermOS RHKM3

Atdara Šiokiadieniai* nne

raJkrfliItfM

SERVE WITH PRIDE IN" 
THE NATIONAL GUARD

Inž. LIŪBAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

m

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

Lr patarė mums toliau studijuoti.
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Namų nuvertinimas ir bėgimas
Harold W^shingtopui laimėjus rinkimus, pikti real- 

estatininkai paleido gandą, kad visi Marquette Parke 
namai gerokai ■atpigo. Jie pasakoja, kad kiekvieno nam' 
vertė sumažėjo bent $1,000.

Dar nepilnai suskaičiuoti rinkiminiai balsai, o real- 
esta/ minkai jau siunčia savo agentus ir siūlosi Marquett' 
Parko gyvenvietes paskubomis parduoti, nes vėliau visa
tei bus dar blogiau, s-ąko,; bet- tuo tarpu niekas Marquette 
Pąrk įlieto vių. mamų nenuvertino. Jeigu namai buvo prk.f 
žiūrė'li, tai’bįų vertė yra ta pati, kokia buVo prieš rin
kimus.- ,lt . ,a j; Jf-i

Žinoma, kad Chicagojebuvę atsitikimų, kur lietuviai 
gerokai nukentėjo.,Jie■.neteko namų ir asmeniškai juos' 
gerokai sužalojo. Tai buvo laikotarpis, kai policija ne
atliko savo pareigų, nesuteikė piliečiams reikalingos ap

4

Vytautas Ignas Grafika

tai. fcariMjneofes vadovybė tma VtAąiiaj populiarumui iruž- 
savo pareigas, o kariuomenės gniaužti viltis atnaujinti dialogą 
vadai k. a ūso civilių valdžios. Jei su uždraustu Solidarumo prof-

N1KAHACU0J SIAUČIA
SMARKUS TERORAS

MIAMI, FIs. — Sekmadienį, .... ... ,, .... .
Ha.-su.flu š Nik;rMu«s David’ v tuUu judej mu. Va|dzws laik-

ėjo iki šo metu, tai kariai kiąšlyįe “Rzeczpospolita ’ iš- 
<rii suruešti pe vertiną. Kartai spausdpftas įspėjimas prieš vi- 

*154 ikrn-jkj at nę vyriausybę. bavąsiųįų'Vo:rtL3UM0 ryue-
„ . .. . * . . j m -sugr-įžti į politinęPa.ygous. dabnr - -

.ana vykusiai t v? rito savo reika- 
ius. Eit jeigu teks susispausti iri 
;re pi: daugiau dėmesio į krašto 
paaugą, tai šiandieninis gerbž-| 
$

iž^naMlson. Jig buvo iš-krh a 
paztUpJ Kosta Rikos vandeny
je. s. ,u,; d-.tr ko. 
toys amerikiečiai.

Jie žvejojo Kas a Ribos van-j
OCi.yau, we*. ^i«e jų prp.aiiAė ki-j 

^*tjų laivas ir paleido kulko-

.. f j Ktj .\.Ai.agAos tenturi-i
nių vandenų dar buvo toli, bet. 
irt pi.van.jo p.aukti nurodytaį

,u . ..„i pa-įekė Nikaia-j 
juve uestą, tai kiekvienas buvo! 
a dem as i giausus valandas

D. Donaldsoną pirmą išleido,
- - “ * • . i: 11 "U j 3.-

bėjo, kad Nikariguoj s’au< ia 
didelio fermias. Policijos cent į 
ruošė suimia daug žmonių.

’urės pasibaigti.

ISPANAI TAIP PAT 
ŠALINA RUSUS

Ispanijos užs.’en.'o reikalų
Valerija paskelbė, kad pi

TAILANDAS RENGIASI
RINKIMAMS

it. fiANGKOKĄS. — Ne ru:
s- _ \ ‘f 1J, J,- J* J -t

yčįhnfie rinkimai kurie šnipinėj‘mą.
dabartinę valdymo —-------- —

-- J.enkijos valdžia pradėjo
en.^ąjĮande valdu civi- atsargią kampaniją pakenkti L.

Skelbnrą 'buvusius laikos.

- Indijos premjerės Gandhi 
•maru, iki.int^u MancKa Gindhi 
paskelbė naujos opozicinės par
tijos formavimą, kurion ji ke
tina įtraukti krašto jaurunKį.

Bii-i

rvoju laiku iš Madrido buvo pa- 
čilj.'ilas Sovietų diplomatas Scr-;

NFkoJajf ’ Oslikovskij, di bes 
•šrv'etu prekybas dele^acjojc.

Jis buvo .paprašytas -švažiuc-
i .3 Isp .rujos, nes užsiiminėjo'

. &š~: .i ne veric’.a, nesu derinama, jog dabar yra išduota 2.64 
'i: diplomato statusu, kas diplo-

— Keturi buvę nacių SS kari
ninkai ši rudenį bus t-is.au iv V. 
Vokietijoje. Jie kalį narni 1,700 
fiancuzijos žydų išsiuntimu Į

— Kinijos žinią agentūra pra-

miujoao žeidimų pr valiems as
menims turėti krautuves, r.s.o- 
ranus ir įvairias patarnavimo 
•įmones.

~ Katėjimų nubaustas vienas 
austras valkata, kuris virėsi svo
gūnų sriubą ant “Amžinos lieps- 
nos*'' aukuro Vakarų Berlyne.

saugos.
Tuo tarpu niekas iš Marquette Parko nebėga ir real- 

estatinnkai nespėjo dar persiorganizuoti, kad galėtų taip 
greitai pradėti pinigautis lietuvių sunkiu prakaitu įsigy
tais namais. Jie nesitikėjo, kad Washingtonas taip grei
tai laimės. Jeigu lietuviai patys pradės bėgti, nusigąs 
suktų biznierių paleisto gando, tada likuseji gali susi
laukti to paties likimo, kokio susilaukė lietuviai, gyvenę 
pietryčių Chicagos srityse.

Lietuviams neverta bėgti, nes jau nėra kur bėgti. 
Kas turi pinigų ir reikalingus automobilius, tai tas gali 
traukti į Vakaras. Jis privalo žinoti, kad už parduota 
namą Marquette Parke, jis nieko negalės įsigyti Chica
gos vakariniame priemiestyje. Kainos ten yra pasakiškai 
didelės. Jis turės bristi į skolas, kurių taip lengvai 
neišmokės.

Kam teks dirbti Chicagoje, o važiuoti namo į tolimes
nius priemiesčius, tai turės mokėti žymiai brangiau už 
susisiekimą. Kas svarbiausia, turės praleisti žymiai dau
giau laiko kelionėse.

Į Chicagos šiaurės vakarus taip pat neapsimoka va
žiuoti. nes ir ten visi patogesni ir praktiškesni namai jau 
užimti. Artimesnes vietoves yra užėmę puertorikiečiai ir

meksikiečiai, o tolimesnės vietos :yra’Įjabai brangios. ’ i 
Toliau gyvenantieji važiuoją automobiliais. Pastato 

juos prie greito susisiekimo stočių, o iš ten važiuoja grei
taisiais traukinėliais. Visi žinome, kad toks susisiekimas 
labai brangus, užima daug laiko ir nėra jokios apsaugos 
automobiliams.:Savininkai savo mašinas užrakinėja įr pa
lieka, tikėdamiesi jas rasti tokias, kokias paliko, bet labai 
dažnai randa viską atlupinėtą, o visi vertingesni daik
tai išnešioti. Jeigu jau bėgti, tai bėgti atgal Į Brighton 
Parką arba Bridgeportą, bet ne į pietvakarius. Yra žmo
nių, kurie, apskaičiavę pliusus ir minusus,.grįžta net į. 
18-ąją koloniją. Jie tikisi, kad moderniškas miestas stuna- 
sis į pietus ir vakaras. Jis jau pasiekė 12.-ąją--gatvę. Di-: 
džiausią plotą užėmė Chicagos universitetas.i Milžiniški 
namai sutalpina klases, o didžiausi parkai iri pievos pa
skirtos automobiliams pastatyti. Jaunimas negali pra-: 
leisti valandų valandas prie knygų. Jam reikalinga fizinė, 
mankšta. Šalia laukų automobiliams pastatyti, Įrengti- 
didžiausi laukai tenisui ir beisbolui. ;

Naujas miestas būtų ėjęs nuo Madison gatvės į pie
tus, bet kelią pastojo graikų užsispyrimas. Graikų biznie-A 
riai aptarė reikalą ir nutarė neleisti ardyti prekybos ir- 
pramonės centrų. Graikai nepardavė savo sklypų ir namų 
Chicagos miestui. Jie apgynė savo pozicijas. Ten liko di-’1

F —f; S " V- - \ r

į ■&ųvp£yaromąsJti šio meto. Graikai žino ,kąd seno mieste ■ 
Vjie neapgirisAjį^ turės statyti naujus namus vietoj dabar-. 
’-tink) laužeT^iį"turės;atsinaujinti. Statys naujus mūri-- 

nius namiis; JateWiijdideles vietas automobiliams pasta-: 
tyti, bet ‘netriikųs tose vietose bus graikų prekybos cent-- 
ras, teatray,. vafefyklos,'--vietos filmams rodvti. Moderne- 
pančioję ^icagoje,. yisarprie mokslo centro, bus graikų! jas ugnikalni0 krateris 

'sala, kuripjė.gi^ikąi-turės galimybių išlaikyti gyvas sa- ■ 1
vo trą^jaj^ . - . , .,

" '’T1"* . v-' ■ ’ - i

Gfaik^tišijfdė panašią ,salą. pasidaryti it prie Ash-! 
land'^įv^^ijien ^i^ams nepavyko. Ten liko tiktai 

Graikų maldyklos valdo;
: vai ĮsleidG.^idęl^iuniaš- pinigų, apsitvėrė ir paruošė graj3 

kų-sentikJų' Hkėjir^te.salą, Bet jie nepatraukė apylįnkėjė; 
g^enH^ gta^A^e bandė primesti savo valią, bet ne-

; pripažino demokratinių principų, kurie -Amerikoje yra 
' būtini. _ -

Halsted gatvės sala pajėgė atsispirti pavojingiems vi
liojimams, bet. dvasiškiai nepajėgė įtikinti' graikų salos 
gyventojų Ashland gatvės srityje. Graikų dvasiškiai per
daug savimi‘pasitikėjo, bet jie padarė klaidą. .

Lietuviai gali pasimokyti iš graikų, bet gali apsieiti; 
ir be jų. Reikia tiktai pasiryamo. Prma, -reikia nutarimo ■ 
nebėgti iš Marquette Raiko, nes iš tikrųjų dabartiniu 
metu jam nėra kur bėgti. Reikia likti vietejeir organi-! 
zuoti apsaugą. Pirmon eilėn privalo būti užmegztas ryšys' 
su artimiausiais kaimynais. Reikia su kiekvienu pasikal
bėti r pakviesti pasilikti'Marquette Parke su lietuviais. 
Mums, reikalingos lietuvių Įstaigos, medicinos centrai,; 
mąĮdyklęs, taupymo bendrovės.
•J.: M^kalbėjus su kaimynais, pirmiausia reikia papra- 
šyĮį'kaii'yi&uomet akį užmestų ant darban išėjusių Žmo- 
mų nąnrų.;-Jūs turėtum pasižadėti daboti kaimyno namus, 

•p jis mielu noru pasižadės globoti jūsų namus.
Šie pasitarimai -sudarys pagrindą Marquette Parkui 

ginti! Būsime ne vieni. Turite turėti galvoje, kad niekas 
nenorės bėgti iš Marquette Parko. Visi nori gyventi ten,

koi neįvyks susijungimas.

■—Elnos kalne prasrverie nau-

.. Į

— Viceprezidentas George 
Bosrh visą valandą kalbėjosi su 
Angoms generolu Manuel A. 
Rodrigues. Angolą nenori^kad 
p_askhstq žiniąn^^?įb0a§il<al- 
d^jtrtią-su ^rHbmiirii Gsorge
Shultz. • :■ • į

— 17 mėnesių Jauni e Fiske 
gavo automobilio nelaimėj žu
vusios mergaitės kepenis. Dak
tarai džiaugiasi,. kad kepenys 
prigijusioš ir operuotoji taisoti.

N E PRISIJUNGUSIŲ ŠALIŲ 
SĄJŪDIS BUS NEPRI

KLAUSOMAS
Indijos premjerė I. Gandhi 

■nakartojo, kad Neprisijungusių 
šabų .sąjūdis, (“Trečiojo Pasau- 
5id‘-A'alsi^ė^ -Ims mepriklaušo- 
m^ V Uab^p melMis kalbos apie 
•sąjūdžio .'“-natSraių ,^ajūngin^ - 
ką”; kuriuo lįgšiol buvo Sovietų 
Sąjunga. Per ateinančius trejus 
metus, kol Candhi pirmininkaus 
sąjūdžiui, dėmesys bus atkreip
tas į procedūrų demokratizaciją.

Pirmininkė Gandhi pasakė, 
kad sąjūdis neturės brangaus 
sekretoriato. Sąj ūdžio reikalus 
tvarkys vienetas Indijos užsie
nio reikalų ministerijoje ir dip-

dėlės ir mažos krautuvės, kurios tęsia biznį taip, kaip jis kur gyvena, nes žino, jog tai yra pati patogiausioji vieta, lomatas bus patarėju.

UFA k įkas SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
{Tęsinys)

Ir Jurandas, uždėjęs savo žmones žudančias 
rankas ant galvos ir užmerkęs akis, kurčiai at
sakė:

— Mačiau, tik vokiečiai ją man nužudė.
— Tai klausykite, — užsidegęs tarė Zbyška. 

— viena mūsų skriauda ir vienas kerštas. Ii’ mū
siškių iš Bogdanieco apsčiai strėlėmis tie šun- 
broliai nužudė, kai jų arkliai pelkėse nugrimz
do. .. Jau jūs geresnio už mane savo darbui ne
rasite. .. Ne naujiena man šitai! Paklauskite 
dėdės. lietimis ar kirviais, ilgais ar- trumpais 
kardais man vistiek! Ar jums pasakojo dėdė apie 
tuos fryzus? Pripjausiu aš jums vokiečių, kaip 
avinų. 0 dėl merginos, tai klūpodamas pasižadu 
kovoti dėl jos nors ir su pačiu pragaro vadu ir 
kad jos neiškeisiv nei į žemę, nei už galvijus, nei 
už jokius šarvus; nors man ir pilį stikliniais lan
gais už ją siūlytų, tai ir pilies atsisakyčiau, o už 
ją ’ pasaulio kraštą keliaučiau.

Juram’as kurį laiką sėdėjo, galvą rankomis 
. u šaudęs, bet pagaliau kiek atkuto, lyg iš sapno, 
ii atsakė liūdnai ir gailestingai:

— Tu man pa’mki, berneli, bet josios tau ne
duosiu, nes nu t; u ji skirta, vargšeli!

Tai išį-ij-dęs Zbyšk? apstulbo ir pradėjo žvelg

ti į Jurandą apstulbusiomis akimis, negalėdamas 
žodžio ištarti.

Bet čia Danutė atėjo jam į pagalbą. Zbyška 
jai buvo labai mielas ir jai labai patiko vaidinti 
ne kokią pusmergę, bet subrendusią merginą. Jai 
patiko ir sužadėtinis, ir visi tie malonumai, ku
riuos jai Zbyška kasdien teikė, tačiau, supratus;, 
kad visa tai nori dabar iš jos atimti, nusmuko nuo 
kėdės atramos ir, paslėpus galvą tėvo keliuosi, 
pradėjo šaukti:

— Tėveli, tėveli! Pradėsiu verkti! -į h
Jis gi, matyti, mylėjo ją labiau už viską, nes 

švelniai uždėjo ant jos galvos ranką, o jo veide ne
buvo nei pavydo, nei pykčio, bet tik skausmas.

Tuo tarpu atsigavęs Zbyška tarė: .
— Kaip gi taip? Dievo sprendimui norite 

prieštarauti ?
į Jurandas atsakė:

— Jei bus tokia Dievo valia, ją gausi, bet 
[aš negaliu savo valios palenkti. Mielai ją tau pa- 
* lenkčiau, bet negaliu.

Tai taręs, pakelė Danutę ir, paėmęs ją j ran
kas, pasuko į duris. Zbyška note j o pastoti jam 
kelią, bet susilaikė.

Jurandas tarė: \
— Nepyksiu dėl tavo riteriškos tarnybos jai, 

bet daugiau manęs neklausk, nes nieko tau ne
galiu pasakyti.

' Ir išėjo. *-»

Kitą dieną Jurandas nevengė Zbyškos ir ne
trukdė jam atlikti Danutei įvairius patarnavimus, 
kuriuos jis, kaip Dailutės riteris, turėjo atlikti. 
Priešingai, Zbyška/ nors -ir būdamas prislėgtos 

, širdies, pastebėjo, kad išdidusis Jurandas kartais 
pažvelgia į jį draugiškai ir lyg su gailesčiu, kad 
buvo priverstas Zbyškai taip griežtai atsakyti. 
Jaunasis riteris keletą kartų bandė priartėti prie 

. jo ir pradėti kalbėtis. Išvykus iš Krokuvos, keiio- 
( nės metu nebuvo sunku surasti progą, nes abu 
jpjo raiti greta kunigakištienės. Jurandas, nors 
paprastai tylus, kalbėjosi mielai, bet, kai tik Zbyš
ka norėdavo ką note patirti apie paslaptingas 
priežastis, kurios jį Danutės,-^pokalbis
štaiga nutrūkdavo, ir Jurando’ veidaS-pš^daryda- 
i’o liūdnas. Zbyška gaivoje, kad kunįaūcstienė 
daugiau žino, todėl,-nutaikęs progą, steigėsi iš jos 
kuo daugiau žinią ištraukti, bęt Ir į ji nedaug ką 
galėjo jam pasakyti. \

— Yra paslaptis, — kalbėjo. — Apie tai man 
jjats Jurandas pasakojo, bet kartu ir prašė, kad 
jo apie tai daugiau rieklausčiau. Greičiausia; kaip 
ir paprastai žmonėse būna, yra varžomas kokios 
nors priesaikos. Dievas duos, kad ilgainiui viskas 
paaiškės.
».-«■ — Be Danutės man būtų kaip tam pririštam 
šuniui ar lokiui duobėje. — atsakė Zbyška. — 
Jokio džiaugsmo ir jokios paguodos. Nieko, tik 

♦ilgėjimąsi* ir dūsaVSffms. Eičiau dabar su kuni-

gaikšeiu Vytautu Į Tavanus prieš tpborius, kad 
ten nuo totorių žūčiau. Bet pirma tunu dėdę na- 

! mo pargabenti, o paskui tas, povo, plunksnų puokš
tes nuo vokiečių šalmų nurauti. Gal ir ten žūsiu 
ir labiau norėčiau žūti, kaip matyti, kad Danutė 
kitam tenka.

Kunigaikštienė pakėlė į jį geras, melsvas akis 
ir su tam tikiu nusistebėjimu paklausė:

— Ir tu leistum šitam įvykti?
—- Aš? Kod tebekvėpuoju, to niekada nebus! 

! Nebent mano ranka nudžiūtų ir krivio laikyti 
nepajėgtų!

— Matai.
• — Bet kaip man ja prieš tėvo valią paimti?

I tai kunigaikštienė lyg pati sau:
j Dieve galingas! Tarytum ir taip niekada 

neįvyksta. ' ’
O paskui Zbyškai:

, — Argi Dievo valia nėra stipresnė už iėviš
1 ką ją? O ką Jurandas sako? “Kai, sako, bus Dievo 
valia, tada ją gausi”.

— Tą patį ir man kalbėjo! — sušuko Zbyšha.
—. 0 matai? " • .. -
—r Tai jūsų palankumas vienintelė mano ietis.

IBus daugieul , .-

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK
j SKAITYTI preimS’D "NAOJitNOS''

— -J <Į... . .
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vakakų vejai
lL2 OxOdtmioa poezijos puslapių. Kama $5. Minkšti 
4ršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
1739 8. Halsced JSL, Chicago, IL 606UB
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l'«L: 562-2727 arba 562-2728

Sarviea 355-450*, Pa©* 0*053

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHlRvRGAS.

&ORUALYBR: AKIŲ UGOS
1907 West lOSra Strwi

Chicagos Lietuviu Suva Ikiečiy drau
gijos nany susinmeimas įvyks penk
tadienį balandžio 22 d., 6 vai. vaxare 
Vyc^ų saieje, W. 47th St. Nariai 
kviečiami atsuaoKyti, nes yra daug 
svarbių reiKaių aptarti. Po susirin
kimo bus vaišes.

E. Strungys

— Lietuvi y Žagarės klubo eilinis 
nariu susirinkimas įvyks šeštadienį, 
balandžio 23 d., 2 vai. popiet, Anelės 
Ko j ak salėj e, 4500 S. 1 aiman. Nariai 
prašomi atsnanKyti, nes yra svarbių 
reikalų aptarti. Bus vaišes.

A Rožė Didžgalvis, rast.<iarmr> pagiu -■■vnarim^

DK. 1KAMK PLECKAS 
QPlOMETftlSTAS

KALBA UETUV18KA1
w. 71tt St. T«L 737-5149

Florina afris Pritailcn akinu#

xr conuci \

- laWiNAfi bKlBUllb 
1M1U1 I/, ik

'-kOSYATOS CHIRURGUa 
**5* WWT Wrd STREET

CUniUU* UXU IO. ~ x—< DODlex

— R. LB-nės Marquette Parko 
apylinkės 1983 metų parengimų 

kalendorius. 1. Gegužės 8 dieną 
Motinos dienos minėjimas. 2. Ge
gužės 15 d. — Romo Kalantos 
11 metų susideginimo sukakties 
minėjimas. Rytą Marquette Par
ko parapijos bažnyčioje iškil
mingos pamaldos. Po Mišių, 
akademija ir meninė dabs para
pijos salėje. 3. Gegužės 29 d. — 
apylinkės pavasarinis piknikas’ 
Vyčių sodelyje. 4. Spalio 15 d. 

■— apylinkės metinė vakarienė 
Marquette Parko parapijos sa-

YaldybaOtiM iticjtaci; 77t-2M0,

rosią to*, inkstų ir

uUkų chirurgų*.
>uzo uENIRal aVK '

> »l . eterabuxg, Fla. 33/U
£eL (813) 321-4208

BK.K.RAUSTYMAI

HElf MOUR HEART FUND

H tvairiy aMwny. 
ANTANAS VILIMAS 

Tek 37MSS2 arta 376*599$

usidimsi — Pilus apdratak
ŽEMA KAINA ,

Priimam Master Charts 
ir VISA korteles.

A. 4EKKNA5. TaL 925-40*)

HELP YOUR HEĄRT

KNOW YOUR HEART

SOPHIE BARČUS
■4ADIJO tEJMOi VALANDOS

-T

7159 Sa. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL *0*29

Vedaja —■ Aldona Daviun 
Tatefj 77 S-1544

lilirMw* 6062*
Tdef. 778-5374

Read labd and follow 
directions.
© Ex-Lax, Inc., 1982

fiesta dieni ai» ir sekmalieniaia 
nuo 8:30 iki 9M vaL ryta 
Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamas jj mūšy studijos 
Marquette Parka.

tadienio 8:30 raL vaJcara 
viaot laidos ii WCEV rtoti** 

tonga 1450 AM.
St Beteobttig. FL»- 12:33 vil. p.p 

’VTIS utoties. U10 AM banga

•ju< W 71st Stre*i

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight.

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder.”

®. ‘Lietuvos Aidai’

KAZt BRAZDŽIONYT9 
prosr*ro*« vo<i»|«

SLOW

. *H0W DO SEAT JELTS 
HELP TO PROTECT YOU 
IN AN auto accidents 

•ACCORDING TO THE 
INSTITUTE FOR SAFER 

LIVING, AMERICAN MUTUAL 
LIABILITY INSURANCE COMPANY, THEY 
TEND TO RESTRAIN THE BODY 
FROM BLOWS AGi 
PARTS OF THE CAR 
THE DANGER OF E 
THROWN OUT OF THE CAR, 
AND INCREASE SURVIVAL 
CHANCES.

THE ODDS ARE 
AGAINST THE 
IRATE DRIVER 
WHO TRIES TO 

GET EVEN ON THE HIGHWAY.

SUSIRINKAMU
I O I» A l??< 1 *A A

OK. KAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

W4Mch*uer Community kimikos 

Medicinos direktorius
193$ S. Manneim RcL> Westchester, ILL 

VALAfWUb. 4—it dar do dieuomu

GARBINGOS KLUBO SUKAKTIES IŠVAKARĖSE
Amerikoje senesnės kartos 

lietuviai savo kolonijose buvo 
įkūrę įvairių organizacijų. Jos 
ilgus metus gražiai veikė. Kol 
organizacijų teisgėjai buvo pa
jėgūs, sukurtos organizacijos

1983 m. gegužės mėn. 14 dieną 
7 vai. vak. pamaldomis už minu
sius ir gyvus klubo narius. Šv. 
Mišias atnašaus ir pamokslą pa
sakys iš Chicagos atvykęs kun. 
P. Jakulevičius. Pamaldų metu 

sėkmingai veikė ir daug prisi- i jam patarnaus diakonas A. Bu
dėjo prie lietuvybės išlaikymo ta. Pamaldos bus Švenčiausios 
Amerikoje ir kitur.

Žmonės ne jaunėja, gi laikas 
vietoje nestovi: žmones sendina 
ir jų pajėgumą silpnina.

Kol sveikata leido, žmonės 
dirbo ir rūpinosi įkurtomis or
ganizacijomis. Tenka apgailes
tauti, kad sukurtų ir’ veikiančių 
organizacijų, jų tolimesnės veik
los vystymui, neperėmė įkūrėjo 
vaikai. Toji priežastis ir priver
tė daugelį organizacijų likvi
duotis.

Melrose Parko lietuvių kolo-' 
nijoje veikė keliolika organiza
cijų, bet jų šiandien jau nėra. 
Buvo priverstos likviduotis. Ta
čiau Melrose Parko Lietuvių 
Amerikos Piliečių klubas, įkur
tas 1933 m. gegužės mėn. 15 d., 
sėkmingai tebeveikia ir dabar. 
Klubas mūsų kolonijoje yra lie
tuvių sugyvenimo ir bendra
darbiavimo simbolis.

Širdies (Sacred Heart Church) 
parapijos bažnyčioje (819 N. 
16th Ave., M lirose Park, Ill.).

Per Mišios giedos solistė Slan
kai tytė, o vargonais gros Vizgir
das.

1983 m. gegužės mėn. 15 d. 
(ant rytojaus) 1 vai. po p'.etų 
Eagles salėje, 147 N. Broadway, 
Melrose Park, Ill., -Įvyks iškil- 
m.ngi pietūs su trumpa menine 
programa, kurią išpildys solistė

. Dagienė.
Į iškilmingus pietus kviečia

mi visi klubo nar.ai su šeimo
mis, mirusių narių-giminės ar 
vaikai. Kas neturi- savo susisie- 

■ • kimo priemonių nuvykti į pa
maldas bažnyčioje ar į saię, 

įprašoma paskambinti telefonu 
344 0125 ir bus parūpinta susi
siekimo priemonės.

Tokios garbingos klubo 50 
metų sukakties proga, į iškil
mingus pietus mokėti nereikės, 
visas susidariusias išlaidas klu
bas padengs iš savo kasos.

Jei kas negautų pakvietimo, 
tai šis pranešimas atstoja pa
kvietimą į pamaldas ir iškilmin
gus pietus. Laukiame visų atsl- 
lankant-

Rostis-ovą Evdokmiovą pen
ius nutias g.iežto režimo 

durto stovyklos ir trim metams 
cni.es, o Viačeslovą Dolininą 
.iem metams darbo stovyklos 

r trim metams įremti, s uz ta
ri. mą siuntimą literatu, os į Va
karus. Teisine buvo pasakyta, 
kad britų turistas David Atkili
em padėjo siuntinius pervežti.

Balandžio 6 d. britų konser
vatorių partijos parlamento at
stovas David Atkinson prisipa
žino, kad jis buvo tas “britų tu
ristas”. Jis aplankė Evdokimą 
praeitais metais du kartu, rink
damas medžiagą Europos Tary
bai, kurioje jis dirba kaip Brita
nijos atstovas, raportui apie 
profesinių sąjungų laisvę Sovie- 
ų Sąjungoje ir Rytų Europos 

kraštuose.
D. Atkinson visai nepažinojo 

V. Dolinino ir apgailestauja, kad 
Sovietų teismas taip žiauriai 
nute:sė neoficialios rusų prof, 
sąjungos SMOT narius. (E. L.)

— Paskutiniu metu Ispanijos 
kurortuose padidėjo atostogau
tojų sumušimų ir apiplėšimų 
atvejai. Vykstantieji j Costa del 
Sol pajūri (brangesnė vieta) 
perspėjami nesivežti brange
nybių.

Galla, kad nei vieno klubo įkū
rėjo ir senųjų narių nėra gyvų
jų tarpe. Visi klubo nariai, nors 
priklauso ir kitoms įvairioms' or
ganizacijoms, savo tarpe gra
žiai sugyvena, bendradarbiauja 
ir laikosi solidarumo principų. 
Kai susirenka į susirinkimą ar 
suruoštą gegužinę, tai praleidžia 
Laiką kaip vienos šeimos nariai.

Svetimame krašte klubui su
laukti 50 metų yra didinga ir 
garbinga. Todėl klubas savo 
auksinę sukaktį pradės švęsti

—- Pernai naujų keleivinių 
lėktuvų paklausos sumažėjimas 
pasaulyje britų Rolls-Royce lėk
tuvų motorų gamintojams davė 
130 milijonų .svarų nuostolio.

K. Tautkus

SOVIETAI NUTEISĖ 
PROFSĄJUNGININKUS

— Leningrado teismas nutei-kalėjęs lietuvis.

— Amnesty International gru
pė Nr. 470 (Haidelberge, Vak. 
Vokietijoje) praneša, kad Algir
das Zyprė buvo paleistas š. m. 
sausio 14 dieną. Jis yra ilgiau
siai Sovietų darbo stovyklose

WATffifeif

•OME CHICAGO MOTOR CLUB "WF3 OH 

EmesstMY

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE*“ £AC£?T WU£N U£'S 
DRIVING. NEVER TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE. 
UNEXPECTED/

I Funeral Home and Cremation Service v
Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St

] FD. LE. Chicago. IL BOGOS
* (312) 226-1344 24 Hour Service >
0  Į

E U D EI K1 b Į 
t:

GAIDAS-DAIM1D Į
F 
t

5ENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1 1410 So. 50th Ave., Cicero
f Telef. 476-2345 J
f TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS I

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650
TeL: 652-5245

fRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aiksies automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

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

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 
Tel. 9744410

VAS AITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003

5 — Naujienos, Chicago, 8, I1L Tuesday, April 19, 1983



Albumas Dariui ir Girėnui pagerbti 
valdės bus paskelbtus vėliau. 
Į , komitetą yra pakviesti 
1932-33 metais daugiausia prie 
transatlantinio skridinio organi-; 
žavimo prisidėję asmenys.

A’.bumą redaguoja E. Jasiu-j 
nas, kuris daugeliui skaitytojų 
yra žiliam as ls aviacinėmis te-1 
momis paruoštų straipsnių. Visa i 
ki šio] albume panaudota me- j 

džiaga yra paimta iš jo priva-į 1 
taus archyvo, kurį jis rinko iri 
kaupė per paskutiniuosius 30 
melų.

Hedaktorius labai prašo, jei 
kas iš skaitytojų turėtų fotogra
fijų iš 1932 metų laikotarpio, į 
kai buvo 1 tuvių kolonijose ruo-• 
varnos aviacijos dienos, kad’ 
kr lak t uotų jį adresu: J. Jasi ti
nas, 3701 \V. 701h Place, Chica-

Šiemet švęsime 50 metų su
kaktį nuo mūsų tautos didv riu ! 
Dariaus ir Girėno transatlanti
nio žygio ir jų tragiškos mirties 
Soldino m škelyje. Kad ši taip 
svarbi sukakties būtų šiek tiak Į 
išeivijoje atžymėta, C.hicagoje 
buvo sudarytas komi Idas, kuris i 
užsibrėžė ta proga i tie sti spe- ■ 
c alų albuma. j

Albumas bus reprezentacinis, 
spausdintas ant geros rūši s po
pieriaus, didelio 8i/.,”xll ' for I 
mato. Viršelis bus kietas, oran-i 
žinės spalvos, ir į ji, be leidinio [ 
puvad'nimo, dar bus įspaustas j 
ir prasmingas paveikslas.

Kad šis leidinys būtų prieina- j 
mas ir kitataučiams bei silpniau į 

.lietuvių kalbą mokančiam mūsų , 
jaunimui, tekstas bus paruoštas 
1 etuvių ir anglų kalbomis. Nu-! 
maloniu, jog teksto susidarys i 
apie 10 puslapių, nuotraukų — 
apie 80-120 psl., taigi iš viso 
apie 120-160 puslapių. Paaiški- 
nimai po nuotraukomis bus taip 
pat lietuvių ir anglų kalbomis.

Komitetą sudaro Cricagoje 
gyvenantieji veikėjai, kurių pa-

Ill. 60529, tel. (312)581-3163.
Padarius kopijas, originalai tuoj 
pat bus gražinti savininkams.

Kai tik bus susitarta su spaus
tuve, visuomenė bus painfor
muota apie albumo užsisakymo 
tvarka ir kaina.

Dariaus ir Girėno albumui 
leisti komitetas

!

jo $5 kalendoriaus išlaidoms pa
dengti bei $15 Naujienų pa 
mai*

Dėkojame.
Sekantieji skaitytojai pratęsė 

dienraščio pvenumera ą vitne- 
rlems rae'.anB ir pri<!ė 
jienų paramai:

$20 Julius FetJng, iš Mar
quette Parko.

Po $5 — Bruno Bcndoraltii, 
iš South IL vcn, Midi., Stasys 
Dal vs, iš Marquette Parko, Vyt. 
Gutauskas, iš .Manfuelte Parko, 
E. Jaukuajkar, iš St. Potorsburg 

., Vincent Kcnd ra t, š 
A.ta, A. Mackus, iš 

A. Masionis, išEuclid, 
Stavner

Paul.
C lio.
On1., Victor Sarka, iš
II!., Vytas Šulnys, iš 
Park. Ill., ir Charles 

, iš Melrose Park, 111.
Mchcse
Tautkų
širdingai dėkejame visiems.

Sekanti; ji skaitytojai pratęsė 
prenumeratų ir pridėjo kalendo
riaus išlaidoms padengti

$1(! - A. Andriūnas, iš Foun-j 
lain Hills, Arizona.

$6 — A. Sakalauskas, iš Ham 
ilton, Ont.

Po $5

Ona Dldžbalis, iš 
ir E.'sė Widia, 
•h.

AhmL Žmm4 — 
MfiAL 15TAT5 FOR SALI

Namai, Žam4 — Fardavtam 
RIAL ISTATI FOR iXLC

BUTŲ NUOMAVIMAS 
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • V ERTI MA L

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

& PASKOLOS PERKAN’T NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Ii '* • 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai •

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

-

...

Komitetui pirmininkauja d r. i programos, kurią remia (’.hiea- 
| V. Stankus, iš Klevelando. (Pr.) 1

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.
4 medinis Brighton Parke, arti

skaitytoja Elizabeth Bachunas. 
iš Geneva, Ill.

Nuoširdi padėka už paramą ir 
linkėjimus.

Pijus Mičiulis, iš Gulfport, 
I-'l:i., atsiuntė $l60: $10 už at
naujintą metinę prenumeratą, 
*20 Naujienų paramai, ir užsa
kė vicnericnis mtams Naujienas 
Kaziui Jasinskui, gyv. St. Pe
tersburg, Fla. širdingai dėkoja
me p. Miliuliui.

Juozas Dambrauskas, anks
čiau gyvenęs Marquette Parke, 
dabar gyvena su posūniu George 
Senkus, I^adville, Col. Jis pa
tėviui užsakė Naujienas.

Linkime p. Dambrauskui sėk
mės jo naujoje gyveninio vie
toje ir dėkojame už nuolatinė, 
paramą.

Neseniai Vyčių šokėjai, vado- burg'Bsach. Fla., ; 
vaujamį Frank Žapolio, šoko ,$60 money ordei;
tautinius šokius LaGrange, Ill. J skaitysite $10 1983 m. prenume- 
Lyons. Township Tnteniational
Week. 'u ■i'’-

J. Leščinskas, iš St. Petcrs- 
rašo: “Siunčiu 
; iš kurių- al-

— Kviečiame visus atsilankyti
A. Andrušaitis, iš.| į Pavasario gegužinę,-kuri įvyks 

Geneva. Ohio, Bernice Asmutis,; š.m. balandžio 24 d., sekmadie- 
iš Brighton Parko, Joseph Bal- ni, 12 vai.
nionis, iš Marquette Parko, ir proga pabendrauti su savo 
Felix Jurgutavičius, iš Victoria, draugais gražioje gamtos apltn- 
B.C., J. Lukošiūnas, iš Toronto, r.koje. Gegužinė įvyksta Gerojo 
Ont., Irena Petrauskas, iš Bur-/Ganytojo Namų patalpose, 12611 
bank, III., 
Springs. Ark., Pranas Smulskis,' diana.
iš Lima, Ohio, Anastazija ir An-| 
tanas Tamošaičiai bei Gunda Zy- j 
mantienė, iš New York, N.Y.

$4 —- Juozas Jurkšaitis, 
Santa Monica, Calif.

$3 — Srlma Schmidtke, 
Crystal Lake.

Nuoširdi padėka-visiems.

go Council on Fine Arts, the 
National Endowment for the 5 ir _______ „
Arts ir Chicago Community rookyklų^ Mažas {mokėjimas. Savinin 
'rust.

ir Chicago
I

Bus skanių valgių METAS VEIKTI VIEŠPAČIUI

Stefa Rūkas, iš Hot į Cline Avenue, Cedar Lake, In- 
(Pr.)

— JAV R. LB-nes Cicero Apy- j 
> linkės gegužinė įvyks, š.m. ba- j 

iš 'landžio mėn. 21 d. 12 vai.dienos1 
įVyėių salėje. 2155 W. 47th Avė., 
Chicago, Ill. Linksmins Gintaro

! orkestras. Malonėkite atsilan- 
Įkvli. Valdyba

is

“Laikas yra atėjęs ir Dievo 
Karalystė priartėjusi; atgailau
kite ir tikėkite Evangeliją”. 
(Morkaus 1:15).

Maloniai kviečiame pasiklau-j 
syti “Gerosios Naujienos Lietu-* 

■ viams” šiandien 8:45 vai. vak. 
(per “Lietuvos Aidus”.

Sekmadienį 9 vai. ryto per 
Sophie Barčus radiją išgirsite 
“Nepasiduok paklydimui".

ko paskola.

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

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St.
Tel: 436-7878

GENERAL HELP WANTED 
(Bendroji pagalba reikalinga)

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicegos miesto lelctaą. 
. Dirbu Ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Avė. 
Tei. 927-3559

DĖMESIO
62-40 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automebllie 
Liability apdraudimas pensiniu 

kams. Kreiptis:

4*45 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

i; Sekantieji, negalėdami daly
vauti Naujienų 69 m. sukakties 
bankete, atsiuntė Naujienoms 
finansinę paramą su geriausiais 
linkėjimais:
' $50 — P.B., iš Connecticut.
F Po $20 — Juozas Bigelis, iš 
Cicero, III., ir ilgametė Naujienų

ratai,-:o likusius $20 skirhKdien- 
raščio paramai, šia proga linkiu 
Naujienoms sėkmingai 
svarbų lietuviškos spaudos

i bą. Naujienos visada yra 
. kiamas svečias”.

tęsti 
dar- 
lau-

Irena Rimkūnas, iš New 
falo, Mieli., atsiuntė prenume
ratos mokestį melams ir pridė-

Buf-

— Lietuviams ginti komiteto — Dr. Marija Gaižutienė dės- 
informacinis praneš:mas rengia
mas š.m. balandžio mėn. 24 (Į,, 
sekmadienį, 2 vai. popiet, Jauni
mo Centro kavinėje.

Kalbės adv. P. Žumbakis, dr.
A. Darnusis ir Rasa Razgailienė.

Visi Čikagos ir apylinkių Hę- 
luviai yra kviečiami gausiai da
lyvauti. f

’lys šešias KERAMIKOS PAMO- 
jikas pirmadieniais nuo 7 iki 9 
Į vai. vak. Ralz.cko muziejuje, 
j 4012 Archer Avė., pradedant 
į gegužės 2 d. Dėl informacijos ir 

! registracijos prašome skambinti 
Ritai, tek. 523-5523. M. Gaižu- 
lienės keramikos paroda atsida
ro Jaunimo Centro Čiurlionio 
Galerijoje balandžio 22 dieną, j[liniukas sakosi pagaminęs vais- 
Pamokos dalinai .yra ^apmoka- tą; kuris-padeda girtapi žmogui 
mos CitvArts II Challenge.Grant greit išsipagirioti.

i

Parašykite mums laiškutį, ar D0 YQTJ HAVE FRIENDS or relA- 
ęerai girdite musu radiio proU TIVES WISHING TO IMMIGRATE TO 
gramą Čikagos' priemiesčiuose? t 
Prisiusime Jono Evangel'još 
knygęlę. Mūsų adresas: Lithua
nian Ministries, P. O. Box 321, 
Oak Lawn, Ill. 60151.

— Folspm kalėjime buvo su
badyti šeši kaliniai, kai kilo ko
va tarp meksikiečiu ir balta
odžiu.

— Vienas amerikiečiu moks-
. . - 1

i 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 
ARABIA, THE MID-EAST, ETC; 
PERMANENT/TEMPORARY WORK
ERS NEEDED ARE TRADESPEOPLE, 
LABORERS, PROFESSIONALS, ETC. 
FOR FULL INFORMATION SEND A 
SELF-ADDRESSED, STAMPED EN
VELOPE TO:

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

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

ARVYDAS KIELA 
6557*S: Jąlman Avenuė 

’ Chicago, IL 60629 
-434-9Ą55-ar 737-1717

LdkrodBai Ir branfenyM* 
Pardavimu It Taisym** 
U46 West f9th SfTMf 
TeL REpublIc 7-194!

*

I

Mr. K. Januta

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS

IAleksas Ambrose,

CHICAGOSAlETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir ižšpausdino geriausią

Chicagos lietuvių istoriją . ...-----
(1869 — 1959 metai).

664 p’sl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS

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

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

4

MAJ E-FF.MALE4ELP WANTED - 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

/

j

į
Naujienos, 1739 S. Hatsted St 

Chicago, IL 60608
z

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

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

knygą išleido chicagos lietuvių 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naajtenose galima gauti nepaprastai {domius gydy

tojo, visuomenė? veikėjo ir rašytojo ataiminimna.

Dr. A. _ MINTYS IR DARBAI, 259 pal^ liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* b 
susirūpinimą_________ __________________

br. A. J. Gussen — DANTYS, jq priežiūra, įveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik
Dr. A. J. Gowen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAITIŪS 

2MONE3. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_
Galim* taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 

money order), prie nurodytos kainos pri
dedant Si perriuntimo išlaidoma.

13.00

33.00

32.06

$250.00 TO $500.00 WEEKLY 
. PAYCHECKS

(fully guaranteed)
working part or full time at home.. 
Weekly paychecks mailed directly 
to you from Home Office every 
Wednesday. Start immediately. No 
experience necessary. National 
company. Do your work right in 
the comfort and security of your 
own home. Details and application 
mailed. Send your name and ad
dress to: AMFICO, Hiring Dept. 77, 
1040 Lone Star Dr., New Braun
fels, TX. 78130.

Siuntiniai f Lietuvą . 
ir kitus kraštui ;

P. NEDAS,. 4059 Archer Avenue?

Chicago, 111. 66532. T«L YA7-59M

■■fe

f
 M. š I M K U S

Notary Public,- 
INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybei pra

šymai ir kitokie blankai.
REPAIRS — IN GENERAL 

Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
H erman Dečkys 

Tel. 585-6624

HOMEOWNERS POLICY

W. 95th H 
■vets. P*rk, I1L 
40442, . 424-U54

Farm hie a.xl Casualty Cor*c>rw

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

— Sister Reverend Anne has 
God-given power to help you by 
prayer. Come see her perform 
'.his gift of God — can help you 
A’here other have failed. Can 
help you through love, mar- 
*iage, business, poor health, al
coholism or just day* 
problems, ('.all & have 
to heart talk with her 

281-4768.

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

Seštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 tai. d. 
Ir pagal susitarimu

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, Ūl. 60629

t

to day 
a heart 
at

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nno 9 ryto iki 5 vai- popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

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

PIRKITB jAV TAUPYMO BONUS

g — N&ujleuM, Chicago, 8, ID. Tuę^day, April 19, 1983

PATS SKAITYK IR DAR KI 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI-NAUJIENOS* •


