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kartą jie
Austrijos parlamentas turi 183 
atstovus.

rinkimus. Austrijos 
demokratai turėjo 
95 atstovus, o šį 

pravedė tiktai 90.
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Chicago, Ill. — Antradienis,

SEN. PERCY UŽTARIA LIETUVIUS
Dr. Jonas Genys Freedom 

Federation sąjūdy atstovauja 
Amerikos Lietuvių Tarybai ir 
dirba tos organizacijos Žmogaus 
teisių komisijoje.

* * . * - * *

PRIMENA LIETUVĄ

Washington Times“ kovo 
16 d. išspausd’no Bui Anh Tą- 
uari straipsnį “Lithuania’s Les
sons for the West”, kuriame 
primena Amerikos Lietuvių Ta
rybos pasiūlymu JAV Atstovų 

, Rūmuose -kalbėjusius' invokaci- 
, jas kun. V. Rimšeli ir kun. Ant. i 
Zakarauską, ir pažymi, kaip ne- i 
galima pasitikėti sutartimis su! 
Maskva, kuri, sulaužiusi susila-1 
rimus, okupavo Lietuvą.

Primena areštuotąjį Lietuvos 
žmogaus teisių gynėją kun. Al
fonsą Svarinską ir klausia, ko
dėl dėl tokio neteisingo arešto- 
tylil įvairūs žmogaus tęsiu ak
tyvistai, 

sjc :?e rje

STUD. R. ŠILĖNAITĖ 
DIRBS VAŠINGTONE
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Atsiliepdamas j-Amerikos.Lie
tuviu Tarvbos Cicero skyriaus 
pirriiinrnkės dr<—Bronės M o tri
sienės laišką, senatorius Ęharles 

šavo laiške, pažjroęjp, 
kad jis kreipėsi i JAV gen? rali 
nį prokurorą, primihdąnraš rei
kalą parodyH/^de^ atsargumą 
haudoja^fe;JokįjhįenJjaj|, gaii- 
taisšiš'isov^tinią. įli'ęciąn- 
čiais bylas iprięš/įėtuviūše .Sęną- 
tprrųs Percy gavęs užtikrinimą, 
kad-tie dokumentai hūsiąl griež- 
tąi ; ItikHnarni,-. ylaikąntįįyjAV 
teišmų-nuostalų. ■ ~. • - •

Savo laiške senatorius^ Percy 
reiškia dr. MotųŠrėnėi; padėką,, 
kąd.-.jt rūpinasi .lietuvįškąisiąis 
reikalais, turėdama prieš akis, 
kad' Lietuvai ateis' laisvės dię- 
nos.

Vasaros tarnybai Jungtiniame 
; Amerikiečiu Pąbaltiečių Komi-i 
’tėtę Anieiikos Liėluvių Taryba 
parinko štūd; Bima V. šilėn-aite.- 
Ji yra 1982 m. gegužės mėn. bai
gusi bakalauro laipsniu Liudijąs

tone. ’Trar/mo^i^iilitįn^^jr-r; 
jerai, -f studi’jUddiina tarptauti-.' 
nius santykius ir V kompiuterių, 
mokslą.; ...» • ” " . .

Stud’jas papildė praktikos dar
bais keliose valdinėse ir kilos? 
Įstaigose. Yra mokiusis Vasai !o 
16 gimnazijoje, domLsi lietuvių
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LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

NEMOKAMAI
F
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Algirdo Gustaičio sudarytas, 
Liet, šaulių Sąjungos Tremtyje 
išleistas Lietuvos žemėlapis, su
mažinto didumo, gaunamas ne
mokamai, kreipiantis adresu: 
Algirdas Gustaitis, 7946 West 
41h Street, Los Angeles, CA 
90048.

Pilno didumo žemėlapiai ir 
1 1-kos Lietuvos miestų herbai, 
piešti dail. T. Valiaus ir panau
dojami A. Gustaičio sudarytam 
Lietuvos žemėlapiui, gaunami 
kreipiantis į Liet, šaulių S-gos
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AUSTRIJOJ TURĖTU BŪTI SUDARYT.
KOALICIJA, MANO KREISKY

KANCLERIU.GALĖTŲ BŪTI DABARTINIS ŠVIE
TIMO MINTSTERIS FRED SIN0WATZ

VIENA, Austrija. — Kancle
ris Bruno Kriisky, valdęs Aust
riją nuo 1971 melų, pralaimėjo 
parlamento 
socialistai

SAUDI 
ARABIA

Saulė išdžiovino Izraelio Įsteigtus žalius ūkius Sinajaus pusiasalyje, o di- 
iįdžiulj Sadato pa veikslą kaištis visai sutrupino ir vėjas baigia išnešioti.

LIBIJOS LĖKTUVE BRAZILAI RADO

NIKARAGUON VEŽAMI GINKLAI AMERIKIEČIŲ BUVO 
NAUDOJAMI VIETNAMO KOVOSE

RECIFE, Brazilija. — Libijos 
(lakūnai nenorėjo leisti Brazilijos 

i sargams patikrinti 
priklauso Lietuvių operos cho- Libijos lėktuvų, kurie nusileido 
fui, darbuojasi skaučiii organi-^ 
zacijoje. į

Amerikos Lietuvių Taryba pa-' nams išskristi iš Brazilijos, ne
skyrė 1,500 dol. jai atlyginimo 
ir dar paramą jos kelionės-iš
laidoms.

( ALTo informacija)

kultūra, istorija ir kalba. Gyvė-į--------- -
na netoli Čikagos, Forest Parke, t pakraščių

c 

bijos lakūnus, pranešusius, kad 
veža vaistus, o lėktuvuose buvo 
Sovietų ir seni Amerikos ginklai.

Brazilijos uostuose. Brazilijos 
vyriausybė neleido Libijos lakū-

— Praeitą penktadienį Irako 
artilerija išgriovė D'zhul miesto 
gyvenamus namus. Padaryti la
bai dideli nuostoliai. Iranas pri- į 
žadėjo keršyti Irakui už šį bom
bardavimą.

-- Jungtinių Tautų Saugumo 
ta ry lia svarsto Nikaraguos poli
tinę būklę. Kalbas nori pasakyti 

,52 valstybių atstovai.
iždininką S. Bernatavičių, 1513į
South 48th Court, . Cicero, IL
G0650. •

J ♦ ♦ * į

ŽMOGAUS TEISIŲ 
KOMISIJOJE

Balandžio 26: Marcelinas, Vi
lūne, Kregždė, Laisyydas, Pa
tirtis.

Saulė teka 5:55, leidžiasi 7:43.

Oras šiltesnis, vėjuotas.
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Turkijos vrezidentas Kenan 
Evren sekmadienį leido pū
linėms partijoms veikti, jei 

prisilaikys veikiančios 
krašto konstitucijos.

patikrinus lėktuvuose esamų 
“vaisių”.

Galų gale sekmadienį grupė 
Bcazilijos pakraščių sargų Įžen
gė Į stovinčius lėktuvus, kad pa- 

, tikrinių ką jie veža, be vaistų. 
, Pasirodo, kad braziliečiai rado 
i didoką kiekį Amerikoj gamintų 
ginklų.

Brazilai pareikalavo iškrauti 
visus vežamus ginklus. L:bijie- 
čiai neturi teisės vežti ginklų į 
Amerikos kontinentą. Jie neturi 
teisės apgaudinėti Brazilijos.

Libija prašė grąžinti 
ginklus

Libijos vyriausybė, patyrusi, 
kad Brazil ja yra pasiryžusi iš
krauti visus ginklus iš didelių 
transporto lėktuvų, pradėjo pra
šyli, kad leistų Lib jos lakūnams 
parvežti namo lėktuvuose buvu
sius ginklus. Brazilai atsisakė 
leisti lėktuvams išskristi iš Bra
zilijos su ginklais. Libijos laki
nai norėjo apgauti Brazilijos 
pa reigūnus.

Ginklai buvo vežami trim di
deliais rusų gamybos Iljušin lėk
tuvais ir vienu Amerikos gamy
bos Hercules C-130 lėktuvu. 
Vietoj vaisių, rasti dideli kiekiai 
Sovietų ginklų, bet daugumą su
darė seni Amerikos ginklai, 
naudoti Vietnamo kare.

Braizlija rengiaspnubausti Li-

TURĖS SKAITYTIS
SU KONSTITUCIJA

ANKARA. — Turkijos prezi
dentas Kenan Evren sekmadienį 
paskelbė, kad vyriausybė leis 
politinėms partijoms veikti, bet 
jos privalės prisilaikyti dabarti
nių turkų konstitucijos nuosta- 
tų. Jeigu kuri partija planuos 
veikti prieš konstitucijos pa
grindinius dėsnius arba bandys 
tuos dėsnius keisti, tai tokios 
partijos veiklą kariai sustabdys.

Be to, dabartinis prezidentas 
uždraudė buvusiems premje
rams ir ministeriams kištis į 
naujai steigiamas partijas. Ji; 
turi džiaugtis, kad nepatraukti 
į teismą už pagrindinių konsti
tucijos dėsnių laužymą. Jie te
besėdėjo stovyklose nuo arešto 
dienos. Vieni eis j teismą, o kiti 
galės ir toliau būti stovyklose, 
bet tegul neplanuoja kištis į po
litiką ir ardyti visuomeninę 
tvarką.

. Paskelbė politinės veiklos 
dėsnius

Prezidentas Kenan Evren pa
skelbė dėsnius, kuriais turės va
dovautis visos politinės partijos 
ir grupės. Turkų konstitucija 
yra visos veiklos pagrindas. 
Turkų politikai ir tikybininkai 
turi atsisakyti bet kokios veik- 
loso, kuri eiluqrries pagrindinius 
konstitucijos dėsnius. Be to, vy
riausybė išdėstė, kuriais klausi
mais gali rūpintis jaunimas ir

sakė jam kancleris Kreisky. - 
Šįmet dar neturėjau slogos. B 
vau Am.rikoj, kur žmonės se 
ga įvairiausiomis ligomis, bet 
ten slogos ar kitos Egos neg 
vau. Tai reiškia, kad mano sv( 
kata dar ne tokia bloga. Be t 
turėkite galvoje, kad Charles < 
Gaulle, Adenaueris ir pats Win 
ton Churchiilis sirgo, bei v 
dėlto pajėgė valdyti didesnii 
kraštus. Kanclerio pareigų j: 
daugiau neisiu, bsf 
nesitrauksiu, būsiu 
narys.

Kancleriui teko
kraštui gana sunkiu laikotarpi 
Santykiai su Sovietų Sąjung 
žydų išleidimas iš Sovietų S 
.jungos, apgyvendinimas stovy 
lose, kol jie gaus reikaling 
įvažiavimo vizas -- parodė 
didelius gabumus. Kancleris 
Kreisky turėjo didelių sunkun 
bet pajėgė juos išspręsti.

Į Austrijos soc’aldrmokratai ga
vo 17.8% visų krašte paduotų 
balsų. Antra didžiausioji partija 
gavo 13.8% paduotų balsų. Ji 
vadinasi Liaudies partija, jai va
dovauja Alois Mock. Ji padidino 
narių skaičių 1. šiame parlamen
te Liaudies partija turės 81 narį.

• Teisybė, . kad josios narių 
skaičius padidėjo. Bet ji teturi 
tik 81 narį, tuo tarpu socialde-

. mokratai turi 90 narių. Turint 
! galvoje partijos narių parlą- 
į mente padidėjimą, p. Mock rei
kalauja, kad jo vadovaujama

5 partija būtų įpareigota sudaryti 
'naują Austrijoj vyriausybę.
j Kancleris Krėigky, pasitaręs 

'* su Liaudies partijos ir Laisves
‘ partijos pirm'ininkaįs, pare'škė . 
kad jis atsistalyd’na iš kanclerio.

^aarsigų. Bet kancleris Kreisky- 
T-iįr.^a visar-ŠčilOs nuomonės apie
- '-'į,vyriausybėj „sudarymą. -SociaL-

visuomeninių organizacijų na/'d«™kraty-partija, neturi reika-’ 
rjaį ' linges daūįriimos, bet: vis dėlto

Karai pripažįsta Kernai Pa-J’ Yra I^Mį<Įžiau.siĮ>ji partija 
šos pagrindinius dėsnius, ve-’ pąrlamęri^/?$ b;<%atdemokratų 

Mąnčius Turkiją iš senos praei--partija. yra Įpareigoja^
lies. Krašto gyventojai galės or-. nia sud^^v-yyrausybę. Pits 
ganizuolis į politines grupes ir Kreisky Wtlafydino- bei jis ne
siekti savo tikslų, bet turės naų- kad durtinis ’švietimo m:- 
dotis konstitucijoje nurodyto--nisteris ’.Sirioxyartz būtų 
mis priemonėmis. Negalės nau-, fiaskirtaa kąncleiiu ir įpateigų- 
doti prievartos savo planams la» sudatyt! koalicinę vyrausy- 
įrtyvendinli. | bę su Norbert Stegerio vadovau-

 ‘ jama Laisvės partija
LEŠEK VALENSA PATARĖ ,12 na^’l parlament.-.

GEGUŽĖS 1 D. ŠVĘSTI

VARŠUVA, Lenkija. — Jaru- 
zelskio policijai pavyko suimti ’ 
Solidarumo veikėją Jozef Pi- 
nior. Jis visa laika veikė Silezi
joje. Policija tvirtina, kad Pi- 
nior buvo iždininkas nelegalaus 
Solidarumo.

Valensa pareiškė, kad J, Pi- 
nioro suėmimas yra nemaloni 
žinia, b.t kiekvienas darbinin
kas privalo žinoti, kad Lenkijos 
darbininkai Gegužės Pirmąją 
švenčia. Nežiūrint ką valdžia sa- ; 
kylu, turime gegužės 1 d. ne
dirbti, nes lai yra darbininkų 
šventė. Pinioro suėmimas nepri* Į 
valo pakenkti Solidarumo judė
jimui.

Pirmadienį Valensa grįžo į 
Dancigo laivų statybos dribuxes. Į 
Jis yra elektromechanikas. Jis 
visiems sako, kad G.gužės Pir
mąją švęs.

turinčia

Pats kancleris Kreisky pareiš
kė, kad jisz norįs šiek liek pail
sėti. Jis ilgai neturėjęs atostogų, 
todėl ir rengiasi keliems poilsio 
savaitėms.

— Ar sveikatą skaitai šven- 
č’ausiu dalyku, jeigu atsistatydi
ni? — klausė vienas žurnalistas.

— Man nėra švenčiausių da
lykų. rus esu agnoslika

— liana Lipschis atsisakė; 
laukti paskutinės dienos, susi
rinko savo daiktus ir išvažiavo 
į Vakarų Vokietiją. Jį pasiža
dėjo ginti advokatas Žumbakis, 
|>el Lipschis nutarė nelaukti jo 
gynybos.

KELI ŠIMTAI SOVIETŲ 
— ŠNIPŲ,’AMERIKOJE-

L . WASHINGTON, D.C.— Fe. 
raliniu investigscijos biuro 
rektorius William S. Websl 
Aekmadiėrtį per rad ją ir tele 
zij-ą pareiškė, kad dabartir 
mtetū- Amerikoje veikia a; 
tūkstantis -Sovietų šnipų. .
• * • '-V • • < ,

stengiasi ' gauti slaptas žin 
apie JAV technologiją. Y patiri 
dėmesį rusų šnipai kreipia į 
šerio ir kompiuterio sistem 
Šios žinios Sovietų vaistyki’ 

„sistemai labai reikalingos.
.. Maskvai dirba ne tiktai pa 

rusai, bet ir lenkai, serbai. I. 
garai, gudai bei kitų kraštų žn 
nės. Visi turi tas pačias instri 
cij-.is, visiems įsakyta gauti sv 

.biausias žinias ir atitinkau 
pranešti.

Prancūzai, britai, ispanai ii 
jo žymesnius Sovietų šnip 
.Amerikoje bent 46'< Sovi 
tarnautojų verčiasi šnipinėj::

— Irano valdovai buvo Iii 
susitikti šit Irako prezidentu 
baigti kovas, bet dabar ir 
pakeitė savo nuomonę.

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $438.

Valstybės sekretorius G. Shultz pirmądienį praleido 
Egipte, tarėsi su prezidentu Mubaraku.
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radau.
Tada širdimi sergantysis mė» 

g’ns sekančiai teisintis, septyne
riopai teisintis.

1. Tiesa, buvau patartas val
gyti ĮVAIRŲ maistą, o aš lai
kiausi prie kiaušinių, lašinių, 

|steikų ir dešrų bei kumpių.
i 2. Nesiginu ,kad man primi- 
I nė daktarai prisilaikyti NOR- 
: MALAUS svorio, o aš valgiau 
; persivaĮgydamas ir dėl to nutu-

1AUN0JI ŽUDO JAUNIKI ■ bUVO
- ..... ! riebalu, vpač gyvuliniu laukų:
Gausiu, riebiu, cholesterolio pilnu maistu > svieslO( grieiinėiės ir nenaudoti, 
jauna šeimininkė sargdina jauno vyro širdį, cholesteroliu perkrautų trynių, 

dešrų bei raudonos mėsos — to 
j aš neprisilaikiau, todėl širdies 

nesuprasdama, j skanumynais, ne tik kavute su j atakos dabar susilaukiau.
geriausiai cukrumi, 

pyragaičia:s, bet ir svaigalais. 
Kur čia žmogus be jų apsieisi 
vaidinami visai nė lašo degtinės 
negalį gerti kiek pasitaisę alko
holikai -r ir taip geriausi žmo-

Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai
Naujausių rnoks’c žinių populiarus perteikimas 

TONAS mDOMAVICIUS, M. D.

(Mediciniška tiesa)
Nenori dama, 

jauna žmona tariasi 
savo jauną vyrą pamylėsianti, 
jam vatiekdama pergausų, per-j 
gerą, perriebų ir labai nuo sėle
nų išvalytą, pilną cholesterolio 
maistą. Panašiai didžiuojasi sa
vu nuo valgių gausos lūžtančiu

tryniais perpildytais j j Pakartotinai man buvo pri- 
tn nta kuo daugiau valgyti sU 
sėlenomis mitinius - k r ak moli-j 
nius valgius, o aš rijau vatinę! 
duoną, todėl dabar matau tava,!

Į širdies giltine, taisantis prie ma
nės be taiko į kapus per saviš- no širdies.

stalu svečius bevaišindami šei- kius keliauja. Be degtinės neap-
. . 1 • * . *

5. Kiek kartų man buvo sa-
mininkai. Ne kitaip elgiasi ir tū- siejo senoviški ponai, tai dabar- kyta vengti cukraus, o aš, kaip
lo dvasiškio šeimininkė. Ji taip 
nutukina dvasininką, kad jame 
par riebalus, per jo tris paliau
kius jokio dvasiškumo nešima 
to. Taip tas, kūniškumas ir už
gožia brangiausią žmogaus sa
vybe — jo dvasingą asmenybę. 
Todėl dabar mes susilaukėm to
kių dienų, kai imame tik girdė
ti, o ne matyli dvasininko pa 
mokslą: nematome žodžiams at
sakančių darbų. Nieko geresnio 
nesimato ir parapijiečių gyveni
me: jie peni kūną įvairiaus:ais 
niekais, visai savo asmenybei 
maistu nesirūpindami nei jų 
bute rasi lietuvio dailininko pa
veikslų, nei ten bus naudingų 
knygų, kultūringų pašnekesių, 
gerosios muzikos. Daugumas 
peni save senoviškais-' '.širdžiai' 
nuodais. Vaikai šalinasi nuo tė
vų, eina savitu keliu, nes tinka- 
njO' maisto net kūnui, nei asme
nybei negauna, pakankamai. Ne
gausios išimtys lietuviško savęs 
menkinimo nesustabdo.

tiniai mūsiškiai, ponus nuduo- va>k;JS ėi 
damį, save niekais verčia, ii’ ki
tiems kenkia per įvairiausią na- į Gaila dabar man, 
minę ir užsieninę.

Kitą nuodą — tabaką svečiai 
patys atsineša. Taip ir susidaro 
/įsas būrvs širdies numarini
mui negerovių. Rūkoriai mėgi
na naudingus darbus dirbti, čia 
jai savo širdi žudydami, ir arti
mui, nei nerūkančiam, didžia- 
kenkdami. Kas tada padės di
džiausią vergijos jungą- trau
kiančiam mūsų broliui, jei mes, 
viskuo pertekę, savanoriškai su 
m.nksiine, ar net kapo duobėje 
gulėsime. Tikrai, gana tokios 
paikystės! ’

Septyneriopai ginkmieš^ 
nuo širdies atąkdę',

Tu .čia gali. Iiežuyį'i3kisę.š, net

pluko, geidžiau, kad 
gomurys vis jaustų saldumą.

kad aš peri 
vaikiškumą netekau vyriškumo! 
— jėgos prieš girdles giltinę 
atsparos.

6. Alano aplankyti visi dakta
rai mane masinte musino apsi
eiti be druskos, o aš dar maisto 
nė neparagavęs, jį sūdžiau, savo 
kraujospūdį d;dinau ir dėl to 
dabar tavęs, širdies giltine, su
silaukiau.

7. Tiek mano draugų, net ga
bių menininkų, per degtinę mus 
apleido- pačiame savo amžiaus 
gražume, o aš neklausiau, kai 
gydytojai ragino apsieiti be svai
galų, bet ką čia žmogus darysi 
be jų. Pats vartojau ir svečius 
vaišinau — negi elgsies kaip 
degloji, apsieisi be svečių pavai-

*

šv. KristoforasAleks. Marčiulionis

eptyneriopai žmonės ginti nuo j šiifmo ir pasivaišinimo burne- 
-..j- n. ,j]e. Dabar matau, kad nesveikai

elgiausi, bet jau nian dabar 
šaukštai po pietų, pervėlu taisy-

š'rdiės atakų jie tavo patari
mų neboą tol, kol trenks perkū
nas: kol užsikimšus cholestero
liu širdies arterija sukels-širdies

. ataką ir dėl Ip širdies giltinė 
stosis piles pęrsiyąlgančiojo vei-: 
dą. Tada loji giit'uė išmetinės 
širdininkui: tau buvo sakyta, 
net septyneriojiai tvarkytis, o-tu 
nepildei mediciniškų nurodymų, siškis. Paguodimui tokių sveika-

- . .. - - - 1 l>ra-

mė»? Ar dar ir toliau mes taip; — Jugoslavijdje prekių ka!- 
'i- nos kovo mėnesį pakilo 2.6 proc.

Infliacija buvo 312 proc. -
‘ nevykusiai savo širdį apgaudi- 
nėsime? Pats laikas mums vi
siems liautis iš savęs juokus

Į darius.
Širdies liga yra ne juokai. Kiek 

operacijų dabai- daroma, kiek 
brangiausių tyrimų atitekama, 

| baisu ir pagalvoti apie mūsiškių 
apsileidimą širdies apsaugas sri
tyje. Mes visi lietuviai turime 
keltis širdies sveikaton per apsi
švietimą, per savo nusiteikimų, 
asmenybės sužmoginimą ir per 
visokių menkniekių, kartais la
bai pavojingų, atsisakymą. Tik 
taip elgdamiesi mes pradėsime 
elgsena, nusiteikimais ir maistu 
bei atsakančiu darbu stiprinti 
savas širdis. Sėkmės taip svar
biame visiems darbe 1

Pasiskaityti. Dr.. -Jeremiah 
Staniler: Your Heart Has Nine 
Lives. The Benjamin Co.

AUDRA PRIVERTĖ 
LAKŪNĄ “PABĖGTI”

TAIPEI, Taivanas. — Praeitą 
savaitgalį Pekino radijo praneši
mas paskelbė, kad Taivano la
kūnas, majoras Lai Dowei, nu
sivylęs Taivane esančia aviacijos 
vadovybe ir vyriausybe, atskri
do į Kinijos teritoriją.

Taivano aviacijos vadovybė 
nustebo lokiu pranešimu, nes 

j majoro Dowei pažįstamiems tor 
I kia žinia atrodė nepatikima. Jis 
Į tikriausiai nebūtų pabėgęs pas 
Knijos komunistas. Išaiškinta, 
jog skridimo metu jį užklupo la
bai stipri audra ir kad jam teko 

Į skristi didelėje migloje. Prane
šimas iš Fujian provincijos sa
ko, kad vienas lakūnas audros

Visi šalin- nietu ne»atej° pasiekti jokio 
! aerodromai 

į _ _
, — Vatikanas ekskomunikavo 
Į Ispanijoj^ buvusį įdėtų; Vietna-

heša gerą naujieną: niekada numetimo vertelgų, 
nėra vėlu grįžti į sveiką gyve-. kimė nuo jų kuo toliausiai, 
nimo kelią ir apsaugoti nuo to-' Štai kaip žmogus dabar didi- Į 
-Ūmesnio sunaikinimo savo šir- na savo svorį ir artina sau šir
dį. Todėl kiekvienas gilinkimės' dies ataką. Pavyzdžiui, imkime
į šird ęs apsaugos pagrindus ir v dutimoką amerikietį. Jis ima 
3tsisakyk:me visokių nesveikų < 
elgesių. Nors pensininkas bei 
širdies ataką laimingai atlaikęs 

lis. Tik tavęs prašau, širdies gil- mūsiškis ir neatgaus jaunystėje
tine,, nebūk man perda ui. 
skaudi.-

• Taip,, ar. panašiai 
gailisi klaidų ir nustoja vilties
pasitaisymui sveikatos tūlas mū-

* Gan?., oi. gana mums
i savas širdis žudyti . k
• Daugumas mūsiškių ne tik 

gardžiuojaši cholesterolio p'lno- 
mis dešromis-dešrelėmis, ne tik 
svieste - taukuose mirkstančiais todėl aš dabar prie tavęs-abi- toje apsileidėlių medicina
-------------- ---- ---—-- ------- ------------------ --------——--- ---------------- ------ ------- --------- -

turėtos’ širdies sveikatos, bet jis
j sveiku elgesiu užsitikrins savam • 

dūmoja, I saulėleidžiui

valgyti skanesni maistą — pyra
gaičius.
jis tokio netikusio maisto gau
siau sunaudoja. Jokio skirtumo 
nėra, ar maisto gausa ateina per 

i baltymus, miltinius - krakmoli-5

Rjrthewomari 
le heart d

« •

Because if

them v

sign tsp fcr'tbe Payroll S*"*- 
ims Plan where he works.

‘That way, while you’re j
meeting the day-to-day e»-. 
ponses, you’ll still be oitildi’^c 
a more secure A'.ture for yw*r 
family.

U.S. Savings Bonds. Foe 
the woman who rtally know 
a ttood bareain.

myynenca.

KOMUNISTAI SUKLASTOJO 
HITLERIO DIENORAŠTĮ

LONDONAS, Anglija.— Dau
gelis girdėjo, kad Adolfas Hit
leris vedė dienoraštį. Tas dieno
raštis buvo nuvežtas į Berlyną. 
Prieš nusišovimą, Hitleris įsakė 
išvežti dienoraštį į Bavariją. 
Bet Berlyne kilo gaisrai ir iš
vežti nespėjo.

Vienas vokietis rado ir nusive
žė j Rylų Vokietiją. Ten jis pa
gulėjo virš 40 metų. Dabar die
noraštį gavo iliustruotas žurna
las “Stern”. Praeitą savaitę pra
dėjo spausdinti pirmuosius pus
lapius. Dabar “Stem” nori didė
tų sumų' už vertimą į anglų 
kalbą.

Specialistai mano, kad per 40 
metų Sovietų dokumentų klas
totojai paruošė 60 sąsiuvinių, už 
kuriuos nori gauti didelę sumą 
pinigų. Visiems pataria būti at
sargiems.

— V. Vokietijoje suimti keli 
Sovietų karininkai, kurie auto
mobiliu važinėjo netoli. vienos 
branduolinės jėgainės.

— 6,000 šveicarų, pradėję pro
testo prieš branduolines raketas 
žygį Bazelyje, nužygiavo. į Va
karų Vokietijų.

world eit fire

mo Hue arkivyskupą, 86 metų 
Ngo Dinh. Jis neteisėtai pakėlė

GEGUŽĖS SODAI

Vaikiškai elgdamasis, - i vyskupus tris kunigus, lie ku- 
i nigai taip pat buvo ekskomu
nikuoti.

, --- -------- |-------- . ’ — .;
i saulėtesnes dienas. ■ nius ar riebius maisto dalykus. 

Pirmiausia re:kia visiems tvar- Kiekvienas maisto - kalorijų 
kylissu persivalgymu irnetiku-į PERVIRŠIS, palyginti su sunau- 
tiū valgiu.

Pcrdidelis svoris — nacio
nalinė šio krašto liga

Jaunas jaunikis, nuoširdžios 
savo jaunos žmonos maistu — 
persivalgymu mylimas, pradeda 
riebalais pilnėti ir prie nutuki
mo artintis. Pusamž’o toks su
laukęs, priklausomai nuo jo rie
balų klodo, esti du-tris kartus 
arčiau širdies atakos prisiarti
nęs. palygins su jo kaimynu, 
kuris yra normalaus svorio. Taip 
nutukimas ir pasidarė viso s;o 
krašto žmonių liga.

Klnagaudžiai, tokią ligą prieš 
akis turėdami ir šio krašto-žmo
nes išnaudoti pašinešdami, grie
biasi apgaulės: s:ūlo suliesėji
mui netikusias priemones, kas
met čia žmonės išleidžia milijo
nus žaliukų tų apgavikų pasiū
lytoms suliesėjimo priemonėms. 
Ir kokių nesąmonių jie nepasiū
lo, ir kaip čia žmonės seka jų 
siūlomais niekais-. Peršamos čia 
visokiausios dietos, visokie vais
tai suliesėjimu’. Nelaimė, kad 
čia žmonės pamiršta tikrą svei
katon suliesėjiman vedantį ke
lią. štai jis! r

Nenutuksi ir nutukęs suliesėsi, 
kai gnenimo taisyklių bosi

• žmogus gali sumažinti perdi- 
<lc«į svorį ir toliau turėti nor 
malti svorį, prisilaikydamas ke
leto H 7. iologi n i ų -gyvybinių “dės
ni ų. kurie tvarko dabartinio 
žmogaus nutukimo pagrindus.

I PIRMAS DALYkAS — }<AIS- 
! I AS-KALORIJOS SKAICIUO- 
. JAVIDS, žinokite visi dabar,

kad visos įlietos, nežiūrint jų Iko jie neprasimano, ir kaip jie 
pkelb’mosi, pagrįstas ant SU
MAŽINIMO mafcio - kalorijų: užfaakyti. Pilnds krautuvę. 
Netikėkite visokiems apgavi-

i dojimu, esti kraunamas po oda
■ riebalų pavidale.

Ateina vidutiniokui šiame 
krašte žmogui laikas, kada jis 
atsisako mankštos, darbavimosi! 
kieme - darže, sode, darželyje. Į 
Pakilęs tarnyboje, susidrauga
vęs su panašiais aptingusiais 
savo bendradarbiais, jis dirba 
mažiau fizinių jėgų reikalau-1 
antį darbu. Mažiau išleisdamas; 

kalorijų darbe, jis turėtų ma
liau jų suvalgyti. Bet kur tau! 
Mūsiškis vensininkas sakosi jau 
savo darbus atidirbęs: jis veli
ja mažiau dirbti, daugiau sėdėti, 
plepėti ir gausiau valgyti b i 
4ui kšnoti. Taip ir esti nutiesia
mas kelias šird ęs giltinei į pen
sininko širdį.

Išvada. Kol dar laikas, liauki
mės būti paikais. Nuo šiandien, 
ne nuo rytdienos suimkime save 
nagan ir pradėkime gardžiai- 
sveikai maitintis. Turime atsisa
kyti senų, nelikusių, nesveikų 
valgio įpročių. Turime pamėgti 
fizinių jėgų reikalaujantį darbą. 
Kito kelio širdies “išganymui” 
nebuvo, nėra ir negali būti. Tik 
per visapusišką susitvarkymą 
mes galime gerokai savo širdžiai ’ 
pagelbėti.

Visokie senoviški gydymosi 
būdai dar vyrauja mūsiškių lar-l 
pe. Viena pensininkė pataria ki
tai gerti rūtų arbatą. Girdi, tai | 
sveika širdžiai. Ta geroji gražio
ji, žalioji mūsų tautinė gėlė 
stiprioje arbatoje gali sukelti 
sunkumoje esančiai moteriškei t 
ršsimetimą. Jokio gėrio ji šir
džiai nesuteikia.

Visokiems niekams tikinčiųjų 
mūsų tarpe yra gana daug. Ir

Žiedais apsidengę medeliai svajoja;
Šiltasis vėjelis kvapą jų nešioja —
Tai švelnų, tai stiprų, stebėtiną, brangų, ;
Ir skleidžia po žemę, ir kelia į dangų.

Baltieji lapeliai vis krinta ir krinta, 
Ir puošia takelį, per žolę sumintą...

Po orą svaiginamos giesmės skrajoja, •.
Neramią krūtinę plečia, kilnoja;
Ir siela svajonėj švelniai apsiniaukia.. . ’
Oi, laimės skaisčiųjų stebuklų ji laukia..:

Švelnieji žiedeliai vis krinta ir krinta;
Sūdrusis, tamsusis žolynas vis švinta...

Stebuklų stebuklai auga, bujoja, 
Grožybėmis, turtais gamtą apkloja. 
Kur akį pakreipi — taip miela ir gera! 
Taip viskas Į skaisčiąją pasaką dera!

žiedų lapeliai kvepėdami krinta.,.
Ir gėrisi siela, svajonėmis mintai

M. Vaitkus

savo, sveikatą mėgina žolelėmis 
mū

siškių, perkančių visokias žole- 
|<am».* čkflbianticins, kad jo su-1 les, šakneles bei žiedus! Keliali-
Jkj&ininio būda^yra pagrįstas 
valgymu ką nuri ir kiek nori. 
Tai baisi apgavystė. Lengvati 
kiai esti tūlų rcligininkų apgau
nami hgiai k

ja jie |xns prekybininkus, esan
čius tamsių žmonių gyvenvietė
se, ten savo žaliukus palieka, 
idant įsigytų NIEKĄ. Ar ilgai 

kaip šių svorio tnc* dar taip pakvaišusiai clgsi :ųrt«w,

I

fuejday, April 26,
. , . j. -> J
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PROKURORAS DALEY UŽPULTAS 
BRIDGEPORTO KRAUTUVĖJE

RICHARD M. DALEYJ PATIESĖ UŽPUOLIKĄ 
ANT GRINDŲ, ATSIRADO POLICIJA

.fjg
•Richard V- Dalėj

CHICAGO,. III,—Praeito penk- .
{'d enio pavakare, apie ,t;50 vai. laU prasmuko pro <lui:s.
po pietų, ' prokuroras Richard
M. Daley, pasiėmęs už rankos
savo 7-m:
T 
1'

I
I 
šj

h

tuonių metų buvo išspręstos vi
sos masinės gamybos proble
mos, ir nuo tada prasidėjo sku- į 
timosi priemonių revoliucija.

(E. L.) '

kas. Jis susidėjo iš sięros rūgš
ties lašo stikliniame buteliuke, 
įvynioto į rudą, išminkytą gu- 
uiiarabiko. kalio chlorato ir cuk
raus skiedinyje, popierių. Gauti 
ugnies reikėjo replėmis nugnyb
ti buteliuko kaklą: tame, popie
riuje išsiliejusios rūgšties che
minė reakcija duodavo 'didelę 
liepsną. ' -

Dar prieš degtukų išradimą, 
Huvo gaminami įvairūs žiebtu
vėliai. 1807 un. vokiečiai paga
mino vieną įdomiausių stalinių 
žiebtuvėlių pasaulyje, pavadin
dami jį senovės romėnų ‘‘Vestos 
vaidilučių” amžinosiog.r aignies 
šventovės vardu. “Vėstbį' šven
tovės” modelis buvo sudarytas 
iš vandenilio purkštuvo, elektri
fikuoto sakų disko ir baterijos: 
paspaudus mygtuką, elektrosta
tinė kibirkštis" uždegdavo purk- 
Čiamą vandenilį, ir mėlyrih lieps
nelė pasirodydavo šventovės liū
to nasruose. (E. L.)

i Vieną gražų ir šiltį, sekmadie
nį jis mane nenešė į Uinrą^Kum- 

i'vą. Tai buvo prinokusių obuolių 
šventė, Ūkininkai turėjo įvairių 
^obuoliu, bet be Umros-Kumroa 
jų nepardavinėjo. Teko joti ke
liais, pereiti kiton geležinkelio 
pusėn, eiti mišku; kol pasiekda
vome kaimelį, esantį kairiajame 
ių>ės krante.

Kaimelis buvo ne didelis, bet 
jis turėjo didelę turgams aikštę. 
Tos aikštės viduryje stovėjo 
aukštas stulpas. Kartais ant to 
stulpo plevėsuodavo vėliava. Tai 
buvo pirmoji prinokusių obuolių 
'diena. Iki to meto kaimiečiai 
obuolių nevalgydavo ir parda
vinėti neveždavo, bet tą dieną 
aikštė buvo-pilna. vežimų, pri
stačiusių prinokusių-: obuolių. 
T. k t ai obuoliai būdsvo uždengti.

Tėvas surado pažįstamų ūki
ninkų. Jie buvo atvežę vežimus 
prinokusių obuolių. Bet viskas 
buvo uždengta. Tėvas mane pa
sodino ant vieno vežimo ir liepė 
žiūrėti į stulpą, kaip juo sjiuogs 
jaunas vyras.

(Bljs daugiau)

; Bet Dausone, visai prisiarti- j 
nęs, patraukė prokurorą už pe- .■ 
ties ir kirto jam į vėidą. į

R chard Si. Daley, nepametęs 
lygsvaros, pastūmėjo savo sūnų ! 
i šalį, kad nenukentėtųTr tuojau 
kirto visdi nelauktą smūgį už- Į 
puolikui į ausį. Abu susigriebė I 
ir parsirito ant grindų. f

Krautuvės savininkas tuojau j 
pašaukė policiją, kad ateitų pa
dėti išskirti besipešančius.

Susirinko žmonės prie besi
grumiančių dviejų vyrų. Jie iš
siskyrė, Dausone atsistojo, apsi- i 
lairė ir smukb pro duris. J’s no- ; 

j rėjo pabėgti, bet tuo melu Į 
krautuvėje jau atsirado polici- ? 
ja. Jos laukė savininkas. Jam. 
nereikėjo nieko sakyti. Žmonės ! 
tuojau pasakė, kad ūzpuolikas >

Caivėn išėję policininke, su- < J()KVBOX1S
laike Dausonę, atvede j vidų ir .

I UMUR KUMUR - OBUOLIŲ ŠVENTĖ 
i ' ■

užpuolė, j Mano tėvas, Stasys Jokube- 
į nis, buvo geriausias mano drau- 
gas. Jo netekau labai jaunas.
Aš nei nežinojau, kad jo netekau 
visiems laikams. Mari atrodė, 
kad tėvą aš turėsiu visą gyve
nimą.

Jis savo sveikatą ' sugadino 
i aliejaus bačka, kaip męs tada 
vadinome.. Norėdamas- mėgia
mam baltam arkliui palengvin
ti vežimą, jis pasturgaliu rito 
statinę 

1 arklys 
! kin, o 
' metėsi 

kė, per jį persirito ir sulaužė 
jam šonkaulius. Jeigu jis būtų 
tuojau ėjęs pas gydytoją, tai 
gal būtų jo sveikatą pataisęs, 

(bent apraišiojęs, bet jis,, nieko 
nežinodamas, net smarkiai kosė
damas, ant rytojaus -nuėjo į 
darbą, nieko nesakydamas. Jam 

j labai- skaudėjo krūtinę, bet jis 
visą dieną dirbo. Jis aliejų at- J Man labiausiai patiko pajodi

nėti. Sekmadieniais, kai oras jžu 
buvo atšilęs, tai* jis mane užąi- 
keldavo ant spraudo, kojas iš- 
skėsdavo ir pakišdavo po pažas
timis/ Jis eidavo pasivaikščioti, 
o aš jodavau. Aš mačiau viską, 
kur tėvas čjo. Kartais “joda
vau” pasišokinėdamas. Jis daug 
matė, o aš matydavau dąr-dau
giau, . kai .balrie’r atsistodavau. 
Kartais tėvas mariėr"viena ranka 
prilaikydavo .ųž~koj os; .bet '^arią 
dažnai mane palikdavo: laisvą. 
Vėliau visai neliesdavo, kai įsi
tikino, kad aš pajėgiu laisvai 
balne sėdėti. 's

etų sūnų, nuėjo į South! paklausė, ar šitas piadėjo muš
» 7c Ti mivAftp ir nrip nrokiiwi

Islėd . gs'fyėje . esančią 
;ry žaislų krautuvę (3131 S.

ProkiH-oras DąĮey su šeima 
gyvena to j e. apylinkėje, kiįr me
las Richard j. Daley su šeima

yic_ |tis. Jį nuvedė ir prie prokuroro [ 
ir paklausė, ar šitas 
Daley patvirtino.

Deering policijos leitenantas 
John Hensley vietoje Dausone 
areštavo ir išsivežė i Deering

visą laiką gyveno. Bet prokuro- policijos stotį, kur jį uždarė iki 
ras turi savo naują namą. Grįžęs Į šeštadienio, šeštadienį jis turėjo ( 
iš darbo, jis pasiėmė sūnų ir | aiškintis teisme apie jėgos var-1 
nutarė jam nupirkti naują žais-j fojimą viešoje vieloje. i
Luką. Į Prokuroras Daley, krautuvėje

Bndgeporie visi pažįsta pi‘o- j padaręs policijai trumpą pareiš- 
kurorą. Jis ten gimė, augo, mo-į kimą, pasiėmė vaiką už rankos 
kėši ir dabar gyvena. Ten gyve- j ir Halstcd gatve nužingsniavo 
na jo motina ir- kiti, broliai.! namo.
Kraulūvėn. įžsiigusį Dalėy paži-j Dausone praleido penktadie- 
no krautuvės savininkas. Jis bu-jnio naktį už grotų Deering poli- 
vo patęnkinįąs, kad.prokuroras; cijbs nuovadoje. Jis apkaltintas 
su sūnumiAižę j o,į jo krautuvę.

Dąley pažįsta krautuvę, nes 
joje ne vieną* karitą. yra buvęs.: 
Jis su vaiku pasirinko norimą 
žaisliuką ir stovėjo eilėje prie 
kasos. Nespėjo dar .už .žaislą su
mokėti, kai prie jo atsirado Mark Į 
Dausone,; gyvenantis-3703 W. I landomis negalima jo palikti. 
(>Oth St. / •

Dausone yra .Chi cages m ięsto

už viešos tvarkos ardvma, už-< ■ * *■ 
puolimą žmonių, prekybos ar
dymą ir viešai pareikštus nepa
grįstus šmeižtus.

■Be to, policija jam išrašė ti
kėtą už automobilio palikimą 
gajVėjė,r'kųf ’ nustatytomis va-

g
~ -- 

fi

■ -

Jonas J o kaboms.' >.
r į- .imi ■ ri— M i ■ ■ . n . —> ir l'iC"** *i

j priešakį. Tuo tarpu 
pasibaidė, šoko prieša- 
vežime buvusi statinė 

atgal. Tėvas jos nesulai-

ras darbininkas# tai visuomet 
stengdavosi jam padėti. Motinai 
labiau patiko mano brolis, sep
tyniais metais už mane vyres
nis, o tėvas, turėdamas laisves
nio laiko, paimdavo mane ant 
kelių, pašokdindavo, iškeldavo 
ir vėl gražiai nuleisdavo.

—: Mūsų Jonas bus inžinie
rius, pamatysite, — kelis kartus 
jis pasakė, su manim bežais
damas.

Vieną kartą aš išsukinėjau na
minį laikrodį ir .vėl jį sudėjau. 
Sudėjau ir ėjo. Tai buvo didelis 
dalykas. Kai kiti vaikai išsuki
nėdavo laikrodžius, tai vėliau 
jų sudėti nepajėgdavo. Jeigu 
jau laikrodis buvo išardytas, tai. 
jis nėjo. O man pavyko ne tik 
išardyti, bet kai aš, aliejumi iš
tepęs, dalis vėl susukinėjau, lai 
laikrodis ėjo. Tėvui labai tas da
lykas patiko, ir'Jis man inži 
nieriaus titulą davė.

Ugnies gavimas
Niekas tikrai nežino, ar žmo

gus pirmąją ugnį gavo lemda
mas sausas balanas, skeldamas 
akmenis. ax* geležies piritus. 
Prieš tūkstančius metų ugnies 
gavimas buvo nelengvas daly
kas. Kiniečiai jau 1000 metų 
prieš Kristų turėjo “ugnies pa
galiukus”, bet Europoje degtu-

mečio. Tada Vokietijoje atrado 
fosforą, ir prasidėjo primityvių 

' degtukų gamyba, -f-', -- .
■ 1827 m. Anglijoje, pąširodė 
pirmieji modernūs griūties deg-j 
tokai, o 1833 m. pagerintieji 
“Liuciferio” degtukai.jaū visiš-

J kai iš apyvartas -įšstūrriė -titna- 
go-pinties dėžutės! , . • L : Ii

Pagaminti tinkamus degtukus 
bandyta įvairiausiais, ? Imliais. 
Įdomus buvo 1828 m. Londone 

j išrastas “Prometėj^us” ^<tegtu-F

MUZIEJUJE NAUJI 
EKSPONATAI *

4 * « ¥

Lietuvos istorijos ir etnogra- 
fijos muziejuje galima pamatyt? 
naujų eksponatų, pastaruoju lai-; 
ku surastų įvairiose Lietuvei 
vietose.* Kretingoje surasta 1581 
metais išleista “Postilė”, Vilniuj 
je surasta A. Vijūko - Kojelavi| 
čiaus ’'Lietuvos istorija”, iš#, 
spausdinta 176Į 
Kaune 1818 m 
lietuviu kalba *■ • 
žuose muziejii 
lia l«8Ii t- 
skrynia.

Maz-.

. i * $

• n et jis. p rinej 
. išleista knvga 
Regu’ąs.. B 4

s inc’still

»'ip pat atsirado 
jjoje gatvėje veiį ' 

nvmtorius -4 
kavai malti, ' 

aiiis gam’n.fc 
kt. PalangojeSKUTIMOSI MAŠINĖLĖ 

: -y ' Y
Kai 1903 m. rinkoje pasirodė 

skutimosi mašinėlėj .susidome- 
jjmas buvo mUžaš: parduota 
tik 51 mašinėlė ir-. Į68 peiliukai. 
Tačiau kitais metaiš pardavimas 
pakilo iki 90,000 mašinalių ir 
12,400,000 peiliukų... - . J ’

Pirm uosi ųs. hanęly m u Įsiusti 
saiigėsnį škustūvąr pradėjo vie
nas prancūzas 1771 m., o 1828 
metais anglų SheJfieldo kompa
nija pagamino skus-tuvą su ap
saugotam ašmenim. ,

1895 m. Bostone .‘prekių par
davėjui King C GiĮlette kilo 
mintis pagaminti pigia skutimo-
S1. mašinėlę. -Jo nfeja: • nMju mone.Ui ,varl0.
Ulonas pLenę-plokste^-ir jp |,opicriniai'banknotai. .
tinti jas koteli uose. Tik; po ąs- : (ELI

’kurios cukraines
.senas malūnėlis 
mašinėlė sausa • i. 
kepmių formos ir
sftrasti dr. Jono Šliūpo laiškai beį 
diplomas. Muziejus kasmet su* 
renka apie 1.200 naujų ek, 
natų.

)•>

• BRITANIJA TURI j 
NAUJAS MONETAS

Nuo balandžio 21 d. D. Brita
nijos bankai išleido apyvarton 
naiijas auksinės spalvos vieno 
svaro sterlingo monetas. Jos yra 
nukaltos iš vario, pikelio ir cin
ko lydinio.

Vienoje pusėje karalienės-1 
Elzbietos II portretas, o antroje' 
— valstybės herbas..

mot

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia; didžiausia, ir turtingiausią .lietuviu fratemalinė

- atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie ttios

-išmokėjo'daugiau kaip ĄŠTUONIS MILIJONUS dolerių
'•ąpdraudų savo--patifins;'”.-)?:-.. ■.
į -*. i- . ‘ -’ t r. į — ‘ ” -C

SLA —apdraudžia pigiausiomis kąinoihis- SLA neiėškd pelno,
■ - ■ nariams • patarnauja-tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas:lietuvis! ir lietuviu draugas
j T įSusiviėriijinie apšigęausti iki 510,000. T<'7 ’ * ’ ___

SLA —.apdraudžia ir Taupomąja apdrąuda
t -. - Insurance,- kuri Ą-pad;naudingą-jatfl

? *anlžfb£p?mokšfpzŠ jų gyvenimo pr
SLA. — vaikis? al>ai*aUdžia?'ptgįa terminuota apdrauda: už

SJN)Q -ąpdf^^ftj Jsjimą įemoka tik $3.00 metams.

organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 87 metus.
SLA — 

darbus.dįtbaį... .,į.' •
SLA

Endowment ■

f.-r.

ritcrvTtfSfij pmdlnŽuMr Jų vertiafjd J voUeĮKų EaBią. EaSaj

gyvenimo brudhj tpniymaa, bet tiksli to laikotarpio buities Hte- 
ratūrinė studija, auskfrrtyta skirsneliais. Ta 2D6 puslapių knyga

Turėjo prižiūrėti ir kiemą. Už 
lai jis gavo veltui butą.

Motina žinojo, kad jis yra ge-

Vakare * policijos viršininkas 
užėjo pas Daley ir plačiau ap~ 
klausinėjo apie užpuolimą.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

1808 West 69th St, Chicago, UI. 60629 ♦ TeL J25-2787

knygoje yri Rytprtrfų famUafdc. Kaina

mtnAnal fr oalnfys kpfe rtmenis Ir vietas neprS. Lietuvoje Ir pto 
m a tsiail boMevfktj okupacijos metai*. Knyga turi 234 pualapiua, 
bet kainuoja tik U. ' ‘ ; •« <>. * < -ri*' j

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoUucfonlerfas, nesupras- 
Ir klaidingai Interpretuojama* gyvenime Ir politikoje'; tik R 

Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe 
riją. Dabar būtų J| galima pavadinti kovotoju už žmogau* tel* 
Knyga yra 'dideMo fa^mato, 265 poslapi!, kainuoja ffl.

w 1ATYKXNSS NOVKLKš. #L Eoaženko 1

Dlddii pasirinkimas gero< rūšies Įvairių prekia

M A RU A NOREIKIEN t

•> Hki uVIsKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Ttm*I>8Si» 
Pomlri parsiytk irtutf j< "apie Rytprtdu*, repriantis Pakalnė* k

atidavė .tiiĮęštd 
džiaihs? ...... . _ _____________ _ _ , ™.
- AplirariiĮnklN^ūk^ukl.--- pažadėjo atlyginti, bet' pažadas' ;o

tarė jam prpkūroras.'- ; liko neišpildytas. j padėjo savininkui prižiūrėti

tarnautojas^ yalo gatves.- Priėjęs; 
prie ’’ prokųrdrcr su * tvaiku, j is. 
piktai ųžkląušę> ..j x-:

— Air tu esi* Daley 2
— Aš toks esu. .Kaip tau s 

kasi? -
žmogui R. DąĮeyi

vežė, bet skausmais nesiskundė. 
/Pagalbą jam suteikė tiktai se- 
■ kančią dieną, kai nulaužtas šon-

- Prancūzijos prezidento Mi-.kaulis Padėjo durti į krūtinės 
lerando Šveicarijoj vizito proga, P'ėv?- ■-

Tai įvyko vėliau. Bet aš noriujs- vienas 'kalnų kaimelis ketina' . . ..
i? — ats?ikė nepažįstamam' įteikti jam Napoleono skolos PaPasakoti apie laikotarpi, kai 

1800 jis buvo pilnoj fve?ato^-Be 
Ar tų<ėa tąš pąley,- kuris, metais jo kariai, i žygiuodami į. ^rt^^pi^kad pebūda'O^-(ž- kai 

ruinūs 4UO"' Italija', tame kaimelyje pridarė: v^sa ysųvaziayb^ Rygą, 
--3?;. - nuostolių,' kuriuos'Napoleonas! ta^ dirbo dm>darbu. Dirbo

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
© UTĖRATORĄ, lietuvių literatūros, meno Ir mokak 

* .'M m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vin«< 
f r-žvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 

Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir T 
‘ eBaus -jstraipeniai bei rtudijos, iliustruotos nuotraukomii b 
>i. K.. Čiurlionio. M. iilėikio, V. Kašubo®, A. Rakštelės Ir Ą. Variu 
kūrybos poveikiais. 365 puri, knyga kainuoja tik 83. ,

'# DAINŲ SVENT8S LAUKUOSE, poetės, rašytojo* ir tn 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daln\ 
Šventes b^ Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorė# puikiu stiliumi Ir surinktais duomėnimlf 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kamuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly-

į< 7 Cosmos Parcels Express Corp 
r MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

|T IIW W. fMh St, Chicago. ĮBL 6O62Į * Tri >25-27»l

hifll»ll!|lflri!iininiMi|lffl!iniiiiw^»Wi'.

JAY DRUGS VAISTINE
1719 W. 71«t St, Chicago, IDL

EmVGAI I8PILDOXI KSCKPTA1 • 7AAHZK MAT KAJŲ 
DŪMYNAI 9 KOSMKTIXOS BKKMENYB

Atdara Mokladienlaia nne

juveikėjus, 
■įsdraš/tfc-,

teje5pfe?4r tiėsiąi.į SLA Centiį
iVz4‘-'Vi-V';•.

BWPRIOEM 
fIHE MADONAI GUARD į-

3« W? :»ni,si, Xėw YM*. KY. 10001 
Tel. (212) 563-2210

50 metu studijavęs, kaip

parašė 700 pū/Japių knygi/lrarioD sudėjo viską, kas bet kada ir 
kąlba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius

Ir IfetutiiĮ
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
Uetutiq kalb$ liečiančias ižtraųkas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mama toliau studijuoti.

tnuM. 8Q|kaygcįe j

KnygQp HWf
L I „ — Naujienoj, CLlc-igo ii, UI. Tuiiiiy. April 19S3
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Nejaugi mums lietuvių bažnyčios 
pasidarė tolimos ir svetimos?

Senosios kartos lietuviai, atvykę i šį kraštą, pirmiau 
šia kūrė parapijas ir statė bažnyčias. Per jas būrėsi į 
parapijas ir per jas jie išliko lietuviais. Jų reikšmę lie
tuvybės išlaikymui suprato net ir laisvos minties puose
lėtojas dr. Jonas Šliūpas: Atvykęs iš Lietuvos j Aineriką. 
ne tik ragino, bet ir pats pradėjo kurti lietuviškas para-

■ pijąs, būrė į jas lietuvius ir kvietė iš Lietuvos joms va- 
dovus^^enosips iškartos lietuviams parapija atstojo pa-'

■ fiktą Lietuvą. Graudžiai pasakojo savo prisiminimus 
viena lietuvė senuty Jiąi -jį prieš'' daugeli metą jaunutė 
atvyko iš Lietuvos į šį kraštą: “Mano akys ašaromis pa
sruvo, širdy jaučiau džiaugsmą, kai aš šiame svetimame 
krašte pirmą kartą sekmadienį atėjau į lietuviškos para
pijos bažnyčią ir išgirdau giedant “Pulkim ant kelių” 
giesmę. Pasijutau lyg aš būčiau buvus mano tėviškės 
bažnyčioje”.

Todėl ir LB-nės skelbianti Lietuvių parapijų metus 
'rezoliucija labai taikliai išsako senosios lietuvių kartos 
parapijų steigimo ryžtą: “Pirmieji atvykę lietuviai su
dėjo savo didžią auką lietuviškų parapijų kūrimui, kad 
turėtų ne tiktai kur pasimelsti savo gimta lietuvišką 
kalba, bet kartu ir susiburti vienas su kitu arčiau bend
rauti ir stiprinti lietuvišką tarpusavio ryši”.

O kaip šiandien su naująja lietuvių išeivija? Atrodą, 
kad jai, ir tai gan nemažai daugumai, lietuviška parapiją 
.ir jos bažnyčia pasidarė per tolima, lietuviška parapiją 
lyg būtų svetimą, todėl daug kas jos išlaikymui mažai 
besisieloja. Tiesa, dar daug kalbama, kad už .lietuvišką 
parapiją reikia kovoti, bet retas kuris ryžtasi lietuvišką 
parapiją remti ir jąi darbuotis. Tad nereikia stebėtis 
lietuviškų parapijų nykimu, 9 pamažu iš mūsų blėsta ir 
lietuviškumas.

Tad ir kyla klausimas, kaip suderinti LB-nės susi
rūpinimą ir jos rezoliuciją, skelbiančią Lietuvių para
pijų metus, kad ir su J.M. gan platoku reportažu, at
spausdintu Drauge balandžio mėn. 14 dienos laidoje, 
kuriame aprašytos Sutvirtinimo sakrameto suteikimo iš

kilmės Lemonte, lietuvių kalba, ne lietuviškoje parapijoje, 
ir ne lietuvių bažnyčioje, bet naujausios lietuvių ąteiėijos 
vaikams. Reporteris rašo, kad lietuviškai teikti šį sakra
mentą buvo bandyta anksčiau, bet negautas leidimas. 
Ir tik tapus Chicagos arkivyskupu J. Bernardin; Le
mento lietuviai, tarpininkaujant kun. dr. J. Pnihskiui, 
kuris kas mėnesį ten svetimtaučių De Aųdreąs bažny
čioje laikąs pamaldas, sutvarkė,'kąd vyskupas.V. Brizgys 
teikė lietuviškai.. Ir prie lemontiškių prisijungė dar ir 
Chicagos lietuviai. Šių iškilmių pagrindinė organizatorė, 
reporterio pranešimu, buvo Ona Abromaitienė. Ji kvietė 
atvykti lietuvių vaikus iš Chicagos lituanistinių mokyklų, 
tokį kvietimą ji skelbė spaudoje. Jai pagalbon atskubėjo,' 
lituanistinių mokyklų mokytojai: Aldona Gasnerienė, 
J. Masilionis ir J. Plačas. Reporteris J.M. šiuo įvykiu 
buvo taip sužavėtas, kad jį pavadinęs išeivių tąrpe is-į 
toriniu. _ f

Betgi neaišku, kodėl kun. J. Prunskis ryžosi tarpi
ninkauti pas Chicagos kardinplą gauti leidimą teikti lie
tuviukams sutvirtinimo sakramentą svetimtaučių-bažny
čioje. Kodėl gi jis netarpininkavp, kad tokios iškilmės' 
būtų teikiamos kurioje nors Chicagos lietuviškos 'parapi
jos bažnyčioje? Man rodos, kad čia kažkas netaip;. Jei 
jau kardinolas davė leidimą lietuviukus sutvirtinti ame
rikiečių bažnyčioje, tai nėra jokios abejonės, į^ąd jis/t,okį 
leidimą tikriąųsiąi būtų davęs lietuvių parapijos baž
nyčiai, Įdomų, ar kun. J. Prauskis kreipėsi.pąs kurį nors 
Chicagos iįątyyįy pąrąpijos kleboną, prašydamas leisti 
vaikučius sutvirtinti lietuvių parapijos bažnyčioje lietu
viškai. Jei jis to nepadarė, tai buvo didelis netaktas lie
tuvių klebonų atžvilgiu, be to. jo nepaisyta me tik LB-nės 
rezoliucijos, bet buvo ir klaidinimas lietųvįškps visuo
menės, kad Chicagos lietuviškų parapijų klebonai yra 
priešingi vaikus sutvirtinti lietuviškai.

Be to, reporteris J.M. rašo netiesą, kad'tai buvo 
pirmas toks įvykis, kuris, jo manymu, buvo istorinis. 
Betgi vysk. V. Brizgys rado reikalo Drauge reaguoti ir 
paskelbė, kad toks Įvykis nebe pirmas. Sutvirtinimo sak-

u)vięląi gimi&fiaieaį auo puoli, 
nją./jiė vieną kartą nesirėmė 
Helsinkio aktu, bet- girdi, Pabal
tijo valstybės pačios savanoriš-

ANTANAS PLE&KYS . _

LIETUVOS ATSTOVYBĖS RŪMAI
1 t °nė. L. Koklis, dr. Krivickas, įąjjyngųįios. Juk mes sovie- 

Po keliu bend -ų posedžaį, bu-1 M. Samatienė, M. Vaivadienė tų okupacijai pesipriešinome ir 
vo prieitą susitarimo, kad pa-j E- Armonienė. Techniki- 
riųntuiybėo remonto darbams j l,ė komisiją sudaryta iš vietinių:
Vykdyti, reikalinga sudaryti ben-

(Tęsipys)

nei Hepąrp0kąme.
PagJ au rądakuHius b. kv.,

nž. Izb'ckąs, arch. Barzdukas ir po T mefų susjprąto ir sovietams
drą šaipus komitetą paritetiniu 3^- Žemaitis, Teisinė komisija pataikaujančių 'straipsnių, kad 
pagrindu, po vienodą atstovų' (h. oe^oficiali): dr. E. Arnui-j Lietuvą 'sovietams parduota ųž 
skąičių paskirtų iš ALTos ir LB. nienė, dr. D. Krivickas ir dr. K. I Judo grašius, jau kuris laikas

: dr. E. Armo-į Lietuvą sovietams parduota ųž

1 tą komitetą Įėjo specialistų ir* 
ne specia’i.-tų. Paviršutiniškai 
iš akies apžiūrėjus rūmus, buvo 
irieita nuomonėm, kad remontui

lurgėla, visi teisininkai. Pinigi- 
'•o Vajaus komisija: J. Talan 
dis, inž. Gr. Lazauskas, dr. J. 
Valaitis, J. Ivanauskas ir K. Leo-

frus \e kalinga apie 250,000 dol.i naitienė, visi iš Chicagos. 
ąima. Bet i«ž- i) architektų ko-' 
gyąija nuodugniai apžiūrėjusi;
pįęję išvadas, kad remontui už- i

-cįįi 90,000 del. Kaip anksčiau i
g minė ą. -jšę taip pat apskai

čiavo. Ir pilnai remonto dar-
arus užbaigti car pridėjo 30,000 
oi. ir visiems patiems reikahn-

riausiems remonto darbams at-

Pabaigai, nuo savęs, dar.no- 
»u paminėti vieną keistą ir bū

dingą dalyką. 1975 m., tuojau 
-o Helsinkio baigiamo'o akto 
pasirašymo, “Drauge” redakto
rius b- kv.ū'klys) narašė veda 
mąjĮ straipsni, kad Helshikio ak
li' Lietuva jr kitos Pabaltijo val
stybės parduotos Spv.eįų S-gai

neberašo.
Pagal redaktoriaus b. kv.(lkiio' 

ir Br. Nainio klaidingą filosofi • 
ją išeina, kad Amerikos lietu
viai, aukodami Lietuvos atsto
vybės rūmams remontuoti, re
montuoja sovietams priklausan
tį pastatą.

(Pabaiga)

b.kii yra reikalinga 120,000 doi. Judo grašius. O Pasaulio Lie-
□ kalbant apie 250,00ė-dol., gal
vojama apie lįėtųvįškąis moty,

'ia baldų' stiliaus •baldus ir ki»

mums tų daiktų nereikia. Ir 
šitadalispaliktaateičiai. .

Irž. Gr. Lazaujfcs dar pami
nėjo labai tendencingą — šališ
ką nuo tiesos nutolusį Algiman
to Gečio straipsnį, atspausdintą 
1983 m. balandžio 5 ir 6 .d., “Drau 
ge”, kur padaryta priekaištų 
sietuvos atstovybei ir restaura
vimo komitetui, to komiteto po
odžių eigoje, (jis pats ten sėdėjo 

kaip svečias ir nė kartą nebuvo 
"užsimintą apie jokias grupių or- 
gatiizaanes , tendencijas, apie 
jūsų ir -mūsų. Visų komiteto na- 
rių nusistatymas (?buVo 1 bendras 
Įietuviskftsi ijeikalas., Į šį iškreip- 
■ą-it4ąetėisįngą A. Gečio straips
nį, bus atitinkamai reaguota.

Lietuvos pasiuntinybės restau
ravimo komitetą sudaro šie as- 
menysrALTo atstovas Washing- 
otne dr. Genys — pirmininkas ir 
nariai daugiausia iš Washingto- 
*to. dr. K. Jurgėia. p. Kondro- * -- --  - - - —--_—Ii—---- -- ----

ųyių Bendruomenės tuometinis 
pirm. Br. Nainys, nieko nelau
kęs ir nei su jokiu tarptautinės 
teisės žinovu neišsiaiškinęs, vi
soms kraštų valdybqm§ Išsiunti
nėjo aplinkraštį, kąd šios savo 
krašto valdžiai, dėl to akto pa
sirašymo pareikštų protestą. Re
daktorius b'.k v. net per septy
nios metus, labai užsispyrusiai ir 
neatląidžįai, beveik kas savaitę, 
savo straipsniuose kartojo sovie, 
tų brežnevinę interpretaciją —• 
aiškinimą, kad Lietuva sovie
tams parduota, visai nekręigda- 
mas dėmesio fleį į JAV preąidęn- 
to ir kongreso užtikrinimą, ^ąd: 
Helsinkio aktu .Pabaltijo valsPty-' 
bėš nėra sovietams. pripažintos,: 
kad’ tas aktas nėra taikos sutor-' 
tis, o tik geros valios ir žmogaus- 
teisitų užtikrinimo deklaraciją.; 

Tg H. akto vykdymo j^tikriiw* 
mo konferencijoje, MadriUe, va
karų valstybės remdamosi tuo H. 
aktu, labai smarkiai puolė-So
vietų S-gą dėl neteisėto Pabalti
jo valstybių įjungimo į savo so
vietinę kolonialinę imperiją. Ir

— Gegužės mėnesį Vak. Ber
lyne Įvyks Vakarų Europos tai
kos sąjūdžio organizacijų kon
ferenciją. Mąnoma, kad Krem
liaus kontroliuojamas Sovietų 
Taigos Konrtetas ir jo skyriai 
satelitų kraštuose toj konferen
cijoj nedalyvaus. Maskva yra 
nepatenkinta Vakarų Europos 
taikos ir branduolinip . nusigink
lavimo šalininkų nusistatymu 
žmogaus teisių atžvilgiu ir rėmi
mu taikos aktyvistų Rytų Eu
ropoje.

įsmegtas Įiėįuyi.škai fcuvo teikiamas anksčiau, ir tai lie- i 
tuvių parapijose. Vyskupo tvirtinimu, toks faktas jau 
įvyko praeitais njętąis Chicagoje, Marquette Parke, šv. 
M. Marijos Gimimo lietuvių parapijoje.

Tad, tikrai, kyla klausimas, kaip iš viso suderinti 
paskelbtų^ LB-nės Lietuvių parapijų metus su tų lietuvių; 
patriotų iyžtu išvestį 72 lietuviukus iš lietuviškų para
pijų' į amerikiečių bažnyčią? Tojėl, kam gali būti dar 
neaišku, kodėl lietuvįskų parapijų skaičius ėmė mažėti, 
ar ne dėl to, kad daugelyje lietuvių užgeso patriotinis 
jausmas lietuviškoms parapijoms ir jų bažnyčioms, ku
riuos turėjo mūsų senosios kartos lietuviai? Tai pirštu 
prikišamai liudija įvykis Lemonte. Tokie lietuviai mielai 
jungiasi į vietines amerikiečių parapijas ir savo vaikams 
sudaro sąlygas pamiršti ir kartais net išsižadėti kas lie
tuviška, neišskiriaiit savo lietuviškos kalbos, papročių ir 
net garbingos lietuviškos kilmės.

— Londono Christie varžyty
nėse parduotas per karą pasižy
mėjusio karvelio medalis. Tas 
karvelis .1942 m, iš Danijos at
nešė svarbią žinią, atlikęs 480 
mylių skridimą. Antrajame Pa.- 
sauįiniamę kare luitų kąriuome- 
aės- speciąš karvelių tarnyba 

Jžyfefc' 16^54 misijas. .Tjktai 
1,842 karveliai grįžo. Pas^t/e- 

.-lus kitr.yeliua vokiečiai Šaudė.
- ■• •• r• •

-■ — Japonuos premjeras NaĮia- 
sone griežtai paneigė Sovietu 
užsienio reikalų. nąįnisterio Gro
mykos teigimą, kad JAV laiko 
branduolinius ginklus Japonijos 
.teritorijoje, todėl ir Sovietų Są
jungą tūri teisę turėti vidutinio 
nuotolio raketas Sibire. Tokijo 
pasitarimuose japonai reikalavo, 
jog Sovietai, atitrauktų savo 
SS-20 raketas iš Sibiro.

— Britų Krašto apsaugos mi
nisterija atnietė 1-982 m. Nobelio 
literatūros premijos laureato G, 
G. Marquez kaltinimus, kad 
Falklalndo salų karo metu bri
tų kariai prievartavo ir niekino 
savo priešus. Ypač kaltinami 
Gurkhas (Nepalio savanorių) 
bataliono kariai, kurie, esą, 
jjaustę galvas argentinieeiams.

A. SviĮonis

— JAV mokslininkai tiria 
žmogaus skeletą, -kuris 4982 m. 
netikėtai buvę rastas Egipte 
prie Nilo upės. Skeletas yra ap e 
70,000 metų senumo, smėlyje

į labai gerai išsilaikęs.

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

Ir čia kreipėsi į Zbyšką:
— Pasirodyk ir pate- • • 0, Viešpatie galingas! 

Atsimenu tave dar mažą, kai per uodegą ant ku
meliuko užsirisdavai, o dabar — jau riteriukas. 
Iš veido tikra mergaitė, bet bernas protingas... 
Tokiam ne kas ir su lokiu susigrumti,..

— Kas jam tas lokys, — tarė Macka. — Dar 
buvo jaunesnis, kaip dabar, kai jį toks fryzas 
beūsiu pavadino ir už tai Zbyš^a, kuriam tas ne
patiko, tuojau ūsus jam nurovė.

— Žinau, — nutraukė Zycfaą§, — Ir todėl 
kovėtės paskui ir laimėjote jų turtus. Apie viską 
man pasakojo Poyala:

Vokietukas taip smarkavo, 
Bet į kailį gerai gavo.

Ir pradėjo apžiūrinėti Zbyšką pralinksmėju
siomis akimis, o pastarasis taip pat žiūrėjo su 
dideliu dėmesiu į jo ilgą kaip kartis išvaizdą, lie
są, didele nos’mi veidą ir į apvalias, juoku žiban
čias akis.

— Na. — tarė, — su tokiu kaimynu neteks 
liūdėti, kad tik Dievas dedei sveikatą grąžintų.

— Geriau urėti linksmą kaimyną, nes su to
kiu nebus ginčų, — atsakė Zychas. — O dabar 
paklai^ykh"? jums gera ir krikščioniško pa

pasakosiu. Jus jau seniai nesate buvę namuose,. 
ir tyąrkos B^gdaniece nerasite. Nesakau — ūkyje, 
nes abątąs gerai ūkininkavo, miško plotą iškirs- 
dino ir naujų bernų Įkurdino. Bet kai jis pats tik 
retkarčiais teužsuka, tai sandėlius rasite tuščius, 
o ir namuose vargiai kokią lovą rasite — gal tik 
glėbį virkščių, o ligoniui reikia patogumo. Tai 
pinote ką? vykite kartu Į mano ūkį. Pailsėsite, 
kokį mėnesį ar du — ir man tai patiks, ir Jagien- 
ka per tą laiką Bogdaniecą kiek aptvarkys. Tik 
pasitikėkite ja ir nereikės jums galvos kvaršinti. 
Zbyšką galės į Bogdaniecą važinėti ir ūkį prižiū- 

Irėti, o kunigą abatą taip pat jums pristatysiu, 
Įpdėl galėsite susitvarkyti... O jumis, Maska, 
mergaitė kaip savo tėvu rūpinsis — ligoję, žinot, 
moteriška globa už ris geriausia. Ną, žiūrėkitę, 
kąd padarytumėte taip, kaip prašau.

— Žinoma piktas, kad geras esate žmoguj 
ir visada toks buvote, — atsakė susijaudinęs Mac- ■ 
ka, t- bet žinote, jei turiu mirti dėl to geležgalio, 
tai geriau savame šiukšlyne. Be to, esant na
muose, nors ir sergančiam, bet ris dėlto galima 
bus ne apie vieną dalyką išsiklausinėti, ne vieną 
prižiūrėti ir ne vieną reikalą sutvarkyti. Jei Die
vas liepia iškeliauti į aną pasaulį, tai išeities jau 
nebėra! Ar tavim kas geriau rūpinsis, ar ne taip 
gerai — vis tiek neišsisuksi. Prię nepatogumų 
esame karuose įpratę. Mielos ir minkštos virkš
čios tam, kas per kelerius metus ant plikos žemės 
miegojo. Bpt už jūsų širdį jums nuoširdžiai dėkoju“ 

ir, jei aš neatsilyginsiii, tai Dievas leis, kad Zbyš- 
ka jums atsidėkotų.

Zychas, garsėjęs gerumu ir paslaugumu, pra
dėjo vėl prisispįrdamas maldauti, bet Macka užsi
spyrė: jei mirti, tai nors savame kieme! Jis kentė 
ištisus metus be to Bogdanieco, todėl dabar, atsi
dūrus netoli jo, už nieką Bogdanieco neišsižadės, 
nors čia būtų ir paskutinė jo nakvynė. Dievas 
geras ir už tai, kad leido jam čia parsikąpnoti.

Kumščiais nusitrynė po vokais susirietusias 
ašaras, apsidairė aplink ir tarė:

^-Jei jau Čia Vilko iš Beržinės šilai, tai tuo
jau po vidurdienio pasieksim.

— Ne, ne Vilko, bet to paties abato, pa-

Macka į tąi nusijuokė ir valandėlėj praėjus, 
tarė: - ’ \

— Jei abato, tai netrukus bus ir mtusų.
— Va, tik ką apie mirtį kalbėjote, links

mai sušuko Zyėhas, — o dabar norite ir abatą 
pergyventi. v
1 — AŠ jau jo nepergyvensiu, tik Zbyžką.

Tolimesnį pokalbį nutraukė miške pąsigirdę 
rago balsai. £uchas tuojau sulaikė arklj |r pra
dėjo klausytis.

— Tur būt, kas nors čia medžioja, -r- tarė. — 
Palaukite. • ’

— Gal abatas, tai būtų gera, kad dabar tuo- 
jąu ir susitiktumėte, 
u- ;—Bet nutilkite!

Ir kreipėsi į palydovus:
. —Stok! /

Visi sustojo. Ragai pasigirdo žymiai arčiau, 
o netrukus išgirdo ir šunų skalijimą.

— Stokite! — pakartojo Zychas. — Prie mū
sų artėja.

Zbyšką nušoko nuo arklio ir pradėjo šaukti: 
rr- Duokite kilpinį! Gal žvėris į mus išbėgs. 

Greitai, greitai!
Pagribęs kilpinį jš tarno rankų, įrėmė į že

mę, prispaudė pilvu,-susilenkė į lanką ir abiejų 
rankų pirštais akimirksniu įtempė stygą ir už
kabino už geležinio saugiklio. Tuo pat metu įdėjo 
strėlę ir šoko pinuyri į miskįi.

žiūrėk, įĮeigpė be ftemptųyo ’ ss? su- 
šnabdėjp Zychas, pagautas Zbyškps parodytos 
jėgos. ’ .

— gūta čią k'Q — jis kaįp geležinis, — at- 
1 sakė Macka.

Tuo metu ragų balsai if šunų skalijimas dar 
priartėjo, ir staiga iš dešįnės miško pusės pasi
girdo supkys trepsėjimas, laužomų šakų ir šake
lių traškėjimas, ir iš tankumynės j kelią išsi
veržė kaip perkūnas senas ir barzdotas zubras, 
milžiniška, palenkta galva, krauju pasruvusiomis 
akimis, išsižiojęs ir baisus.

(Br?

Naujienos, Chicago, l’l. — Tuesday. April 26, 1983
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VAKARŲ VĖJAI
112 modemioB poezijos puslapių. Kaina $5. MinkAn 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
rtaujieuos, 1739 S. flalsted St, Chicago, IL 60608
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TEL. 233-8553 
5«vka 855-4506, Pape 06054

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

£?ECIALYBR: AKIŲ UGQS 

WJ7 West 103rd strwt 

vatando*

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETU VISKAI 
ail W. 71it St TeL 717-5149 

tikrina akis. Pn taiko akiniu# 

ir 'contact ienaei”, ,

h. USOtiAS SElBUTlh
INKSTŲ, PŪSLRS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST Mrd STREET

Olando#; antrao. 1—4 popiet.

Ofise teiefoaM: 776-2889, 
UčtfMcilM tatai.: 448-5545

DK c. ru BOBELIS 
Prostatos, inkstų ir šlapume 

takų chirurgija. 
oU25 CENTRAL AVĖ. 

$L Petersburg, Fla. 33711 
TeL (813) 321-4201

^RKRAUSTYMAl

umdimal — Pilna apdraus.
ŽEMA KAINA

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

<- 6ERRNA5. Tai 925-8061

Apdraustas parkrauctymaa 
iš įvairiu atatvny.

ANTANAS VILIMAS
F»l. 376.1182 arba «7M9*į

SOPHIE BAUCUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šeštadieniai# ir aekmalianiai/* 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stotie. W0PA - 1490 AM 

transliuoja mos iš mūšy ahadijo# 
Marquette Parka,

Vedė|« _ Aldona Dqukw 
T*taf^ 778-1543 '

7159 So. MAPLEWOOD AY1. 
CHICAGO, IL 60429

‘Lietuvos Aidai”
KAZĮ BRAZDU ONYTt

Pro®r»tn*« v*diĮ*

<Mdiea nuo pirmadienio Dd penk
tadienio 8:30 tbL vakaro- 

viaoi laido* iŠ WCSV atottaa, 
banga 1«O AM.

* WT1S stotie*, 1110 AM Kang*.

2K4G W. 71M Street

’Ricago, Illinois 60621 
Tdtf. 77&-S374

i

Ei

V »t

8UJS1R1NKG1ĮJ
DR. PAUL V. DARGIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Wastchaster Community klinikai 

Medicinos direktorių*
1938 S. Manhaūn Rd, West chest ar, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomia 

ir kas antrą šeštadienį 8—2 vai 

T«L: 562-2727 arba 562-2728

1

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

■
(312) 226-1344

GAIDAS“ DAIMID

i
Japonu iurU bangos

I 
?

B 

i- “■
i

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

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

IL a

Šv. Pranciškaus sesery rėmėjy 
apskrities metinis banketas su pro
grama įvyks gegužės 1 d., 3:30 vai. 
popxet, Saunų saieje, 2417 W. 43rd St. 
ivomisija ir valayoa kviečia visus at- 
silanKyū ir paremti seseles pranciš- 
kietes.

Rožė DidžgalviSy rast.

— Tailandas prašo tarptauti
nės pagalbos naujai atvyku
sioms 50,000 pabėgėlių iš Kam- 
bodijos. 170 tūkst. indokiniečių 
Tailande, pabėgėlių stovyklose, 
vis dar laukia įsikūrimo gali
mybių kituose kraštuose.

— Irakui subombardavus Ira
no naftos Įrengimus jūroje, per 
pastaruosius tris mėnesius naf
ta užteršė 8,000 kvadratinių my
lių jūros paviršiaus, naikindama 
gyvūniją ir sudarydama pavojų 
pajūrio Įrengimams kaimyninė
se valstybėse.

— Kremlius išspausdino 100 
puslapių propagandinę brošiūrą 
“Kaip išvengti grėsmės Euro
pai”. Tūkstančiai egzempliorių 
angrų, vokiečių, prancūzų, italų, 
ispanų ir olandų kalbomis bus 
platinami Vakarų Europoje.

— Pensininkas, buvęs Worth- 
ingo, D. Britanijoje, prekybinin
kas F. Wenham savo testamen
te užrašė 2,000 svarų vietinės 
aludės vedėjui ir patarnauto
jams, kurie per 50 metų kasdien 
jj aptarnavo -alum, o paskuti- 
niaisiaiš jo gyvenimo metais 
teikė nemokamą transportą troš
kuliui numalšinti.

• Neparduok kailinių, kol dar 
ne pavasaris.

I

Ilgus metus buvo Cicero Tarybos narys.
Gyvenęs Cicero, UI, 84 metus.

Mirė 1983 m. balandžio 22 d., 11 vai. vak., sulaukęs 
86 metų amžiaus, Gimęs, Chicago, Illinois.

į Paliko nuliūdę; žmona Tyra E., duktė Marlene Luhrscn, 
jos vyras Paul, sūnus John C. Kinibark, jo žmona Sally, 
anūkai — Kim Kvelland, Michael Perkins, Dane, Tyra ir 
Kris Luhrsen, Heidi Gagnon, Henke, Kirsten ir Jonnie Lynn 
Kimhark, trys proanūkai, sesuo Millie Spencer, brolis George 
Kimbark ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Vėlioms buvo levas mirusias Jacqueline Perkins-Aesch- 
1 Ii man.

Buvo Republican Committeeman ir narys Republican 
Central Gonuniltee. Priklausė Susivienijimui Lietuvių Ame
rikoje ir Red Rose klubui.

L Kūnas buvo pašarvotas Cemiak’s Home for Funerals, 
5841 \V. Cermak Road, Cicero, III.

Atu.veJtinfmas įvyko pirmadienį, 3 vai. p.p., koplyčioje. 
■ . Luvo palaidotas McNaughton Cemetery, McNaughton, 
Wisconsin. . . >

Nuliūdę lieka:
j žmona, duktė, sūnus, anūkai, proanūkai, sesuo, brolis.

Laidotuvių direktorius Anton J. Ruska. Tel. 652-0213

KARINĖ TARNYBA B0LŠEVIKMETY
Kpt. Zablov kalbėjo mums su 

sėdusiems apie jaunesniųjų va
dų drausmę ir pareigas mokant 
jaunesnius karius. Mat, Sovietų 
Sąjunga, o dabar ir Lietuvos ta
rybų socialistinė respublika tu 
rėš bendrą uždavinį, kartu su ki 
tom sovietų respublikom, išlais
vinti pasaulį. Ir jis rodė į žemė
lapį ant sienos, nubraukdama, 
per. visą Europą ir net iki šiau
rinės Amerikos. Jis aiškino, kad 
visų šaltų darbo- žmonių klas< 
per rėvOliuciją, su "raudonosios 
armijos pagalba, išlaisvins visus 
nuo kapitalizmo.

Nors man nevisai buvo aiški 
ir nesuprantama ką jis ten aiš 
kino, tačiau supratau, kad mes 
esame ruošiami būti rusų bolše

Nuo 1941 m. sausio mėn. vi
durio pulko rajone vykdomus 
lauko užsiėmimus ėmė stebėti 
anksčiau nematytas rusų kapi
tonas, pavarde Zablov. Jo už
imamoji vieta buvo mūsų III 
bataliono vado (lietuvio) padė
jėjo. Vykstant tankinės ar ma
nevrinės rikiuotės apmokymui, 
jis vaikščiojo tarp apmokomų 
kąrių, trumpai sustodamas ?ir 
stebėdamas kaip skyrininkai 
vykdo apmokymą, arba nueida
vo nuošaliai ir, iš tolo stebėdavo 
visų apmokymą.

Vieną sekmadienį, atėjęs ka
reivis pranešė, kad visi laisvi 
nuo tarnybos jaunesnieji vadai 
vyksta į pirmojo aukšto didžiąją 
salę. Įėjęs į tą salę, pamačiau
jos" viename kampe susėdusius vikų viso pasaulio revoliucijos 
gal apie dvidešimt , karių. Prie dalyviais. Lietuvą, okupavę, jie 
sienos, už stalo stovėjo kpt. Zab- dabar nori mus panaudoti pa 
lov. Ant sienos kabojo viso pa
saulio žemėlapis. Prisistačiau

šauliui užkariauti.

- v. . • Po sako kalbos kpt. Zablov
kpt Zablov ir užėmiau sa',ol j£i kam kas neaišku, leido klaus-

j ti klausimus. Atsistoję, ra- 
“^*"*"***"^*^*^^7 Į niiai paprašiau leisti' paklausti.

i Klausk, sako man jis. “Jau ku- 
ris laikas kaip mums neleidžia 
sekmadieniais išeiti Į miestą, 
kodėl?’’ klausiu. “O ką tu tame 
mieste veiksi?” klausia Zablov.

J,
Rusas

JOHN F. KIMBARK

j "Norėčiau- nueiti Į bažnyčią
i trumpai jam atsakau.
• lengvai šypteli, pažiūri Į mane

a 1 h-
L

liepė 
Pamoka

Netrukus kpt. Zablov 
įsiems išsiskirstyti.

juvo baigta.
Lauko užsiėmimuose kpt. 

Zablov vis dažniau sustodavo 
prie mūsų kuopos ir prieidamas 
prie mūsų būrio, ilgesnį laiką 
sustodavo prie mano vadovau
jamo skyriaus ir stebėdavo ap
mokymą. Toks jo nuolatinis ma- 
ao vyrų ir manęs stebėjimas su
gėlė man nerimą. Ką tas rusas 
-jolševikas galvoja, mus stebėda- 1 
mas? Nejaugi jis. įtaria .mane, 
dėl mano pareikštų religinių įsi- j 
tikinimų? ■ '

Po keliu dienu tankinės ri
kiuotės užsiėmimų kpt. Zablov 
priėjo prie manęs ir įsakė išdės- 
yti skyrių plačiame lanke, šalia 
pulko rajono. Man buvo duotas 
uždavinys, iššidėsčius ant mažos 
aukštumėlės, vykdyti puolamų
jų kautynių manevrą.

Prieš pakylant į aukštumėlę 
išdėsčiau skyrių vilnim Man įsa
kius skyrius vykdo šuolį per 
xukštumą ir jos kitoj pusėj, per- 
aėgus kelią, griovyje užima išei
ties poziciją puolimui. Būdamas 
salia lengvojo kulkosvaidžio tar
nybos, duodu jai įsakymą su per
bėgimais pasiekti nurodytą ribą 
.r atidengti ugnį, o visiems sky
riaus šauliams šautuvų ugnimi 
dengti perbėgančią lengvojo 
iulkosvaidžio tarnybą. Lengva
jam kulkosvaidžiui pasiekus sa
vo naują poziciją ir šaudant, 
fsakau šauliams iš vilnies spar
nų, po vieną, su perbėgimais iš
sidėstyti ant kulkosvaidžio li
nijos.

la.p visam skyriui bemanev- 
ruojant, kpt. Zablov įsakė baigti 
ir grįžti į rajoną tankinės ri
kiuotes mokymui tęsti. Visus 
mus grįžtančius jis praieido pro 
save, kiekvieną apžvelgdamas.

(Bus daugiau)
(Iš Kario)

ir aiškina: “Matai, toks dailus 
karys, kaip tu, jei eitum Į baž
nyčią, tai mano šalyje nei viena 
margaitė tavęs nenorėtų”. Ir 

Įžiūrėdamas Į sėdinčius, kapito- 
' nas užklausė: “Ar yra ir dau- 
• giau norinčių eiti Į bažnyčią?” 
į tuoj dar vienas atsistojo, po jo 
■ ėmė keltis ir daugiau. Didesnė 
’• pusė buvusių atsistojo.- -+
į žiūrėdamas Į mažesnę dalį sė
dinčių, supratau, kad tai prisi- 

. taikėliai, o tarp jų yra ir tikrų 
parsidavėl ų, kuriuos, tuos išda- 

; vikus, dengia, užmaskuoja pa
taikūnai ir bailiai, sėdėdami su 
jais.

Arthritis yra viena* is se-S 
niausiu croniškų ligų žmonijos 
istorijoje.'

..... .
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1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

TĖVAS IR SŪNUS 
’ MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, I1L 60650 
Tel: 652-5245

fRUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

R 

g- I *
- 
s ■ 
|- 
I 
■ f 
lI 
I

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

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

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

VASAITIS-BUTKUS

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

. At
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TAUTOS FONDO NARIAMS
ChicSgos Komiteto ribose gyvenantiems T.F. na

riams pranešame, kad įgaliojimus “Proxy” atstovauti 
* metiniame narių suvažiavime reikia skubiai prisiųsti 

Komiteto iždin. Pranui Povilaičiui adresu: 9050 Troy 
Ave., Evergreen Park, IL 60642.

Nepamirškite įgaliojimų pasirašyti.
Komiteto Valdyba

ronio lektoriai geriau išaiškino 
reikšmę.šūkio “Viską atnaujinti 
Kristuje” ir įrodė, kad katalikų 
bažnyčia turi visas laisves ir 
partijos parimą. Aš esu tikras, 
kad tokiais argumentais Gudijos 
jaununo g<n. Petronis nebūtų 
sužavėjęs. . Todėl iis iu ir nev

rIGNAS PETRAUSKAS

DAR APIE GUDIJOS LIETUVIUS
A Kviklys Draugo vedamajame 
-plačiai aptaria Gudijos lieluvių 

pagalbos šauksmą, ir kas iš tik-
'.lųjų turi rūpintis Gudijos lietu- 

v'ų reikala’s. Kviklys, žinoma, 
su. pažeminimo intencija .tuoj 
užsimena veiksnius. Tik jis už
miršo, kad veiksniai įkurti poli- 
Lilei veiklai. O kultūrinei veik
lai ne tik, kad L. I'ondas neduo-

__ jda pinigų, bet dar ir B'endrno
- Įnerjė pasiglemžia dalį jų, skirtų 

laisvinimo reikalams.

'į- Jis siūlo ir Vilniaus krašto 
į'etuvių sąjungai rūpintis Gudi
jos lietuvių kultūriniais reika
lais. Man atrodo, kad ir čia jis 
prašovė pro šalį. Vilniaus krašto 
Į'etuvių sąjunga tam tikslui irgi 
negauna jokių pinigų. Ji padarė 
Viską, ką galėjo padaryti savo 
jėgomis. Ji išlelido didelį moks
linį veikalą apie Vilniaus kraštą 
ir ten gyvenančius lietuvius. Be 
to, šis klausimas nėra t’k Vil
niaus krašto lietuvių reikalas.

.$ Kodėl Kviklys, nuolat garbin
damas Liet. B'-nės politinę veik
lią, nenori prisiminti, kad šis 
lląrbas priklauso Bendruome- 
j>ei? Bendruomenė tam ir įkur
ta, kad rūpintųsi pasaulio lietu
vių lietuvybės išlaikymu ir jų 
kultūriniais reikalais. Juk Liet. 
B-nė, o ne Vilniaus krašto lietu- 
vių sąjungą gauną Lietuvių Fon
do paramą kultūros ir lietuvy
bės išlaikymo reikalams. Ir kaip 
gaila, kad Bendruomenės vadai 
taip veržiasi į politinę veiklą, o 
nesirūpina tais darbais, kuriems 
ji; buvo. įsteigta.

Įdomu, kad Kviklys, taip pla
čiai nagrinėdamas Gudijos lįe-

Dtivių reikalus, visai -neužsimena

apie g. n. Petronio paruoštus 
Vilniuje “lietuvių kalbos” kur
sus. .Juk tai irgi vienas iš fakto
rių Tetuvybei, ypač lietuvių kai 
bai plėsti jaunimo tarpe. Jeigu 
gen. Petroniu! taip rūpėjo išei
vijos lietuvių jaunimą išmokinti 
lietuvių kalbos, tai pirmausią 
jis turėjo pakviesti Gudijos lie
tuvių jaunimą. Matome, kd Gu
dijos lietuvių jaunimas tų kur
sų labiau buvo reikalingas, negu 
kas nors kitas. Ir tas jaunimas 
buvo čia pat, kaimynystėj?. Bet 
gen. Petronis taip buvo įsimylė
jęs laisvuose kraštuose gyve
nantį jaunimą, k.axl savo kaimy
nystėje daug blogesnėje lietuvy
bės įeikalu padėlyje esantį Gu
dijos jaunimą visai pamiršo.

O tie gen. Petronio organizuo
jami “lieluvių kalbos” kursai 
daug kartų Draugo puslapiuose, 
įvairių redaktorių, buvo propa
guojami ir išeivijos jaunimui 
buvo rekomenduojama, siūloma 
tais kursais pasinaudoti. Aš ma
niau ir manau, kad tie kursai 
buvo ruošiami tam, kad mūsų 
jaunimą gerai nuteikti komunis
tinei doktrinai, parodyti, kad 
okupantas nėra toks blogas, kaip 
jiems, jaunimui, jų tėvai aiški
na, parodyti jiems, kokia pažan
ga tėvynėje padaryta per tuos 
40 okupacijos metų, ir kad oku
puotos Lietuvos lietuviai yra 
tenkinti ir dėkingi rusams 
■‘išlaisvinimą”.

Argi mūsų kursantai tuo
susižavėjo? Neteko skaityti jų 
kritiškų vasisakymų spaudoje. 
Vadų dukros net pasidžiaugė, 
kad jos katalikų tikėjime buvo 
sustiprintos? Turbūt, gen. Pit-

pa- 
už

ne-

RIAL SSTAT1 FOR lALfi
Rs«mI. tew»ė — Firtrvlmirt 
REAL ĮSTATE FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
S NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • VERTINIAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
m srMATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAI3.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*

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

Dėl (ų kursų uždarymo red. 
M.!)r. verkė Draugo puslapiuo
se. Galima manyti, kad kada jie 
paruošė reikalingą kadrų kiekį, 
tai tuos kursus ir uždarė.

Taip, tie kursai jau praeityje, 
bet jie paliko daug skaudžių 
žaizdų išeivių lietuvių gyvenime.

Sekantieji skaitytojai lankėsi 
Naujienose, užmokėjo prenume
ratą melams ir įteikė Nauji:nų 
paramai: Juozas Lapinskas, iš 
Brighton Parko — ir Sta
sys Kuzmarskis, iš Brighten 
Parko — $5.

Dėkojame abiem už mūsų ap
lankymą ir paramą.

Marquette Parko Liet. Namą Į
Savininkų Organizacija, per pir-j sy 50 (U.S.), 
rmninką Zigmą Mikužį, įteikė < Houston, Texas 
$25 Naujienoms paremti.

Dėkui.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY •
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233'

Sekantieji atsiuntė aukas ka- 
kndoriaus išlaidoms sumažinti: 
Jonas Girdžiūnas, iš Union 
Pier, Mich. — $10, V. Radaus
kas, iš Walsingham, Ont. — 

Agnes Utakis, iš 
$3 bei $3 

Naujienoms paremti, Vladas 
Vaitiekūnas, iš St. Petersburg 

Šir- 
$2.

Jenas Janulaitis, iš Fenville, į Beach, hla. Š t, ir Kostas ši 
Mich., pratęsė prenumeratą vie-! vin*s> iš Cleveland, Ohio 
nerieins metams ir pridėjo $6D 
Naujienų paramai.

Ačiū už nuolatinę paramą.
Felicija Modestavičienė, iš j

Marquette Parko, rašo:
“Siunčiu $10 money order — pasakyta

$5 už kalendorių ir $5 auka ^geį sakau jums: kiekvienas, 
laikraščio paramai. Linkiu sėk- kuris pažvelgia į moterį, kad

Ačiū visiems

SEPTINTASIS DIEVO 
ĮSAKYMAS

Jėzus tarė: “Jūs girdėjote, kad 
N e s vetimoleriauk'. 

vienas,

mės ir viso geriausio”.
širdingai dėkojame už- nuola

tinę paramą. - ■' v

Pakeisdami adresus, sekan- Į Maloniai kviečiame pasiklau- 
tieji skaitytojai finansiniai pa-‘į syti šios radijo programos šian- 
rėinė Naujienas:

$10
.Brighton Parko;

po $5 — Leokadija Cesekas, iš
Toronto, Ont., ir Antanas SuT-

. villa, iš Allegan, Mich.
Dėkui visiems.

jos užsigeistų, jau svetimotsria- 
vo su ja savo širdyje” (Mato,

gerai pas jus girdisi mūsų radijo
_________ __ .1- • •_ .____ iprograma antradieniais vakare 

(ar iš viso nesigirdi?) ir sekma
dieniais ryte? Atsidėkodami už 
šią žinutę, pareikalavusiam, do
vanai prisiusime Naująjį Testa
mentą su Psalmėmis lietuvių 
kalba. Prašome rašyti šiuo ad
resu: Lithuanian Ministries, P.O. 
Box 321, Oak Lawn, Ill. 60454.

j — D. Britanijos bankai nori, j 
I kad iš apyvartos būtų išimta j 

■ maža vertės turinti pusės peno 
moneta, kuri apsunkina sąskai
tybos darbą. Pavyzdžiui, suskai
čiuoti 20 svarų vertės pusponių 
krūvą, bankui kainuoja apie 71 
svarus. O tų pusponių apyvar
toje yra 2.536 milijardai.

i

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

2 mieg.

Francis-

Gražus mūrinis, 5 kamb., 
Rūsys ir aukšta pastogė- Garažas. 
30 pėdų sklypas. 71-ma ir Frcr.cis 
co. Nebrangus.

2 butu medinis — 5 ir 4 kamb. 
Didelė’ pastogė. Garažas. Arti mo
kyklų. Brighton Parke. S35 000. Ma
žas Įmokė j imas, savininko paskola.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

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

male-femaleHELP WANTED
Reikia Darbininky ir Darbininkiy

KRIAUCELIŪNU VARDO
LIETUVIU MONTESSORI VAIKU NAMELIU
APŽIŪRĖJIMAS
SEK. GEG. 1d. 1 -5 v.p.p.
REGISTRACIJA: GEG. 1 -4 dienomis 
2743 69th Str. (Uth. Pl»x« Ct.) 476-4.999

ELEKTROS (RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto kMan. 
Dirbu ir užmiesčiuose, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTll 

4514 S. Talman Ava.
Tai. 927-3559

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

Liability apdraudimas pensinla- 
kams. Kreiptis:

A. L A U R A I T I J ' i
U45 So. ASHLAND AVI

TeL 523-8775 ?

dien 8:15 vai. vakare banga 1150
— Zigmas Duseika, iš į AM per “Lietuvos Aidus”.

Į Sekmadienį 9 vai. ryto radijo 
banga 1490 AM per Sophie Bar
čus radiją išgirsite “Trumpą 
laiką ar ant visados”.

LIETUVIAI, kurie klausotės 
“Gerosios Naujienos Lietu- . 
viams” Čikagos priemiesčiuose,

i malonėkite parašyti mums, ar

$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.

Dengiame ir taisome visų n* 
šių štęgus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdraustą

Li; Arvydas kiela
6557 S. Talmcm Avenue
i Chicago, IL 60629

434-9655 dr 737-1717

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

nike Sileikio 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.

Laikrodžiai Ir irranjrtnybė* 
Pardavimu Ir Taisymu 
2646 Wut IW» SfTMt 
T«L REpubllc 7-1941

2818 Avenal St., Los Angeles, CA 90039 *

F2.06

OfQanlze ear pod* tą 
sava gaaolin*. .
Don’t ba a Bom Le«®4

e Prie gero kąsnio, reikia ir 
gero gurkšnio.

žemaičių patarlė

Notary Public
INCOME TAX SERVICI

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

šymai ir kitokie blankai.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, III. 60632. T®1. Y A 7-5980

KOVOS DEL LIETUVOS

ITW la. VAISIAI) IT., CHICAGO, IC

Naujienas, Chicago, 8, DI. Tuesday, April 26, 1983

PATS SKAITYK IR Dar ki 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
dienraštį ''Naujienoj

- ’ - ------- -—

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’" 
šleista knyga su legališkomif 
ormomi*:

Knyga su formomis gauna
nt Naujienų administracijoje.

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

Ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

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

660$ S. Kedzla Avė. 
Chicago, III. 60629
TeL: 778-8000

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai {domius gydy
tojo, visuomenė? veikėjo ir rašytojo ataiminimu*.

Dr. A. Gu.wn — MINTYS IR DARBAI, 259 psl- liečia 1905 
metų {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* b 
•usirūpinimą _________ _ _____________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais_______________

Dr. A. J. Guxsen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
tMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___

Galima taip pat užaakyti paštu, atsiuntus ČekJ arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidom*.

V Aleksas Ambrose,

CHICAGOŠ LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 —1959 metai).

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

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

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

KAIl^A — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

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

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-:

Air. K. Januta,

>8.00

W.00

ENERGY 
WISE

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

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

TeL 776-5162 
2649 West S 3rd Street 

Chicago, IR 60629


