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BEGINĄS PRIŽADĖJO PADĖTI 
IŠVEŽTI IZRAELIO KARIUS

Užsienio reikalų mintsteris šamir suruošė
; sekretoriui g. shultz vakarienę

JERUZALĖ, Izraelis.. — Sek- - — ------ ; — - ...-
re torius George Shultz, iš-Egipto 
skrisdamas; Į- Beirutą, trečiadie
nį sustojo Jeruzalėje, kad galėtų 
pasikeisti nuomonėmis su prem
jeru Beginu apie Izraelio-karių 
išvykimą iŠ Libano.

Izraelio.-užsienio reikalų nįi- 
nisteris šamiripanoro -pavaišinti 
sekretorių - - Shultz-. Vakarienės 
metu mmifiteris šamir pasakė 
kalbą, kurioj b dėstė, k-aip Izrae
lis nori išeiti iš- Libanp ir kaįp 
jis nori baigti pasitarimus su 
libaniečiais.- 'IL: ; .

Sekr. Šhųjtz atidžiai išklausė
- j .įL ■ . Į

kalbos, liet-pats nekalbėjo: Ke
liais sakiniais padėkojo-už vaka
rienę ir. usi suteiktas žinias -bei 
išreikštus-pageidavimus.--: >"■

Ketvirtadienio ryte, prieš iž- 
važiuodaųįąs j ‘Beirutą, dar. kar- sų narlaivių švedų vandenyse 
tą pasimjrfė:«u Bęgj»Ų;įr aptarė 
Izraelio .kąjrių^ąlšaižkjmą{ • \

MinL^risęšaųd1; kalbėjo į 
ųpie saugumą j

‘ i
Užsienio y- rdkalų.-:’Tminišteris 

šamir saĄįilkaJįioj primine; kad 
Izraelis . saugumo.
Praeitaisri^ęįąi^lbtl^^ioykariąi. 
naikino p^^iiįj^įią-jcęntiAiš. Jie: 
nenori, 
kariai p^b^k^^i^l(^i^ii. 
dar kart^^tų j tąš-pĄrias ;vie-^ 
tas ir pu]^^^ęlĮihĮn^;;*J«ąeJifaiį 
yra įsiti^įę;:’^j35>>n®ęiai čpąj- .......................................
lesHniečr^i^^VąįiKšsp,- j čNpryegijok pakraŠL-iusi.'.

Izraelif^ų/ųyrą! p.ąyrjibšę. .įątf' 
šaukti sa^'^ąriiĘĘiš, Libano, be^ 
j eigų p^e^.tofei-ią’i" dar • kartą ■ 
bandys a^šmidyfi • pasienio ūkięj 
niūkūs, tjp.lfcrąeliš dąr-kartą žy^. 
giuos į Lįįh^ną, bet tada nusta
tys savo.įtaisyUles libaniečiaitĮSr 
kaip jie privalo suvaldyti liba
niečius. Izraelis nori ■ saugumo. 
Jis reikafeuja,-.kad Izraelio sie
nos būtų saugios. -

NARLAIVIAI NEBUVO
ŠVEDŲ VANDENYSE ,

•MASKVA, Rusija. — Sovietų 
narlaiviai niekad nebuvo Švedi
jos pakraščių vandenyse, sako 
oficialus ‘Tass’' pranešimas.

švedų laivynas trečiadienį pa
skelbė, kad praeitų metų spalio 
mėnesį Sovietų narlaivis buvo 
nusileidęs Stockholmo salų van
denyse. švedai paskelbė nuo
trauką, ...rodančią jūros dugną. 
Sovietų narlaivis, norėdamas iš
vengti švedų karo laivyno, buvo 
priverstas nusileisti ant dugno. 
Narlaivis įspaudė į dugno smėlį 
visą narlaivio ■ formą. Dugne 
vanduo nejuda, tai įspaudas taip 
ir stovėjo, švedai turi tikslias 
fotografijas. Sovietų “Tass“ 
agentūra ir tada skelbė,; kad ru-

.mebūvo. Dabar , jie kartoja tą 
patį* švedams nepavyko narlai- 
vio sučiupti,, tai rusai. -gali tvTr-

■ tinti, kad tėn'jnebuvo.

l__

lb’.>3 m. kovo 19 d. įvykusio Paballiečių Veteranų Lyges suvažiavimo at
stovai Sėdi iš kairės į dešinę: A. Alytė (6-tas), Ig. Petrauskas, pirmininkas 
St. Jokūbaitis, generolas G. Bell ir kl. (S. Dabkaus nuotr.)

NORI TEIKTI EKONOMINE 
PAGALBĄ NETURTINGIESIEMS 
DEMOKRATŲ VADAI NEMANO, KAD TEIKIAMA 

PARAMA PAGERINTŲ EKONOMINĘ BŪKLĘ
WASHINGTON. D.C. — Pre- JAV nenori, kad Nikaragųos i 

riausybės g’nkluoti vyrai ve 
tusi j kaimynines valstybes 
sėtų suirutę. JAV nori sust; 
dyti ginklų siuntimą į Gvaten 
lą, Hondūrą, Kostą Riką. Nil 
raguos vyriausybės yra sau 
nislų primesta, ten 
rinkimu, gyventojai 
progos pas:sakyti 
yra stipriausiai 
Centro A.merikos 
Nikarsgua ir ten 
lūs. ir žmones, kurstančius pi 

Kongresą demokratine Kosta Rikos

zidenlas Ronald Reaganas tre- 
' čiadienio vakarė pasakė trumpą 
'• kalbą abiem Kongreso rūmams, 
i kurioje kvietė amerikiečius rū- 
J pintis Centro Amerikoje kylan
čia problema. Padėtis kilo ne 
šiomis dienomis. Komumslai įsi- 

' galėjo Kuboje ir Nikaraguoje 
t ne šiomis dienomis. Jeigu Kon- 
! gresas nss’ims siūlomų prieme
nių, tai netolimoje ateityje susi- 

I darys rimtas pavojus visai Ame- 
'■ rikai.
I Prezidentas prašė
, be atidėliojimo paskirti Centro 
| Amerikai $600 milijonų dolerių. 
; Jis yra apskaičiavęs, kad ši pa- 
• raina turės eiti ne tiktai Salva- 
dorui, bet ir Guatemalai, Ilon- 
durui, Nikaraguai, Kosta Rikai 
ir Panamai;-- ' ' ;

vyriausybės yra
t buvo j oi 

ne tu r 
Kosta R 

demokrat 
valstybė, 
siunčia gi

CENTRO AMERIKA LEIDŽIA VEŽTI , pyTVVCV TPU^A AKKIV iJ&K. IKI r A

JERUZALĖ, Izraelis. — Ru
munų arkivyskupas Valerijonas
Trifa melavo imigracijos parei-. 
gūnams, kai prašė įvažiavimo

DINAMITĄ I NIKARAGVA

SAN'JOSE, Kosta Rika.
Trečiadieni j Pontoneras uostą 
įplaukė prekinis laivas, atvežęs 

į 100 tonų sprogstamos medžia-

kon

— Du norvegai narai matė.
iHardai^rdo yanttewse S..-* ,.iausyb^
vietųalvrf|ą <|in£

ImTfą1, bet vėliau nutarė jį pa
leisti. Nikaragua gali naudoti 

' dinamitą karo tikslams, bet jis 
gali būti sunaudotas ir taikosi 
tikslams, todėl nutarta šią dina
mito važmą praleisti.

Į tą patį uostą įplaukė “Lew- 
bi” laivas, atvežęs 100 tonų

Šios

\--L' Noragų’1'aiVy’rid .^vadovybė 
■įsakė -vlsieiHs; upštąnišį f jordų 

■.sargams iUjąivąm.< s ek t i Sovie-

— Premjerą Demirel nuo per-, sprogstamos medžiagos, 
'sekiojimų-. išgelbėja -dabartinis medžiagos paskirtis — N 
premjeras B’ulent l'lęusu, buvęs guos gynybos ministerija. Ir ši 
“Teisingumo ir' trisėtumo” gru-' sprogstama medžiaga leista

vežti.
Iš Panamos atplaukė į Ponto-

— Amerikos baltajai kreipėsi ’ neras uostą transporto laivas,
į Valstybės departamentą, kad atvežęs Šveicarijoje gamintų 
paveiktų mulą Chomeini ir su- ' chemikalų. Pradžioje nežinota, 
stabdytų Irano bahajų naiki- kokia buvo šių chemikalų pa- 
—— -------- ----------- --------- j skirtis, bet vėliau išaiškinta, kad

ir jie eina Nikaragųos krašto 
i apsaugos ministerijai, šis laivas
• pasuks į Gorinto uosta, o iš ten 

1 chemikalus atsiims Nikaragųos
vyriausybė.

Saugumo ministerijos parei
gūnas Carlos Jimenez pareiškė, 

.kad Kosta Rikos vyriausybė šias 
: j prikėš praleidžia, nes net ir di- 

i namitas ne visuomet naudoja- 
■ mas karo tikslams.

Brazilijos vyriausybė iškrovė
* visus ginklus iš keturių didelių 
Libijos lėktuvų ir pasakė, kad 
tušti lėktuvai, jeigu nori, gali

' skristi atgal. Libijos vyriausybė 
tokiam siūlymui nepritarė. Tuo

' “Teisingumo ir' teisėtumo” 
į pės veiklus narys.

Viceprezidentas G. Bush vakar tarėsi su Pierre Trudeau 
apie tarptautinę konferencijų, kurių šią vasarą 

planuoja sušaukti Williamsburge.

KALENDORĖLIS

Balandžio 29: Petras Kank., 
Antanina. Sengailis, Visė, Tari- 
mantas, Venta, Rimkanlas.

Saulė teka 5:51, leidžiasi 7:46.

Oras vėsesnis.

KOSTA RIKA LEIDO LAIVAMS ’VEŽTI
DINAMITĄ Į NIKARAGUĄ ' 

tarpu dar nežinia, kuo tas 
fliktas pasibaigs. Lėktuvų kapi
tonai neturėjo meluoti Brazili
jos vyriausybei. Jeigu lėktuvai 
neišskris, tai nusavins ne 
ginklui, bet ir lėktuvus.

lik

riausvbe.

Pačioje Kosta Rikoje ir II 
duro valstybėje yra. ginklu 
grup’ų, kurios puola min 
valstybių centrus. Tos gru 
pretenduoja būti kilusios iš E 
ta Rikos ir Hondūro žmonių, 
tikrovė yra visai kitokia. Gi 
lai ir žmonės i Kosta Rika 
Hondūrą siunčiami iš Niki

Nikaragųos^ _vyriaus 
privalo sustabdyti šią inten 
ciją. nes ji neturi jokios te 
kištis į kaimynines valstybe: 
ardyti ten nustatyta tvaria.

Demokratų partijos vadi

I Prezidentas Reaganas kreipė
si į abejus Kongr.-so rūmus, kai 
Kongresas nutarė Salvadorui 
skirti liktąi -3(1 milijonų dolerių. 
Prezidentas buvo pasiryžęs pra
šyti $120 .Imi j jonų Salvadorui, 
bet Kongreso atstovai pradėjo 
spausti prezidentą, kad sųnražin- 

<4į;ųprašomąs sumas. Ptezįdentas 
Nusileido .Jki'$G0 uūlijonu. Tuo 
Ularpu sutikod nepaiko tokia prez. Reag
-skriti tik^W^tij^.' -poziaja ir prašymas tekiu d 

--'.A 'Alių sumų. Senatorius Chri 
Prezidėnt ĴsR'''žiUod3pjąs' ten 

Izraelio vyriausybę įsileisti arki- susidariusią 'padėtį...aiškiąį įną- 
• tė, kad tos'čsffhiė’is nepakaĄ< 

sybė prižadėjo šį klausimą ap- Kai tik Nikaragųos įsibrovėliai 
tarti. į pradėjo smarkesnį puolimą ir.'

Arkivysk. Trifa anksčiau jau kada buvęs Salva doro-kariuoriiė-;- 
kreipėsi į Šveicariją, prašyda- nės viršininkas pasitraukė! dėl 
mas leidimo apsigyventi Šveica- ginklų stokois, dabar Kongresas 
rijoj. Jis prisipažino, kad jis bu-, paskyrė labai mažą sumą, kuria 

sustabdyti įsibro

Arkivysk. Trifa pripažino, kad 
nesakęs teisybės ir atsisakė to- 
liau gintis. Tada Imigracijos, 
lepariamenio pareigūnai jąnv-J 
patarė išvažiuoti iš Amerikos..^ 
Teisingumo departamento 1 pą- 
reigūnas Sliėr, vykdamas į Iz
raelį kitais reikalais, paprašė

NORVEGAI SAUGOSI
SOVIETŲ NARLAIVIŲ

STAVANGER, Norvegija. —
Antradienį švedų laivynas pa- vyskupą Trifą. Izraelio vyriau- 
skelbė, kad Sovietų narlaiviai 
labai dažnai landžioja į švedų 
laivyno bazes. Trečiadienį nor
vegai pranešė, kad Sovietų nar
laivis bandė nosį įkišti į norve
gu laivvno baze.

31 mylios atstumoje nuo Sta
vanger laivyno bazės, norvegai 
narai pastebėjo Hardangerfjor- 
do vandenyse pamažu slenkantį 
narlaivio bokštelį. Kol buvo pra
nešta laivyno vadovybei, bokš
telis dingo. Laivyno vadovybė 
vėliau paskelbė, kad visą sritį 
atidžiau seks.

mas leidimo apsigyvenai šveica-

phor Dodd gavo 10 minučių 
dijo laiko, kad galėtų pasai 
demokratų poziciją tuo reik 

'Demokratų yra priešingi 
kokioms Sovietų bazėms Cei 
ar Pietų Amerikoje.. Mes n 
terliosime jokių Sovietų ral 
bazių Centro Amerikoje, par 
kė senatorius

Sen. Dodd pasisakė prieš 
dėlių sumų

erikos valstybėms.

Dodd.

SULEIMAN DEMIREL 
PALEISTAS Iš KALĖJIMO

ANKARA. Turkija. Sulei
man Demirel, buvęs turkų 
premjeras, buvo suimtas ir iš
vežtas į politinių vadų stovyklą, 
esančią pačioj šilčiausioj Tur
kijos vietoj. Premjeras Demirel 
buvo kaltinamas įva'riomis nuo
laidomis dešiniems fanatikams. 
Jis nekreipęs dėmesio į Turkijos 
konstituciją, kad liktai fanati
kai galėtų džiaugtis, Įžengę į 
muziejumi paskelbtą seną šven
tyklą.

Manyta, kad premjeras bus 
traukiamas teisman už konsti
tucijos laužymą. Kariai išaiški
no, kad jis nuolaidžiavo, bet pi
nigų neėmė. Jį laikė, bylą ruošė, 
kartais palardydavo, o vėliau 
paleido. . .

Dabar Demirel sėdi namuose, 
savo bule. Niekas jo nesekioja. 
niekas irelardo, jis gali laisvai 
judėti. Jeigu jis bandys atgai
vinti “Teisėtumo ir teisingumo“ 
politinę grupę, tai kariai gali 
ir vėl jį uždaryti.

vo nacis ir kad buvo koncentra
cijos stovykloj Vokietijoj, švei
carai išaiškino, kad jis niekad 
jokioj nacių stovykloj nebuvo, 
bet laisvai gyveno. Aikivvsku- 
pas Trifa pranešė šveicarams 
netikslias žinias, 
nutarė jo neįsileisti.

GO metų arkivysk. Trifa gyve
na 'Michigan valstijoje, Grass 
Lake miestelyje. •

BAHAJUS ŽUDO 
BE PASIGAILĖJIMO

vargu pajėgs 
vėlius.*

Dabartiniu 
valdo devyni 
gauna ginklų iš Kubos ir Sovie-j 
tų Sąjungos. Bet ta pati sand i-| 

tai šveicarai nislų vyriausybė prašė paramos! 
t ir iš JAV. Dabartiniu metu N:-! 
karaguoje eina kovos prieš san-j 
dinistų vyriausybę. JAV nesiki-1

. ša į Nikaragųos vidaus reikalus, Į minti ginklų erdvės 
• liet vvriausvliė atidžiai seka Ni- pn-eitkė, kad rusa; 
į karaguos vyriausybes veiksmus. I erdvėje.
i i — - - ------------- ----------

WASHINGTON, D.C.— Ame-, 
rikoje bahajų skaičius yra ne- { 
didelis, bet ir esantieji yra labai 
susirūpinę savo naria:s, gyve
nančiais Irane.

Nei vienas tikybininkas neiš- ( 
žudė tiek daug bahajų, kiek tai j 
padarė mula Chomeini. Kiek
viena proga jis šaudo,, karia, ki
ša į kalėj mus ir atima visą jų j 
turtą. !

Sukilimo pradžioje jis sukvie- ( 
tė kelis bahajų ryškesnius žino- • 
nes ir patarė pereiti j šijitų ti-4 
kėjimą. Kai jie atsisakė, tai pra
dėjo juos naikinti.

K:ekviename Irano mieste, kur 
buvo bahajų maldykla, ten su
šaudyti viri'dtelrajų| vadai. Da
bartiniu metu stovyklose yra 
4,000 bahajų. Praeitą savaitę 
22 buvo pakarti.

— Norvegai labai atidžiai seka 
visus Stavangerio bazės fjordus.

metu Nikaraguą i Am 
sandinistai. Jie

skvrima» *

pa: 
va r 
pultų.

Vakarų Vokietijos 
pasisakė už a'.omnių boi

Andropovas pasiūlė n 
kovoms 
veni-s !•

Georfe Sbnltz
Valstybės sekretorius ketvirtadienio rytą kaliu j 
su Beginu, o vėliau nuskrido į Beirutą, kur tars 

su Libano vyriausybės nariais.
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PADĖTIS GANOJE
Ganoje darbininko alga tik 

h ienas Kiaušinis pei dieną.
Accrą Gana. Prieš dvejus me

tus, palikę^ savo žmoną, du ma
žamečius ir siuvyklą savo gim
tame kaime, O Kim Oda — Emi
lio emigravo iš Ganos. Apsigy
veno Lagos, Nigerijoje, kur ga
vo darbo Coca-Cola įmonėje. 
Praeitų metu gruodžio mėn. pas 

-jį atvyko jo šeima, š. m. sau^ip 
mėn. 17 d. Niggfija Išvarė (ęx- 
peled) visus ganiečius. Po Iv 
dienų kelionės šeima grįžo i Ac-1 

*crą pėsčiomis, ir kur vietinė vai-! 
džia privertė jį iškeisti turimą ■ 
^Nigerijos valiutą į Ganos pini-, 
gus ir specialiai konfiskavo 90 .* j 
Odos santaupų. Jis dabar ban- ’ 
ido grįžti į gimtąjį Akim Oda ii j 
pradėti iš naujo siuvimo bizni.; 
■Jis nėra tikras, kad gaus medžia
gos savo 
vykiai.
’ ši išdėstyta Odos istorija 
mažas skyrius didelės pasakos- 
ar panašių įvykių. Pranešama, 
kad Nigerija išvarė apie 900,000 
•ganiečių, kuriems nenorėjo leis

it! balsuoti ateinančią vasarą.
Ganiečiai turi viltį grįžti j Ni
geriją praėjus rinkimams, ir ten 
gauti darbo.

Visos bėdos' Ganoje prasidėjo, 
kai 1979 m. Gana išsirūpino iš 
britų nepriklausomybę, jaunas 
leitenantas lakūnas Ferry Raw- 

jjing, įvykdė perversmą, pašali
nęs Gano* civilinę valdžią ir j 
pasiskelbė tautos vadu. Trum
pam laikui jis grąžino civilinę 
*5-aidžią, ir netrukus įvykdę" kitą 
? perversmą 1981 m. Jis pašali na. 
-korupciją, paleido parlamentą 
Jr panaikino konstituciją, nužu
dė tris buvusius valstybės vadu? 
jr įkalino kitus oponentus.
* 1981 m. atspausdinta nauja
^pinigų laida, piniginio vieneto 
^yertę sumažino ligi 55'.*. In- 
-fliacijai didėjant, pinigo vertė 
-nukrito iki 116%. Oficiali valiu
ta yra cedi, kurios vertė 2.75 
Zuž USA vieną dolerį. Tačiau 
-juodo5 rinkoj už vieną dolerį 
įmokama 60-70 ccdų. Rawing-į 
^valdžia praeitais metais išėmė 
5š apyvartos 50 cedų banknotus. 
Jad galėtų sukontroliuoti pini
ngu kieki. i
* Tokiu ciniku laikytojams is- 
4?avė kredito pažymėjimus, ta
čiau jų negalima iškeisti. Ne 
žiūrint to, praeitais metais Ga-Į 
noje infliacija padidėjo 25'* t- 
reišk’a, pinigo vertė nukrito.

Cigarečių pekelis, jei kur jų 
galima gauti, kainuoja 120 cedų, 
arba 10 kart daugiau, kaip vi-į 
dutinis darbininko dienos už-'ne 
darbis. Vienas kiaušinis kaštuo- ilgesniam gyvybės išlaikymui.

M

ja daugiau negu dienos uždarbi-. 
Mokyklos vadovėliai, jei gautu
mėt. kaštuotų 30 dienų uždarbio. 
Visokių rūšių prekių esąs dide
lis trūkumas. Italų pastatytoje 
įmonėje aukščiausiu pajėgumu 
dirbo visas 24 vai. ištisai naktį 
ir dieną, o dabar darbą pradeda 
9 v. ryto ir baigia 12 v. dieną 
‘Mes negalime gauti plieno ir 
mašinų dalįų repipntui”, — pa- 
įąkg kompanijos vedėjas. “Mes 
dirbome mažiau 5-kių % pa
jėgumo, ir šio mėn. pabaigoj už
sidarysime, nes mašinų dalys — 
25 metų senumo, ir būsime pri
versti atleisti paskutinius 275 
darbininkus”. Nuo 1970 m. aiu- 
minio įmonė (90% JAV Raiše
lio Aluminium korp. įsteigta), 
dirbusi 100'/* pajėgumu, su 2,300 
.darbininkų, paskutiniu laiku

naujai atidarytai siu-: Ganos valdžia sumažino pajėgu- 
; mą 40%, atleisdama veik pusę 

ląi darbininkų iš darbo.
(Paimta (Inform.), iš "The' 

Wall Street Journal 3.28.83).

DAUG ĄMERIKIEČČIV DIRBA
TIK’ DALINĮ DARBĄ

Paskutiniu laiku daugelis ame 
rikiečių tegauna vad. “Part time” 
tarnybas. Čia patiekiame iš The 
Christian Science Monitor (i?28. 
83) pirmame puslapyje išspaus
dintą šią būdingą'^tęaūkį?

i e Lane Brown, dirbęs Chrys- 
į-ler assembly įmonėje. Detroite, 
septynis metus prieš jo atleidi
mą (1979 m.). Nuo to laiko jiš 
gavo vąd. “Part time”, darbą. Pagyvenusiems įtinka vartoti 
ždirbdanias vos pakankamą si^-- liesa mėsa, kiaušiniai; žuvys, pie.

mą pragyventi. . > (
• Martha Sullivan, 5 vaikų' 

'motina, dirbusi ofise, dabar be
darbė, 
time”
“Yorn
Greewich, Conn.

Bureau of Labor statistic duo
menimis, nuo 1974—1982 m. dar
bininkų, dirbančių dalinį darbą, 
skaičius padidėjo nuo 
18.% . Vien tik moterų

! dirbančiu dalini darba 
tracinėje tarnyboje, 
(1970) nuo 974,000 iki (1982 m.) 
1,600,000.

Pagaliau ji gavo “part* 
dama, kaio sekretorė' 

and tneacT krautuvėje,

11 % iki 
skaičius, 
adminis- 
padidėjo

Pr, Petitas
♦ ♦ H

SENESNIO AMŽIAUS ŽMO
NĖS TURĖTŲ LAIKYTIS

DIETOS

I

žemės Ūkio Departamento na
mu ekcsomijos ekspertai įspėjo 
senesnio amžiaus žmones laiky
tis tinkamos dietos. Tai svaibu 

tik sveikatingumui, bet ir

M. ŠILEIKIS

Tyrinėjimai rodo, kad pagy
venusių,žmonių susirgimai daž- 
nai-pafdimŠ*nūb maišto kokybės; 
ir nuo maitinimosi būdų.

Kadangi, senesnio amžiaus 
žmonės nepajėgia daug judėti dėmesio ir platesnių komenta- 
bei stipriau vartoti raumenis, jų; rų, o ypač iš advokatų pusės, 
valgiai niekad neturi apsunkinti • ~Pr. Fabius
skilvio bėi kitų virškinimo or-! — —- -------
ganu. i Social Security

nas ir įvairūs pieno gaminiai.
Būtinai reikia valgyti žalias dai -. 

ir ypač citrini-

pro- 
per- 
ribą. 

kad senesnių

žoves, vaisius, 
nius vaisius.

Amerikoje net astuoni 
centai gyventojų laimingai 
svventa 65 metu amžiaus 
Nė. a- abejon 
žmonių skaičiai su laiku dar di-, 
dps. Todėl yra svarbu, kad tiks- ■ 
lūs maitinimosi būdas išsaugotų1 
tų žmonių sveikatą ir prailgintų. 
jų gyvenimo metus. Linksma se-! 
natvė žmogui taip pat gali būti 
maloni, kaip kad ir nerūpestinga 
jaunatvė.

IsKILO
ABIEJŲ

KLAUSIMAS DĖL 
ŠALIŲ BAUDIMO t 

rc:ški% kai girdima į 
kalbant, kad permokėtų taksų 
grąžinimas, šiais metais būsiąs 
pavėluotas, kadangi t:ūksta fon
dų? Ar mes galime nubausti 
valsti’ą. kaip ji mus baudžia, 
jei mes pavėluojame užpildyti, 
mokestine*, formas"

Tokius klausimus iškėlė Ed.KAS PERGREITAI ĮSIŽEIDŽIA 
Vaišvilas, iš Cicero, III., nese---- TAS NEBŪNA LAIMINGAS
niai (3.28.83) Sun-Times dien" 
raštyje. Iš savo pusės norime 
pažymėti, kad klausimai verti

Žmogus privalo gyventi taip, 
kad jis būtų pasitenkinęs ir lai
mingas. Tai pirmutinis ir svar
biausias dėsnis. Bet laimė pri
klauso nuo mūsų vidinio “aš”.

Tuo tarpu mes dažnai sutin- 
! kame žmonių, kurie apsunkina 
ir komplikuoja savo gyvenimą 
bėrę'kalingais susijaudinimais' ir 
Įsižeidimais.

Tokiems asmenims trūksta vi
dujinės lygsvaros, nekąlbantjau 
apie savivalda ir humoro gys
lelę. Msnkiausią juokelį jie pa- 

I laiko už paniekos išraišką ir tuo- 
iau užsigauna.

Šios rūš’es žmonės nebūna 
laimingi, nes juos persekioja vi
sokios “skriaudos”, padarytos 
netgi prieš eilę metų. Jie nelabai 
pritinka ir kitų žmonių būryje,

Brangstant pragyvęnimūi, reiš
kia — pragyvenimo reikmenų 
kainoms kylant, visų pensinin
kų, nedarbingų ir labai mažas 
pajamas turinčių primokėjimam 
iš Social Security išsiunčiami 
čekiai nuo 1975 metų vis būdavo 
kiekvienais metais liepos mėne
sio pradžioj pakeliami tiek '<, 
kiek % pragyvenimas pabrang- 
davo. Šiais metais tokio čekių 
padidinimo, pradedant liepo* 
mėnesiu, nebus, nes ta data per
kelta į 1984 m. sausio mėnesi.

Pasirašius prezidentui naujai nes ir nekalčiausią pastabą aiš- 
priimto Social Security 165 bi
lijonų dolerių biudžeto įstaty
mą, nuo 1984 m. sausio mėn. 
virš minėti čekiai bus padidinti 
tik 3.5%. Sakysime, jei kurio 
nors pensininko mėnesinis če
kis šiais metais yra $520, tai nuo • 
ateinančiu metų pradžios 'jo čė- i 
kis bus: 520x3.5=18.20. $520 Į į 
^18.20=--$538.20. Panašiai padi
dės ir visi kiti Social Security 
čekiai, kurie, išrašomi 36 milijo 
nams amerikiečių J. Ž- >

kiną savo nenaudai. O jei kas 
šreiškia kitokią nuomonę, negu 
ų, tai jie šoka ginčytis visu 

smarkumu, larlum nuo t<> pri
klausytų jų gyvybė ar mirtis.

Kiekvienas žmogus, jų tarpę 
r mes, turime įvairių silpnybių. 
Ir jeigu kas primena mums apie 
jas juokų formoje, lai priimki
me tą su šypsena'ir bandykime 
ą trūkumą prašalinti.

Būdami kitų žmonių draugi ' 
jeje niekad neužsigaukime dėl 
kokių nors pastabų. Tada ki-

Ketv rladieni aiiKso uncija ! ii mums neįkyrės, o mes — ki- 
kainavo $ 135. tiems. S. L.

— Maryte, klausia mokytojo:
— Jeigu aš tau ruočiau tris lėles

Jau pąvfesarisJcflią
Skina sau per vagas.

-Ko ilsiesi berželi. 
Panarinęs šakas.

•Ko į mėnesio auksą 
^Susimąstęs dairais’

Ar ilgies gervių'šauksmo 
Tolumoj vakarais?

Jo* jau grįžta iš kelio! 
Bus netrukus fiamuos. 
Ir sparnais tau, bcĮžeji. 
Jos is tolo pamos...

ŪKIO DARBAI

RIMTAS PASITEISINIMAS
— Kodėl gi jūs, moterėlės, 

jau pusvtlandį kalbatės susto
jusios prie slenksčio?

— Matai, pakviečiau šią sa
vo kaiminką įeiti į vidų, bet ji 
pasakė, jog neturinti nei minu
tės laiko.

* * *

IŠLINDO YLA IŠ MAIŠO
Laike vakarienės, į kurią buvo 

pakviestas žinomas italų rašyto
jas Alberto Moravia, vienas jau
nas vyrukas pradėjo dėstyti savo 
pažiūras į gyvenimą:

— Aš mėgstu susidurti su pa
vojais; jie tai sudaro visą mano 
gyvenimo įdomumą...

— Dabar man aišku, — per
traukė jį žymusis rašytojas, — 
kodėl tamstą kabini bulvių košę 
su peiliu ir dedi jį į burną...# ♦ *

Musė ant dramblio gali sto
vėti, dramblys negali.

; %sr :e=makro«o Chicago, ill so?:*
Tef .: M7-7747

ir tėvukas duotų tris, tai kiek 
turėtum lėlių?

— Septynias-
— Iš kur septynias? Tai būtų 

šešios? !
— Bet vieną jau aš turiu da-

"
SILPNOKĄ ATMINTIS

Giliai susijaudinęs jaunas vy
rukas sutiko savo numylėtinę ir 
paprašė jos ištekėti už jo._ Grj- - 
žus namo, to vyruko mintys nei 
kiek neprablaivejo. Sekančią 
dieną jis telefonuoja merginai:

— Vakar aš klausiau tavęs ar 
sutiktum būti mano žmona, bet 
neatsimenu ar tu pasakei: taip 
ar ne? . ,t

Mergina ima aiškintis; — Ži
nai, jog esu pasakius “Ne’’, tik 
dabar negaliu atsiminti kuriam 
. aikinui!.„ . . , - .-i

* * * ~
TAIP ATKERŠINO ŽMONAI

Neseniai miręs Dallas, Texas 
valstijoje, milijonierius Charles 
M. Booz užrašė visą savo turtą 
žmonai, bet su sąlyga, kad toji 
surūkys kasdieną nemažiau kaip 
septymus cigąrus.

Tuo būdu Booz atkeršino sa
vo žmonai, kuri, jam gyvam 
esant, draudė jam rūkyti ciga
rus.

* * *

TOKS SKIRTUMAS
Filmose “happy end” visuo

met reiškia susižiedavima ir ve- 
dybas. ,

Gyvenime dažnai tikrąjį “hap
py end” atneša tik skyrybos ar
da divorsas,

* *
biznio ’ Paslaptis

Sekretorė: — Koks tai* vyras 
telefonavo. ..Jis. u^'ėęį- kad jūs 
papasakotumėt jam ė^e savo pa
sisekimus gyvenime.

Finansininkas: — Ąx jis yra 
laikraštininkas, ar... ar taksu ko- 
lektorius?

* * * /.
PRAŠOKO LAIPSNIUS

— Ar tamstos sūnus dar tik 
leitenantas?
--- Taigi. Bet skolų turi kaip 

generolas. * * *
TAUPUS VAIKAS

— Mano mamytė, jei. aš ge
riu žuvų taukus, visada man duo
da 5 cęntus.

.— O ką tu darai/Su pinigais?
— Aš juos taupau ir paskui 

atiduodu mamai. O mamytė ir 
vėl man perka naujų žuvų tau
kų butelį.

* * *
PAS KIRPĖJĄ

— O kaip norėtum, kad tave 
apkirpčiau? — klausią kirpėjas 
berniuko.

— Nagi, taip kaip tėvelį ap
kerpate. Viršugalvyje su skyle, * ♦ *

— Na, ką tu pasakysi apie 
mano naują skrybėlaitę? Kaip 
ji tau atrodo?

Vyras: — Hm... Ji primena 
pusę mano savaitinio uždarbio.

* * »>
• Koks skirtumas tarp muoės 

ir dramblio?



TORONTO, ONT. lietuvių tautos didybe jūs ma- 
note, kad lietuviai gali nuveikti 
didelius darbus, kai, mano nuo
mone, lietuvių tauta yra nega
bi, bė dūlelių užsimojimų, b<Z 
didybės, be aukštesnės kultūros. 
Tad geriau nesiekti nepaprastų 
dalykų, o ramiai drausmingai uį 
kantriai dirbti savo kasdieninį 
datbą.. j

(Bus daugiau) t

tš vis dėlto prie to, ką pasakiau, 
štai dar ką pridursiu: Lietuvoje 
reikia kiek galima būti rames
niam. Jei turi stipresnę indivi
dualybę, tai stenkis ją kiek ga
lima giliau paslėpti. Originalu
mas Lietuvoj , baisidi nemėgia
mas, originalių žmonių vengia 
visos mūsų įstaigos. .'Kiek gali
ma slėpk ir <ivo turimus gabu
mus: žmogui su ryškiais gabu
mais visos durys uždarytos. La
bai mėgiami pilki, vidutiniai 
žmones, be.individualybės ir be 
savo originalių idėjų. Gabūs ir* 
originalūs žmonės įstaigoms pei
lis, jie niekam neduoda ramy
bės, jie viską kritikuoja, jie nuo
lat kelia naujus sumanymus ir

Į jais visus kankina. O jei dirbi 
savo tautai Ir valstybei,-, tai tą 
irgi stentkis paslėpti, nes žmo
nės tau pavydės ir pasiaukojimo. 
Trumpai suformuluoja savo min
tį: norėdamas likti,neišmestu iš 
mūsų visuomenės, turi kiek ga
lėdamas'. giliau; paslėpti savo ■ 
visus gabumus, turi išsižadėti 
savo individualybės, turi pasi
daryti pasyvus, nerodyti savų 
ijiiciatyvos, nepastebimai ’ dar
buotis savo tąutąi; Tdkiąiri^nie^

j kas nepavydės, tokiam bus atvi
ros visos durys, toks bus visu 
mylimas ir gerbiamas...

f — Dovanokite, bet aš visiškai 
atsisakau gyventi, tokioj; visuo
menėj, kuri savo nariams kėliit 
tokiuš reikalavimus Dar dau
giau. Tokią visuomenę ąš pasi
ryžęs visais būdais naikinai To
kia visuomenė tai ląidotuvės vi
sos Lietuvos didybės! Tai baišu! 
Aš myįkj savo. tautą ir pasiry
žęs aukotis jos 'didvbei. ; .

—■ Tai -Tamsta praloši: Jus; ri
si idealistai,? romantikai, daro
te vieną didelę klaidą;’j ūšy iki te kvailas ir po kojom nepastebi.

(Iliustracija)K.. Augius

kaip lietuvių VLIKas, kuris su-
I smeda iš politinių partijų. Tokiu I 
’ būdu, tik VLIKo dėka, buvo ga- i 
'įima pasiekti tokio reikšmingo ‘ 
laimėjimo,, kur Europoos Parla-, 
menlas priėmė rezoliuciją, lie- j 
čiančią neteisėtą Pabaltijo vals-1 
tybių okupaciją.

• Dabąr turėtų būti kiekvienam 
aišku, kad VLIKas yra vienas ir: 
svarbiausias veiksnys, siekiant i 
Lietuvai laisvės. įteikia žinoti, j 
kad Europos Parlamentas’ rink
tas deinokrat škaij ir diktatorių; 
valdomos valstybės nėra pri-, 
imameš rfariais. ' • •• i

VLIKo pirm. dr. K. Eobolis 
yra •įsitikinęsį k:d.‘diktatūrinės 
valstybės anksčiau ar vėliau iš 
nyks. Žlugs ir diktatorių valdo-' 
ma Sovietų 'Sąjungai nežiūrint 
koki0m:s priemonėmis; VLIKo 
pirmininkas numato, -kad.Sovie
tų Sąjunga-! ateina blogos die
nos ir, jei dabartinio JAV pre-

■ • U klausimas būtu perjzidento:'Wtiks kokia nelaimė
duotis Jungtinių Tautų dekolo-j^ paskutinius du inetus, tai 
nizacijos komisijai.

4 . ’ ri : ' ’ i '

V LIKO PIRMININKAS DR. K. BOBELIS PASAKĖ SVARBIĄ Į 
VLIKO VEIKLĄ LIEČIANČIĄ KALBĄ

į JKV-bės. Taip pat VLIKo pir- 
■ mininkas vertino ir Vak. Vokie- 
; tiją, kuri yra palanki, siekiant 
! L’eluvai Uisvės. Ji artimai bend- 
[ radarbiauja ir su JAV.-bėmis.

VLJKo pirmininkas labai tei
giamai Vertino Helsinkio konfe
rencijos nutarimus, kuriuos yra 
pasirašiusi ir Sovietų Sąjunga. 
Pagal Hesinkio -'konferencijos 

| baigminį aktą, visos tautos turi 
J teisę į žodžio, spaudos ir religi

jos laisvę. Ir dabar VLIKas, 
' remdamasis Helsinkio konferen

cijos baigminio aklo nutarimu, 
Huvyko'Į Europą ir darė žygių, 
kad Europos Parlamentas pri
imtų rezoliuciją, liečiančią nele
galią Pabaltijo valstybių Sovie
tų okupaciją, ir kad Pabaltijo 
valstybių 1

Dr. Kazys Bobelis

šių metų balandžio- mėn. l(rd. 
VLIKo; pirmininkas dr. ,K. Bo
belis Toronto, Lie tuvių Namuose 
pasakė lietuviu visuomenei-, kal
bą, liečiančią VLIKo veiklą ir 
dabartinę tarptautinę politiką.

Dr. Ę. .Bobelis pirmiausia su* 
pažindiho ■ suširinkūsiuš svečiūš 
su pačiu VLIKu, pareikšdamas, 
kad VLIKą sudaro. 15-ka politi
nių partijų. VLTKas buvo įsteig
tas Lietuvos pogrindyje ir turi 
mandatą kalbėti, veikti ir kovo
ti išeivijoje . pasaulio lietuvių 
vardu už Lietuvos iš okupacijos 
išlaisvinimą. Tai yrą; VLIKo to
kios funkcijos ir Įsipareigoji-" 
mas. Nuo tos pareigos VLIKas 
negali atsisakyti, ir niekas ne
gali VLIKo nuvertinti į eilinę 
organizacija’: v ■.

Toliau kalbėdamas, pirminių- 
kas pareiškėj. kadi VLlKąs kaijx! 
vyriausiaš Lietuvės išlaisvinimo' 
komitetas, susidęites iš ’politinių: 
partijų, yra žinomas ne tik Eu
ropos, bet ir kitų kraštų yyriafe 
sybemsi?TKiėkviėnąm lietuviui 
ar orgąni j^ici ja i ;nėių uždraustą 
dirbti. Lietuvos' laisvinimo. dar
bo, bet reikia kooperacijos su 
VLIKu. Ėiėtųyds neprikĮausbmy- 
bės atgavimo’ ihetąi arįėja. Tiek 
nebeiaiiksiiriė, kiek laukėme, Į nes 
Lietuvos okupantas --^/Sovietai 

■“ ' * f » **«,... * J r ' z ** ” w "

pradedąpralaimėti ųžsimpji- 
muoše -pavergti :įr. kitas’-laisvąs; 
valstybes-- -r ?; .’L? -: ■ -

' ■ -T’’’ !’ ■ •i’i’į ;-į ' ’-h
Sovietams j)r4dėjė'.tiėbėšišekr 

ti plėsti -.savo“, imperiąlisibiias 
užsimojimus/: kada 
dentu: tapo Ę? Rea^an? Ir’ uąbąr 
Sovietų okupacijos nepripažini
mo (Li&Uvos‘:.ir kitų vifch’bią). 
pagriridinį. ^aajgąr-kaulp sudaro'■

daug kas pasike’s Sovietų pa- 
vergtiį kraštų gerovei. Ragino

VLIKo piram dr. K. Bobelis ’i lietuvius bū Ii vieningiems, nes 
pareiškė, kad Europos Parla-j bet kokie pasireiškę’ dublikati- 
mente daugumą narių turi šo-jnįai darbai kenkia Lietuvos lais- 
rialdemokratai ir, jei jie nebūtų1, v$s kovai.
minimą rezoliuciją parėmę, lai 
ta rezoliucija, reikalaujanti Pa- 
batij'o valstybėms laisvės, nebū- , 
tų praėjusi. •

Dr. K. Bobelis pareiškė savo 
kalboje, kad iš pradžių socialde
mokratai nebuvo avšisprendę 
balsuoti-už rezoliuciją,, reikalai!-' 

* jaučią, kad Sovietai pasitrauktų 
iš okupuotų Pabaltijo valstybių. 
Bet VLIKo pirmininkas dr. K. 
Bobelis, gavęs progos, turėjo il
gesnį pasikalbėjimą su Vakarų 
Vokietijos vicekancleriu, kuris, 

.naciams valdant Vokietiją, buvo Į 
i pasitraukęs į Norvegiją ir vedė* 
? kovą: už Vokietijos išlaisvinimai: 

: iš mačių-diktatūros. Dy. Bobeliui j'

:‘ris:-lriva£s 
buvusios laisvos, Lietuvos, Lat-' 
vijos ir Estijos valstybės yra So
vietų okupuotos*,' o ne laisvu no
ru į So v. Sąjungą įsijungusios, 
ir joms yra reikalinga parama. 
Vokietijos vicekancleris, dr. K. 
Bobelio paveiktas, pakeitė savo 
nuomonę ir davė pažadą para
ginti* sociakreihokrafus balsuoti 
už patiektą rezoliuciją.

Taip pat dr. K. Bobelis .pareis-’ 
;kė, kad, -kas liečia rezoliucijos 
•priėmimą, > aktyviai • talkino ir 
socialdemokratų veikėjas T. ■VĮJ- 
činskąs. su - drąūgais, oš Ang
lijos? ’ ■ ” ? . /

VLIKo pirmininkas dr. K. Bo- 
belis pareiškė, kad nei latviai, 
nei estai 'neturi ’ tokio -veiksnio,

11M ‘JJI .1 ill ■ —Myy .

LTTE31ATŪRA, Hetavfį Htėrattart, meno ir
1954-m. metrftAHi, Jame yra v«4ingL niekuomet ne*enatą, Vlntt 
Krėves, Igno šlapelio, Vinco Madfino, P. Joniko, V. Stankot 
J. Rankčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir 1 
Meilaus ifftraipenlai bei studijas, Iliustruotos nuotraukomis k 
M- K; Čiurlioniu. M. šfleiklo, V. Kašubo*, A. Rūkitelėa ir JL Vara 
kūrybos yovęikriaiA. 365 pusk knyga kainuoja tik |3.

« DAINŲ iJENTfiS LAUKUOSE, poette, raiytojos if tea 
tinlą lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dahi| 
Iventes be^ jų iriorlją fr eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės pnfięįn stiliumi ir surinktais duomenims 
bei. užkulisiais. Studija yri 151, pusi., kainuoja S2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly 
tas Juose Adomaičio — Dėdės 1 Berno gyvenimas. Tai ne sausei 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė stuifija, suskirstyta skirsnėHala Ta 206 puslapių knyfi

Palankiai atsiliepę apie Aust- 
ralįjpso Lietuvių B'nę, kuri su
darė progą, kaip VLIKo pirmi
ninkui, kalbėti Lietuvos laisvės 
reikalais didžiosiose B-nės apy
linkėse, susitikti su aukšta;s 
dvasiškiais, minis t eriais, ■ parla
mentarais ir kalbėti p?r radiją.

Juozas šarapnickas 
(Bus daugiau)

J. KELIUOT1S

Iš AUTOBUSO ZARASAI-KAUNAS

— Lenkijos valstybinė maistu 
paskirstymo Įstaiga pareiškė^ 
kad lenkų kepyklos greit prieis 
prie bankroto, jeigu valdžia ne-* 
leis pąkejli duonos kainą.

jąng Jankis .'.u ‘.racijoje ir Nį 
Zelandijoje*. Tri pirmas -toks ki/ 
nu vyriau* y!ė:, lyderio vizitas^

— D.. Britanųos pinigu apy-i 
.vartoje-pasirodė naujos 50 pmų 
monetos. Jos irupali skiriasi nuo 
senųjų.' Nemaža žmonių krci£ 
pėsi Į policiją, manydami, kai 
tos monetos nėra tikros. s

1 •/?’ ■''* .. L
a- Sovietų Sąjungos patarėjai

raguos vyriausybei perorgan 
žuoli kariuomenę.

— Sovietų diplomatas Vaka
rų Vokietijoje A. Popov pranešė 
polilcijai, kad vagys pavogė jo 
automobili. Jis buvo labai nu- 

pstebęs. kai po dviejų dienų poli- 
i cija atrado jo mašiną, Paaiškė- 

visgi pasisekė Vokietijos vice- m_a'

išsodino jį ir pririšo4 prie me
džio. Dabar ■ jis jaii Maskvoje. 
Oficialiai paskelbta, kadj jis li
goninėje.

MEET THE CHALLENGE!
fe

? SERVE WITH PBIDE IN 
’ JHENAFK)^

v LIETUVHKASIS PĄMĄftTS, Henriko Tamo-TunafasEt

Lubguvo* apskričių duomenimis. Apražymal įdomūs Hekvi*n*n 
Hetn-rlui. Leidiny* Unttrnota nuotraukom!* pabaigoje duodami

1 knygoje yra Ryt^rftrtų fenėlapfe. Kaina ft

> K4 raiytojod PetroočHt OffaWtM at*

naudingoj* 53f

mataiti* bollerikų okupacijos metai*. Knyga tori 234 puslapiui 
bet kainuoja tik $3. <

'* JULIUS JANONIS, poetas b* revoHudonierim, nesupras 
bu tr klaidinga} interpretuojamas gyvenime ir politikoje! tik * 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliau* Janonio gyvenimą Ir po*

Knyga yra <flddk> fmaato, 355 puslapių, kainuoja
- ''-—rrvfts ynTT.^. v

m »rofar; Dovdių.

dvidešimt Lietuvos nepriklau
somybės metų aš užėmiau gan 
aukštas vietas ir, tikėk manimi, 
per visa tą laiką niekad nebu
vau bartas ir baustas už tai, kad 
buvau pasyvus, kad į viską žiū
rėjau pro pirštus, kad niekad 
nesistengiau pravesti savo nuo
monės. Priešingai, Visos, politi
nės grupės už tai mane tajkė to
lerantingu ir kultūringu! -žplo- 
gumi. Bet vos tik aš pradėda
vau rodyti savos iniciatyvos,.vosI 
panorėdavau pareikšti savo in-j; 
dividualybę, yos Įriik ^imdavau ’ 
griežčiau ir karsčiau rūpintis sa_ ■ 
vo pareigomis, tuojau ūzgirsda- ’ 
vau iš visokių pažiūrų žmonųį; 
kad aš jau pradėjau “gest^ kad

(Tęsinys)

Valdininkas mato, kad aš ne
atsargus, nepraktiškas, tiesiai 
dėstąs mintis,^ negalvodamas 
apie jų patėiškimo pasėkas. Jis 
su užuojauta pažvelgia į mano 
prie ausų pradėjusius balzgano-, 
ti plaukus ir pradeda mane mo
kinti gyvenimo išminties.

— Tamsta labai nepraktiškas. 
Jei toks pasiliksi, tai Tamstai vi
sados bus. sunku gyventi.

— Dieve mano! Aš ir neno
riu būti “praktišku”. Nieko lėng 
vesnio nėra, kaip būti “praktiši 
kų”. Kad aš .“nepraktiškas”, tai 
girdžiu jau nuo studentavimo 
laikų! .

Vis dėlto gėriau būti prak- daraus 
tiškam! ’ -A” '

— Užtenka Lietuvai tų “prak
tiškų” žmonių! Jų tiek daug. 
Dėt jį gausumo taip darosi nuo^ 
bodu! Dėl jų Lietuva jau nebe
žino . laimėjimų!'’ Kasgi yra tie 

. “praktiškieji” žmonės? Tai pa- 
irazitai, 'egojistaį, ariyištai, Lie
tuvos kūno ir siejos naikintojai!

i Kaip, būtų gera,’, kad būtų bent 
kiek 'mažiau tų ’ “praktiškų^ 
žmonių! ", •

— Tamsta karščiuojies. Matyl 
ti. vasarodamas prisirinkai daug 
entergijos. Aš Tamstą gerbiu ir 
myliu,: todėl draugiškai noriįi 
duoti Tamstai patarimų, iš savo. 
jau nebetrumpo gyvenimo. Per

MAISTAS H EUROPOS SANDĖLIŲ 
J

fW8 West 69th St, Chicago, BL 60023 ♦ Tel. ,25-2787

Didelii pasirinkimai gero* rūšie* Įvairių pretis.

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVIC1 

H*1 W. 0th St, CMc*C®, IK «O«2f ♦ Td. >25-2711

JAY DRUGS VAISTINE* ’ '‘ e

STINGAI KFILDOMI RXCT3TAI • FAMNJOI XAT AAS- 
DUMYNAI • KOSacmKOS

Atdara šlokiadieiilalf M<

N, BJl, B*gl«tr»cre

TeL 476-2206

taip 
tis.

Nedaug tėra dalykų, kurie 
’sugadina’žmogų, kaip pyk

Kas tai pasakė
garsaus rašytojo — 
Bernard B. Shaw:
- — O visgi pasaulis 
kušiai padarytas!

akivaizdoj 
šposininko

yra nevy-

• Gudrus ir po žeme mato,

' kultūringas”.. Aš taiApjišipažįs- 
tu tik norėdamas Tamstai būti į 
naudingu. ?'•- <

- — Labai dėkoju ūą /atvirumą! 
— jau įniršęs ėmiaū kalbėti,. — 
Kuo Tamsta’marie laikai? Ar ma- 

.□ai kad is dęKt^?g^ięrių;^ąd,’ 
kaip Tamsta;* prie visų^vyriausy
bių užimčiau; aųj^t^s^vii^as? 
Bendrai, apie’ kokibs'riĮCffs. viętos 
užėmimą iki. šįhl?nėteko.į>^gal-' 
voti. Aš norių tik'patarnauti' sa- ’ 
vo tautai, prisidėti: pĖięžjos.’didy-1 
bes išryškiriimbj o^Tariista Trianė 1 
mokai, kaip/reikia -daryti •• karjė-

• rą. Bendrai/ tokiu-būduTaimin- 
■gos karjeros visiškaienenorių!, -

— Nors Tamsta ■ jaudinies,. bet
■ .. /., •

SUSIVIENIJrMA^ LIETUVIŲ AMERIKOJE
• yra, seniausia, - didžiausia -įr„ turtingįausia lietuvių fraternalinė 

organizacija, -lietuviams ištfldnfai tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA —atlieka kultūrinius darbus,. gelbsti ir kitiems, kurie tuos

»’ ’o/- .darbūs dirbau- »
't ’ . -■* *< ■ f ■ * 1 ” *

SLA — išmokėjo' daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių
! - apdragdų.sayaręaiiaffnsA k, ‘‘ :

SLA — apdraudžia . .pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
. A .nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

. ^Kiekviėhas į lietuvis ir lietuvių draugas gali L
Į ‘’I-- j -^ri^ėnijĮmej^psidfausti Įki'^10,000. i i-' 1 <

SLA — apdraudžia 'ir Taupomąja ąpdrauda — Jįidowment
. ’ TV7 • .Jnsųrąųęe; loįri.wūa& naudingą jaunimui, riekiančiam

• yri’.' '-’.aul^pjp/jQdSsImlr-^-'.gyye'niffiQ.- pradžiai. <■ f.
ŠL^^.yąiktiš'!ąpdįTBUdbal,b$ia teripinudta. apdrauda: už

tik $3.00 metams!.
.^^yįo^*lWtuvih,t' kolonijose. -

■kuopę, veikėjus,

V'

AMERICA 
i. 10001 

563-2210 ■

50 metų ątudijavgs, kaip

ATEINA LIETUVA
parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba būrė parašyta apie Lietuvą, lietuvius
fr fetfrrhj kalbą., Jianyrėsi ksfrtu su JpUlJapnlnm ir prof. K. 
Būga pas geriausius Šimbuečio pradžios kalbininkus, padarė 

' lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslins vertimui 
j - tr patarė mums toliau sixtdijuotL

KM. Kletf ririkMxL Fūtu KX

» — Naujiena, Chicago, U, ID. FriJiy, April 2D, 19*3
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George Shuitz yra pasiryžęs išprašyti 
svetimas karo jėgas iš Libano

Valstybės sekretorius Georgė Shultz yra pasiryžęs 
išprašyti visas svetimas ginkluotas pajėgas iš Libano 
teritorijos.

— Aš tol važinėsiu po Įvairius Artimųjų Rytų cent
rus, kcl gausiu atsakingų Izraelio, Sirijos ir palestiniečių 
pareigūnų pažadus netrukus atšaukti savo karius iš Li
bano, — pareiškė'-sekretorius Shuitz, išvažiuodamas iš 
Washihgtonų.‘• < ’ . ‘
r ■ Prieš "tris savaites sekretorius' Shdltž^ pokštelėjo, 
kad per dvi savaites Izraelio karo* jėgos jau pradės kraus
tytis 'iš Libano. Pašale- ir dingo. Niekas nežinojo, kur 
jis išvažiavo. Washingtone buvo apuostyta^ kiekvienas 
kampas, bet sekretorius niekur nerastas. Niekas nenorėjo 
tikėti, kad sekretorius būtų galėjęs toki dalyką pasakyti.

Tiktai už kęlių dienų paaiškėjo, kodėl jis galėjo tuos 
žodžius porai žurnalistų pasakyti. Tada jau buvo krašto 
apsaugos tarybos nutarta neparduoti Izraeliui prieš kelis 
metus užsakytų naujausių lėktuvų, kol jie neišsikraustys 
iš Libano. Kada prez. Reaganas Šį nutarimą pranešė 
premjerui Beginui, tai Izraelio kariuomenės vadai nu- 

7 kabino nosis. Jie aiškiai matė, kad be Amerikos lėktuvų 
z jie nieko nepadarys, jie net ir Izraelio neapgins, nekal- 
“ bant jau apie Libaną ir užimtas Sirijos sritis.

Mošė Arens, suizraelėjęs Lietuvos ir Amerikos pilie- 
2 tis, viešai pareiškė, kad Izraelis neprivalėtų priklausyti 
Z nuo Amerikos ginklų, nes prez. Reaganas, kada tiktai 

panorės, galėtų sustabdyti ginklų siuntimą Į Izraeli ir 
’ visos Izraelio pastangos nueis niekais. Jis tuojau sufor- 
7 mulavo tokius Izraelio pramonės planus, kad gynyba ne

priklausytų nuo užsieniečių. Taip viską viešai pareiškė, 
: bet slaptai Įsakė patempti tuos Izraelio siūlų galus, ku-; 

riuos jis tampydavo, kai buvo Izraelio ambasadorius 
Washingtone. Jis buvo Amerikoj išauklėtas aviacijos in
žinierius, kuris žinojo, kur yra parištas kiekvienas siūlo ! 
galas. Jis žinojo kurį patempti ir kiek jį patempti. Begi

nąs nebuvo tikras, bet naujas gynybos rninisteris žipojo. 
Ne be reikalo Beginąs pareiškė, kad, jam sunegalavus, 
norėtų Kaune gimusį izraelitą matyti savo vietoj. Jam 
atrodė, kad Mošė Arens yra geriausias iš visų.

Per dvi savaites izraelitai karo pramonės nepastatė, 
bet jie pritempė tiek siūlų galų, kad prez. Reagan® pra
nešimas apie nutarimą neparduoti Izraeliui karo lėktuvų 
buvo panašus į šlapią mazgotę. Izraelis jau gavo tiek 
įvairiausių naujų lėktuvų dalių, kad nauji lėktuvai jau 
buvo beveik nereikalingi.

Praėjus dviem savaitėm nuo sekretoriaus Shultzc 
pareiškimo, Izraelis visai nesirengė kraustytis iš Libano 
Izraelio atstovai turėjo pakankamai argumentų, kodėl jie 
negali kraustytis. Vienas stipriausių buvo tas, kad Sirijos 
kariai visai nesirengia išsikraustyti iš šiaurės Libano. 
Nesirengė todėl, kad Libano karo jėgos buvo per silpnos 
Sirijos kariams iškraustyti iš šiaurės Libano. Per tą laiką 
Sirijos kariai buvo apginkluoti naujais Sovietų ginklais 
Jie turėjo pakankamai tų ginklų, nes Sirijos prezidentu' 
jau nereikėjo už juos rusams mokėti. Pradžioje ru«ai 
laukė dolerių už kiekvieną naują kulkosvaidį ir priešlėk 
turinę patranką, o dalis rusai vežė ir nieko nereikalavo 
Sirijos kariai, palestiniečių padedami, labai' lengvai ga 
Įėjo sustabdyti Izraelio karius, jeigu jie būtų norėję verž 
tis Į šiaurę.

Kas sekr. Shultzui buvo aišku prieš dvi savaites 
jam nebuvo taip aišku praeitą sekmadienį. Jo pareiški
mas. kad izraelitai per dvi savaites pradės trauktis iš 
Libano, nuėjo niekais. Dvi savaitės praėjo, o Mošė Arens 
Įsakymo kraustytis dar neparuošė. Užtat sekretorius -tu
rėjo imtis tokio žingsnio, kaip,jis pasakė: tol važinėsiąs 
kol Įtikins izraelitus, sirijieeius ir palestiniečius, kad at
šauktų savo ginkluotas jėgas iš Libano,

jeigu izraelitai ir atšauktų visas savo jėgas iš Libano, 
o Sirijos kariai nutartų iš ten nesikraustyti, tai Libano 
kariai nepajėgtų Sirijiečių iškraustyti iš šiaurės Libano.

' Iš; Kairo sekretorius užsuko trumpam pokalbiui-su 
Beginu, Izraelio premjeru, o ketvirtadieni nusileido Bei-; 
rute. JI pasitiko, amerikiečiai. Pirmon eilėn jis nuvyko* 
i JAV'ambasadą, iš kur .organizavo pasitarimus su Li
bano vyriausybe. Jam rūpėjo nustatyti, ar Libano vyriau- ’ 
sybė pajėgs apginti savo krašto nepriklausomybę.

Sekretorius žino, kad Libano vyriausybės atstovai 
jau keturis mėnesius veda pasitarimus su Izraelio vyriau
sybės atstovais. Per tuos keturis mėnesius pavyko išsi-- 
aiškinti kelis klausimus. Liko daugiau klausimų neišaiš-i 
kintų, negu išaiškintų. Libano atstovai visą laiką reika
lavo, kad Izraelio karo jėgos išsikraustytų iš Libano, o 
kai šitas klausimas bus išspręstas, tai tada Libanas svars
tys kitus klausimus. Libanas prižadėjo sutvarkyti pales
tiniečių klausimą, bet jis atsisakė kalbėti tuo reikalu, 
kol Izraelio karo jėgos neišsikels iš Libano teritorijos. 
Izraelis Įrodė, kad Libanas palestiniečių hesutvarkys, 
kaip nesutvarkė praeitais metais. Palestiniečiai iš pietų 
Libano apšaudydavo Izraelio pozicijas pačiame Izraelio 
pasienyje.

Šio klausimo yra dar kita problema. Libano valdžios 
atstovai, besitardami su Izraeliu, reikalauja, kad visi iz
raelitai apleistų Libaną, bet ne visi libaniečiai pritaria 
tokiam griežtam nutarimui. Libaniečiai žino, kad Izrae
lio karo jėgos pripažįsta visiems libaniečiams pagrindines 
žmogaus teises. Jie yra įsitikinę, kad izraelitų kariuo
menės vadai ir ateityje tas teises pripažins. Išėjus izrae-

ISTORIJA KARTOJASI

‘ • ' > -- —> ' - ■ Ar m r .

- Ka^ąaniiikas Vaclovas Zakarauskas

Kaunas, „stebuklingai' gražus. Pranašo baltaplaukio patriarcho,
autos. prisaįėĮinab ,pavasaris. Tai. kovotojo aušrininko Vaižganto- 
mūstį atgimimo tvirtovė, -nenu- 
Įąlįfna, nepaliečiama skaitlingų;
priešu. Jaunimas plaukia “Auš
ros” šviesos pakviestas pažadin.:

Tumo pamokslų, nes iš jo iūpų 
stiprybės jėga trykšta. Kviečia, 
Šaukia tas didis žynius, jungtis 
aukotis, nes Nepriklausomybės

litams, tos teisės nebus pripažintos, nes libaniečiai vado
vaujasi Koranu, kur vyrai yra pirmos rūšies piliečiai,

tas,,, daina veržiasi iš lietuviškų; 
širdžių, ištroškusių laisvės...

štai. Vytauto Parke jau žibu-: 
tės pražydo mėlynos lyg dangus, 
lihk^rmo? kauriiečius,- taii tautos: 
svajohhį Įamžinimo Įsikūnijimas. 
Kas siandieną apsakys ir’supras 
čia tremtyjė. anų 'dienų' entuzi
azmą Kaune, tai dvasinės didy
bės pasišventimo laimėjimo ste
buklas. ••

Sekmadienis... renkamės pa
dėkoti Viešpačiui už -suteikimą 
jėgų, stiprybes, ištvermės auko
tis tam Didžiajam Prisikėlimui..: 
einam, buriamės Vytauto bažny. 
tėlėn, čia matosi visų luomų lie
tuviškų širdžių, tarnautojai, dar
bininkai ir daug matosi karių, 
kad ir iš toliau įgulų... tai mi-

kudikis reikalingas globos, at
sidavimo ir -visos tautos rūpesčio: 
.išugdyti jį Į stiprų laisvos tė
vynės ąžuolėli. Išeinam sujau
dinti, apsiašaroję,, bėt sustiprėt 
ję. Tas apsijungimo simbolis kum 
Vaižgantas išugdė toj bažnytė
lėj šventąjį aukurą, kuriam lieps" 
nojant suteikia pasiiyžimą stip
rybės pasisemti.

Bet neilgai džiaugėmės, kas 
; savanorių krauju buvo atpirk
ta. Štai vėl audra, ugnis, bolše
vikinės gaujos išblaškė mus ir 
sutrypė laisvės paminklus.

Tremtis liūdna realybė. Ieš-‘ 
kome vėl dvasinės tvirtovės, 
vėl glaudžiamės vieni prie kitų 
viemtgęnčių tarpe. Tikslas aiš
kus. Vyksta gigantiška kova Tė

nia norinčiųjų išklausyti mūsų vynėj. Turime padėti, stiprinti

-

o moterys priklauso tiktai nuo vyrų. Dalis libaniečių iz
raelitų mažiau bijo, negu pačių libaniečių. Ariel Šarono 
tardymas ir pasmerkimas libaniečiams arčiau prie šir
dies, negu sprogimo metu žuvęs Gemajelis.

Šiandien pačiam sekretoriui Shuitz gali atrodyti, kad 
jam reikės daugiau laiko, negu jis pradžioje buvo apskai
čiavęs. Be to, prezidentas Reaganas trečiadienį pranešė, 
kad Artimųjų Rytų problema perkelta Į Centro Ame
riką. Preizdentas gali iškviesti sekretorių tai pačiai prob
lemai spręsti — Amerikoje. *

juos. Tai tautos kova būti ir ir 
išlikti.

Bet istorija kartojasi. Po tų 
didžių nelaimių susirenkame Šv. 

i M. Margos Gimimo bažnyčioj 
: šaukiame iš skausmingų krūti

nių. Dievas mūsų gelbėtojas, 
įgautame moralinių jėgų, ieško
me globos maldoje. Bet Viešpats 

j sunkiose valandose lietuvių tau
tos neapleidžia, siunčia isugdy- 

' tąs šviesias asmenybes, šauklius, 
j pasišventėlius, tai mūsų kan. V. 

Zakarauskas dvasinės atgaivos 
pranašas, tai Vaižgantas II, jo 
todis per pamokstu* giliai smin- 

i ga klausytojams širdin, ragina 
vėl naujam prisikėlimui, kviečia 
Į bekompromi&inę^ kovą, skau- 
dž*ausiame tautos momente. Nuo 

: lėto* skelbia, regina, kad tik da- 
i bąr Tėvų žemės mfeitės ugnelė 
l sukelia rezistencijos dvasią, kad
I tik dabar nuveikti mūsų darbai 

bus ateinančiojo kartom pasidi
džiavimas. Nuolat skelbia savo 
pranašystės žodžiais, skirkime 
savo jėgas tautos gyvastingumą 
stiprinti, kad primint laukuose, 
miškuose žuvusiųjų testamentą, 
kad suprast tautos likiminę ko
vą, reikia pažinti tautos kančias, 
neįsigilinę širdimi partizanų 
'pasiaukojimo nesuprasime šių 
dienų kovotojų tragizmo.

Tap mūsų pranašas kan. V. 
Zakarauskas-Vaižgantas II ragi
na su didžia ištverme veikti ak
tyviai, kad tuo dvasinio nuo
smukio metu čia mūsų kova neš
tų -stiprybės kovojančios tautos 
didvyriams ir dvasinio pasidi
džiavimo, kad jie ne vieni.

Esame tikri, kad tie mūsų 
Vaižganto II, pranašaujantieji 
žodžiai žinomi ir okupantui, ku
rio. neapykanta ;be i-įbų£ to’clėl 

■ ^/giąsi sukurti į ĮMūių laisvųjų 
Tietuvių ; tarpe '-'chaosą, siunčia 
gausiai., paruostų . agentų, kurie 
atsiranda čia savanaudžių tarpe. 
Valdžios ištroškusių grupelėje, 
bet žemos moralės iš intelekto 
koloborantai, kurie net imasi 
negarbingo — niekšingo darbo, 
niekinti teršti iškilias vadovau
jančias asmenybes — patriotus, 
siekia padėti okupantui griauti 
mūsų stiprias sukurtas kovos or
ganizacijas VLIKą ir ALTą. Tai 
niekšingas dezertyrų darbas, 
oportunistų ieškančių iš okupan
to lengvatų savo dukras pasiųsti 
Vilniun. Bet tie, “vadai” grio
vikai, tiltų statytojai Vaižganto
II klausytis pamokslų vengia — 
nesirodo, nes “vagiui kepurė 
dega”.

Gaila, tie šmeižtai padlaižų, 
niekšelių randa gerą dirvą Drau 
go puslapiuose, kurie pučia sa
vo destruktyvią veiklą, jie re
mia ir “Draugo” pornografijos 
cinizmą, ruošia okupanto filmų 
demonstravimą. To Draugo ne
skaitau ir nei cento neaukoju.

^Nukelta j penktą pusiau.

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

Troboje netoli langų stovėjo iš pušinių lentų 
sukalti stalai ir tokie pat suolai, ant kurių susės
davo kartu su šeimyna valgytu Per ilgus karo 
metus atpratusiems nuo patogumų žmonėms 
daug ko ir nereikėjo, bet Bogdaniece trūko duo
nos, miltų ir kitų maisto produktų, bet ypač 
padargų. Darbininkai ką galėdami sunešė, bet 
Macka daug tikėjosi, kaip ir paprastai tokiais at
vejais būna, kaimynų pagalba. Ir henusivj'lė, 
ypač Zychu.

Kai kitą dieną, džiaugdamasis rudenine gied
ra, senis sėdėjo lauke ant kaladės, tuo pačiu ark
liu į kiemą Įjojo Jagienka. Malkas prie tvoros 
skaldęs tarnas norėjo jai padėti nusėsti, bet ji 
akimirksniu nušokus ant žemės prisiartino prie 
Mackos, kiek uždususi ir paraudusi nuo greito 
jojimo.

— Garbė Jėzui Kristui! Atvežiau sveikini
mus nuo tėvelio ir norėčiau paklausti apie svei
katą.

— Neblogiau, kaip keliones metu, — atsakė 
Macka, — žmogus nors pakankamai išsuniegi 
? rme šiukšlyne.

— Bet labai nepatogu čia, o ligoniui reikia 
;r priežiūros

— Kieti tne> vyrai. Žinoma, iš pradžių nėra 
ptoyiunu. be* neirikia !r alkanam būti. Liep&ne

papjauti jautį ir dvi avis, mėsos turim pakan
kamai. Ir moterys atnešė truputį ir miltų ir kiau
šinių, tik nedaug, bet labiausiai mums trūksta 
įrankių.

’ — Aš liepiau pakrauti du vežimus. Viename 
jų yra dveji patalai ir virimo priemonės, o kitame 
visokios rūšies maistas. Ten yra pyragų ir miltų, 
sūdytos mėsos, džiovintų grybų, statinaitė alaus, 
kita — medaus, ir visko, ko turėjome namuose, 
po truputį.

Macka, kuris visada džiaugėsi gautomis do
vanomis. ištraukė ranką, paglostė Jagienkos gal
va ir tarė:

— Tegu Dievas atlygina tau ir tavo gimdy
tojams. Prasigyvenę atiduosime.

i — Dieve, jums padėk, bet mes ne vokiečiai, 
i kad turėtumėm atsiimti tai. ką duodame.

— Tai dar tegu Dievas jums daugiau atlygi
na. Pasakoja apie tave tėvas, kokia šeimininkė 
esi. Juk to visus Zgoželicus per metus valdei?

— Na, kad ir taip. Jei jums reikėtų ko nors 
daugiau, tai atsiųskite ką nora tokį, kuris žinotų, 
ko trūksta. Nes kartais atvyksta’ koks kvaišas 
tarnas ir nežino, ko atvyko.

Jagienka pradėjo dairytis aplink, o Macka 
tai pastebėjęs nusijuokė ir paklausė:

— Ko taip dairaisi?
— Nieko!
— Atsiųsiu Zbyšką, kad už mane padėkotų 

tau ir Zychui. Patinka tau jis — ką?
— Aš neįsižiūrėjau.

— Tai įsižiūrėk dabar, nes jis tikrai ateina.
Zbyška grįžo gyvulius pagirdęs ir, pamatęs 

Jagienką, pagreitino, žingsnį. Buvo apsirengęs 
elnio striukė ir vilnone apvalia kepure, dėvima po 
šalmu. Jo plaukai buvo be tinklelio, kaktoje lygiai 
nukirpti, o šonuose nusvirę auksinėmis sruogo
mis ant pečių. Artėjo greitai, išaugęs ir lieknas, 
panašus Į didelių dvarų ginklanešį.

Jagienka, norėdama parodyti, kad tikrai tik 
pas Macka atvyko, pasisuko visai Į jo pusę, bet 
Zbyška linksmai ją pasveikino ir, nors mergaitė 
ir priešinosi, pakėlė jos ranką prie lūpų.

— Kodėl man ranką bučiuojate ? — paklausė, 
— ar aš kunigas?

— Nesipriešink, toks paprotys.
— Gali ir į anrtą pabučiuoti Už tai, ką at

vežė, — įsiterpė Macka.
— Ką ji atvežė? — dairydahtasis po kiemą ir 

daugiau nieko, tik pririštą prie stulpo juodą arklį 
tematydamas, paklausė Zbyška.

— Vežimai dar neatvažiavo, bet atvažiuos, — 
atsakė Jagienka.

Macka pradėjo skaičiuoti, ką atveža, nieko 
nepraleisdamas, ir, kai jis paminėjo dvejus pa
talus, Zbyška tarė: ' x

— Man gerai ir ant zubro odos atsigulus, bet 
dėkoju, kad ir mane prisiminėte.

— Tai ne aš — tėvelis, — atsakė rausdama 
mergaitė. — Jei geriau patinka ant odos, niekas 
neverčia. _• - s

— Patinka, kas yra. Būdavo ne karta po4 JL 

mūšio miegdovamo galvas ant negyvų kryžiuotų 
padėję.

— Tai ir kryžiuočių esate užmušę? Netikiu.
Zbyška, užuot atsakęs, pradėjo juoktis, o 

Macka tarė:
~ Bijok Dievo, mergaite — tu jo nepažįsti. 

Jis nieko daugiau neveikė, tik vokiečius mušė, 
kad net dundėjo. Ietimis ar kirviais — viskam 
pasiruošęs. O vokietį pamačius, tai nors pririštą 
laikyk, taip prie jo veržiasi. Krokuvoj norėjo pa- 
siuntiių Lichtenšteiną pulti ir už tai vos galvos 
neteko. Toks šitas bernas! Ir apie du fryzus tau 
papasakosiu, iš kurių laimėjome tokį didelį grobį, 
kad už jo pusę galima visą Bogdaniecą išsipirkti.

Ir čia Macka jai papasakojo apie susitikimą 
[Su frizais ir apie kitus nuotykius ir veiksmus. 
O kovėsi jie ir iš už mūrų, ir atvirame lauke su 
garsiausiais riteriais^ gyvenančiais svetimose že
mėse. Kovėsi Vokietijoje, ir Prancūzijoje, ir ?ing- 
lijoje, ir Burgundijoje. Jie buvę pačiuose didžiuo
siuose kovų verpetuose, kur iš arklių, žmonių, 
ginklų, vokiečių ir plunksnų pasidarydavo tikras 
mišinys. < t

(Bus daugiau)
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vakarų vejai
ciZ modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
nrseliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
1739 S. Halsied St, Chicago, U 6U64H

DR. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorių*

1938 S. Manheun Rd, Westchester, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

CeL: 562-2727 arba 562-2728

TEL 233-8553
Service 855-4504. Pa®» J6Q5S

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

i’ECIALYBi: AKIŲ UGOi 
W Wwt 103rd Str^ 

Vil&ndos pagal augi tariny

OPTOMETRIST  AS

KALBA LIETUVIŠKAI
MH W. 71rt St TeL 737-5149

ir “contact leuaw”,

Or. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLRS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WKST 43rd STRUT 

Valudot: utnd. 1—4 popiet.

Oflte telefanM; 774-2MR, 
■eriteecij— 441-5543

FLORIDA

Prostatos, inkstų ir šlapumo

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 337 lt 

let (813) 321-4209

«?RKRAUSTYMAI

ŽEMA KAINA 
rnmam Master Char^a 

ir VISA kortele*.
<- 4 E RE NA $. TaL 925-4051

Apdrausta* parkraustymae 
U įvalrly atatumy.

ANTANAS VILIMAS 
Tat 374-1852 arte 37M9M

4ADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Stohee WOPA - 1490 AM 
traaaliupiamoe if mūay atud'dea 

MerqwHe Parte

V ėdi Į a Aldona D«vkw
T* Irto 778-1542

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, IL 50529

“Lietuvos Aidai”
KAJI BRAZOŽIONYTt 

PropramM vedėja

E’—dien nuo pirmadienio iki peak 
tedienįo 8:30 vai. vakarą 

ta i d'M ii VČEV ftottoo. 
'banga 1450 AM.

St Petersburg. FUl. 12:30 vai. p.p. 
’» WTIS ttotiee, 1110 AM banga.

2648 W. 71»t Stre-i

Ckicagn, UliDoa 60621 
Telet 778-5374

SUS1KINKIMV

Šv. Pranciškaus sesery rėmėjy 
apskrities metinis banketas su .pro
grama įvyks gegužės 1 d., 3:30 vai. 
pop.et, Šaulių saieje, 2417 W. 43rd St. 
komisija ir valdyba kviečia visus at
silankyti ir paremti seseles pranciš- 
kietes.

Rožė Didžgalvis, rast

C hi c a gos Lietuviu Suvalkiečiy drau
gija ruošia pavasarinį pikniką sekma
dienį gegužes 1 d., Vyčiu salėje ir 
sodelyje, z455 W. 47th St. Pradžia 
12 vai. Gros gera muzika, bus skanių 
valgių, veiks baras, ir bus gražių do
vanų laimėjimas. Kviečia komisija.

ISTORIJA KARTOJASI

Atkelta iš 4 psl.

Lenkiame galvas lietuviškoji 
patriotinė visuomenė, kurie ma
tome tragizmą Lietuvoje ir čia, 
gerb. kan.’V. Zakarauskui-Vaiž- 
gantui II, tam pasišventusiam 
Pranašui, kuris stengiasi sutelk
ti visų patriotu jėgas naujam 
Prisikėlimui.

IRAKO KARO JĖGOS 
GALINGESNĖS

SK.

KUVEITAS.— SuYažią.yę ,aš-- 
tąonių valstybių atstovai priėjo 
įsitikinimo, kad Irako kariuo
menė yra galingesnė již jaunus 
Irano karius. Jie metasi drąsiai 
kovon, bet negalvodami. Tuo 
tarpu kiekvienas Irako karys ap
galvoja, ką jo žingsnis padarys. 
Karių šaltas kraujas ir pajėgu
mas samprotauti yra galingesnis 
už drąsą ir karių skaičių.

Prieš dvi savaites vyko lemia-, 
mas mūšis tarp Irano ir Irako 
karo jėgų. Mūšio pabaigoje Ira
no pranešimas, Kad kad jie už
mušė 8,500 Irako karių ir atsi
ėmė 54 kvadratines mylias Ira
no teritorijos. Tuo tarpu Irako 
prezidentas Sadam Husejinas 
pranešė, kad kovų metu irakie
čiai užmušė 15,000 Irano karių.

— Kovos pasibaigs, kai Cho- 
nieini įsitikins, kad Irano ka
riai Irako neužims, — 
prezidentas Sadam.

pasakė

— Chomeini nenori 
apie Irano-Irako mūšių 
dymą. nes aklai įsitikinęs, kad 
iraniečiai kara laimėsią.

kalbėti 
sustab-

Nuo 1914 metu
MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos j mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū-, 
ti Jums nagingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 925-7400

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

Tel. 598-9400

DEI
GAIDAS - DAIMIDBurlaivis "Cutty star"

PAVIENIAI:

39,473.24 dol: a. a. John Bar- 
tash palikimas', CT,

4,950 dol: Dr. K. ir B. Bobe
liai' FL,

2,628.35 dol:' J. ir Dr. L. -Gie
draičiai, NY,

1,550 dol: J. ir E. Sinkys, CĄ,
1,217 dol.: Kun. S. Morkūnas,

IA,
1,100 dol: A. Kazaitis, IL,
1,050 dol.-: Dr. Č. Masaitis, CT,
Po 1,000 dol.: K. G. Čeputis, 

IL, M. Janonienė, MA, J. ir -J. 
Sakevičius, IL, St. ir A. Sko-

- - Po-500 dol.< - J. irZ. Budrevi- 
čiai, FL, R. ir K. Giedraitis, NY; 
N.N., NY,

Po 400 dol.: M. ir P. Karaitis, 
FL, Dr. L. Kriaučeliūnas, IL,

340 dol.: J. Blažys, ĮL,
335 dol.: J. Kavaliauskas, IL,

328 dol.: E. ir A. Stakniai, NY,
325 dol.: J. Normantas, Aus

tralija,
306.78 dol.: a. a. J. Janušaičio

300 dol.: Dr. A. Skripkus, N J,
Po 275 dol.: Ą. Bagdonaitė- 

Cesmes, FL, V. ir J. Dovydaitis, 
CA, St. Gasiūnas, IL,

Po 250 dol.: Kun. P. Kūra, IL,

A. Sinkys, CA, A. ir B. Sinkys, 
CA,

Po 230 dol.: O. Burneikienė, 
IL; R. ir A. Pūras, NY,

Po 225 dol.: E. ir K. Grigai
tis, FL, A. ir J. Varnelis, MI,

220 dol.: P. J. Adomaitis, IL,
Po 200 dol.: Dr. PR. ir J. Bag- 

das, NY, G. Bajalis, IL, A. A. Be
resnevičius, NY, Dr. R. Giedrai
tis, CA, C. ir A. Mikalajūnas, 
CA, Dr. J. Mockus, Anglija, Pr. 
Prankienė, IL, J. Stašaitis, MA, 
J. ir N. Valaitis, CT,

III
MIDLAND
FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IL 60632 

PHONE 254-4470

For constipation relief tomorrow 
ręach for EX-LAX tonight. ,

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythen pvepugM. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You lilikc the rehef in the morning. _ '*
(Tkvolatcd or pills, Ex-Lax 
"TheOvernight Wonder''

Read label and follow 
directions 
v M I ax. Inc . !W2

IL,

TAUTOS FONDO AUKOTOJAI 
1982 METAIS

175 dol.: E. ir J. Jasiūnas,
160 dot: V. Kožica, IL,
Po 155 dol.: J. Jasulaitis, Aus

tralija, Dr. A Matukas, CT, J. 
Mikalauskienė, IL,

Po 150 dpi.: J. Bobelis, CT, 
Kęst. Dubauskas, Alberta, K. K. 
ir S. Martinkus, IL, K. Oželis, 
IL, V. Trumpjo nas, IL,

Po 145 doL: Dr. I. ir A. Ma- 
čianiai, FL, A. ir L. Mažeika, 
CA, G. Meiliunienė, NY, Dr. A. 
ir H. MHaknis,- C A,

Po 140 dol.: St. Bartkus, MI, 
J. - Mačėnas, MI; J. ir I. Rasys, 
MA} Ą. ir Ą. Repšiai, IL, V. Ta
mošiūnas, MI,
. 135 dpi.: A. ir K. Čempė, CT, 
.130 dol.: J. ir J. Petronis, C A, 

. 127. dol,: J. Virbalis,. OH,
Po-125 doL: N. Butkūnas, Aus

tralija,: B. ir Pov. čečkus, MI, 
St. Dagys, IL, Br. ir A. Jucėnas, 
MA, J.'.Liubinskas, N J, J. Ta
mašauskas NY, A. ir I. Tumas, 
CA,- -

Po 120 dol.: A. ir B. Jocas, 
C A, A. ir L Lukas, MI, A. ir O. 
Keniau^iai, CT,: St. Palekienė, 
IL, A. šimonėlis, .CA, J. Žemai
tis, IL, •'

Po 115 dol.: S. Kvečas, Ca, M. 
ir V. Lisauskai, CT, R. ir R. Vei
tas, MA,

112 dol.: M. Pieteraitis, FL,
Po 110 dol.: A. ir V. Kačins-

106 dol.: V. Saudargas, Aus.

Po 105 dol.: V. Keturakienė, 
MA, K. Povilaitis, IL, Ą. Sko
pus, IL, B. ip I. Veitas, MA,

103 dol.: J. G. Makauskas, MD,
102 dol.: P. Mačernis, IL,

Po 100 dol.: ,E. ir H. Balceris, 
O A Ant Balčytis, ĮL, St. Bal- 1 
sys, NY, L. Biknevičius, IL, T. 
Blinstrubas, IL, Br, Budreika- 
Tender, MA, D. ir K. Burba, IL, 
K. Dabrila, IL, J. Daunoras, IL, 

. kun. L. Dieninis, MI, V. ir E. 
Dovydaitis, CA, V. ir O. Dovy-

kun. V. Dubinskas, Kolumbija, 
V. Germantas, FL, Alt. Giedrai
tis, CA, J. Grigaitis, IL, Ant. 
Gudaitis, IL, Ant, Gudonis, FL, — . F . W e.

J. ir A. Jakučionis, CT,* :V. P. 
Janušonis, WI, L. Jaras, IL, E. 
ir L. Jarašiūnas, CA, S. Jurs- 
kytė, PA, E. Kairys, CA, Dr. B. 
ir p. Kasakaitis, IL, Prof. Dr. Br. 
Kasias, PA, O. Kaulakienė, FL, 
St. Kętąiraųskienė, CA, L. ir P. 
Krajaųskąs, FL, V. Kraszewski, 
JL, O. Kremepis, IL, J. Krišto
laitis, OH, Ą. ir S. Leąnąs, NH, 
J. Litviną^, ĮL, B. Lfąrkęvięius, 
CA, St. Masaitis, IL, V. Mažei
ka, IL, M. Mėlienė, IL, J. Mit
kus, CA, Gr. Musteikienė, IL, 
kun. L. Musteikis, NE, K. Pabe
dinskas, IL, A. Pabrėža, IL, A. 
Pakalniškis, IL, F. Palubinskas, 
CA, A. Paškonis, IL, K. Petraus-

twit <‘i uiwm:nrtrTijr-ii m mu

Funeral Home and Cremation Senace
Charles Stąsukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS m SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

J. Palubinskas, IL, J. ir M. Ši
monis, CA,

gintas, CA, Dr. J. Ramunis, IL, 

(Bus daugiau)

Golden Egg
And Cheese Salad Sandwiches

Fuel up your hungry backMn-school kids with a nutritious 
lunch of Golden and Cheese Salad Sandwiches. The Tilling 
W economical and easy-to-do because it relies on hard-cooked 
vggs.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
Tel: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street Tel. RE 7-1213

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

Golden Egg and Cheese Salad Sandwiches
4 sandwiches

1 tablespoon chopped 
pimiento, optional 

teaspoon prepared 
mustard

teaspoon Worcestershire 
cauca

teaspoon call '»
slices bread -*
Softened butter

txcept bread and butter. Spread

hard-cooked eggs,* 
chopped

rup skredded Cheddar 
cheese

cup mayonnaise or 
salad dressing 

tablespoon snipped 
parsley or parsley 
flakes 

Combine all Ingredients
I slices of bread with about 1/3 cup egg salad mixture each* 
Top with remaining bread. Butter outsides of sandwiches. 
Grill in skiDet or on griddle over medium-high heat untfl 
golden brown. Turn and brown other side.
•HARD-COOKED EGGS: Put eggs in single layer In aaucw* 
pan. Add enough tap water to come at least 1 inch above 
eggi. Cover and quickly bring just to boiling. Turn off heat* 
If necessary* remove pan fro# heat to prevent further boding.t 
Let eggs stand covered in thg hot water 15 to 17 minutes for 
Large eggs. (Adjust time up or'down by about 3 minutes for 
each size larger or smaller.^ Immediately run cold water ever 
eggs or put them in ice waler until completely cooled. >

To remove shell, crackle it by tapping gently all-over^ Rail 
egg between bands to loosen sheik then peel, starting at large 
end. Hold egg under running oold water or dip in bowl oC 
water to help e£sa off shall.

4

1/2
1/4

1

1

1/4

1/4
8

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003

Naujienos, Chicago, 8. BL Friday, April 29, 1983



TAUTOS FONDO NARIAMS
hieagos Komiteto ribose gyvenantiems T.F. na- 
pranešame, kad įgaliojimus- -“Proxy” atstovauti 

iame narių suvažiavime reikia skubiai prisiųsti 
teto iždin. Pranui Povilaičiui adresu: 9050 Troy 
Evergreen Park, IL 600 i 2.
lepamirškite įgaliojimų pasirašyti.

Komitetas

žybos vyks penktadienį, liepei 
1 d ir šeštadienį, liepos 2 d.

(Blls daugiau)

sibaigus II-jų PLSŽ-nitį 
narinei registracijai, š. 
> 26 d. Chicago j e įvyku- 
:omiteto posėdyje buvo 
galutinė žaidynių varžy- 
ograma, atsižvelgiant ■} 
tarinės registracijos da- 
ir paskirų sporto šakų 
pasiūlymus. Taipogi bu. 
ityta pagrindinės varžy- 
/edimo sistemos, provi- 
bendro pobūdžio tvar
iu aptarta įvairūs kiti žai- 
eikalai.
utinė žaidynių varžybi- 
rama, apimanti paskuti- 
; pakeitimus ir provizori. 
araštį:
itbolas (Soccer) — vy- 
jauniams (1964 m. gimi- 
jaūnesniems). Varžybų 
štiš bus sudarytas po 
•s dalyvių registracijos, 
inant prie kitų sporto

scs-

Detroito naujienos
Motinos dienos minėjimas

Motinos dienos minėjimą šiais I 
I meteis ruošia A. L. B. Radijo 
i Klubo valdyba.' Minėjimas pn-’ 
: s dės gegužės mėn. 8 d. su pa

maldomis Dievo Apvaizdos para. * 
pijos šventovėje už žuvusias ir. 
nukankintas motinas. Minėji-- 
mes — akademija Įvyks jos pat 
parapijos salė-'e. Paskaitai pa
kviesta vice konsule M. Kriau
čiūnienė, iš Čikagos. Po paskai
tos bus pagerbtos motinos.

Meninę dalį atliks Dievo Ap- Į 
vaizdos parapijos choras ir solistė 
Danutė Petronienė. Taip pat > 
deklamuos tai dienai pritaikinta 
eilėraštį Žiburio Lituanistinės 
mokyklos mokiniai. j

Visi Detroito ir apylinkių lie-; 
tuviai kviečiami gausiai atsilan
kyti.

Mirė J. Atkočaitis
Jonas Atkočaitis gimė 1899 m. 

lapkričio 15 d., Lietuvoje, Tel-J 
šių apskr.; mirė 1983 m. balau-j

BUTŲ NUOMAVIMAS
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMU

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TER 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUD 

, DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVI]
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai ’ 

f
2212 W. Cermak Road Chicago, ILL- TeL I

Ham<L Ž*m4 — Ha mat, tatai — Pm

MAL 4STAT1 FOR SALB I RIJU. ISTATf FO

rapijes klebonas kun. Alfonsas cijoja. Visus narius prašome 
Babonas. Y. Zapamckienė per- gausiai dalyvauti.
skaitė, organizacijas, kurios ne
galėjo dalyvauti, bet išreiškė pa
skutinį atsisveikinimą: DL Or
ganizacijų Centras, LB Apylin
kė, BALFo 76 sk.j ALB Radijo 
Klubas, Lietuvių Melodijų radi
jo valanda ir kitos organizacijos, 
žodžiu atsisveikino: Lietuvių 
Namų Draugijos ir Dariaus Gi
rėno klubo vardu pirm. Eduar
das Milkus, Bronius Valiukėnas,

> Tamošiūnas, Tautinės 
S-gos sk. atst. Albertas Misiūnas 
ir Šv. Antano parapijos atstovas

organizacijoms. Buvo pašarvo- j Juozas Kinčius. Buvo sugiedo

)a

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS — BELL REALT
INCOME TAX SERVICE -

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

lalfas — Individualinės 
s — varams (meisterių, 
' klasėse), moterims, vy. 
įjorams (1928 m. gimimo. 
>niems), jauniams (1964 
ir jaunesniems). Koman- 
iržybos — vyrams. Var- 
■yks birželio 29—30 d., 
<ake Country Club, Or- 
rk, Ilk,
^pšinis — vyrams, mote- 
prams senjorams (1948 
no ir vyresniems), jau- 
l (1964 m. gim, ir jau- 
s), jauniams B (1966 m.
jaun.) ir jauniams C 

, gim. ir jaun.). Varžy- 
se klasėse prasidės pir- 
, birželio 27 d, ir tę$is 
raitę. Vyrų, moterų ir

ALUTINe lietuvių sporto
VARŽYBINĖ INFORMACIJA

jaunių A finalai numatomi 
tadienį, liepos 2 d.

d) Lauko Tenisas — Viene
tai — vyrų A, vyrų B, moterų, 
vyrų senjorų (1938 m. gim. ir 
vyresnių), moterų senjorių (1948 
m. gim. ir vyr.), jaunių (1964 m. 
gim. ir jaunesnių), mergaičių 
(1964 m. gim. ir jaun.). Dveje
tai — vyrų, moterų ir mišrus. ■ 
Komandiniu varžybų nebus. Var; 
žybos prasidės pirmadieni, bir
želio 27 d. ir tęsis visą savaitę.’

c) Ledo Ritulio (Ice Hockey), 
— varžybos vyrams įvyks š. m. ■ 
gegužės 14 d., Toronte, Ont. 
Vykdo — Toronto Lietuvių Ledo 
Ritulio Klubas.

f) Lengvoji Atletika — vy-'džio 20 d. Iš Lietuvos Vokieti-• 
rams, moterims, jauniams A jon pasitraukė kaip ir daugelis, Į 
(.1964-66 m. gimimo), jauniams rusams Lietuvą okupuojant. { ■ 
ir mergaitėms B. (1967-68 m. g.), Ameriką, Detroitan atvyko 1949 1 ....
jauniams ir mergaitėms C (1969-. m. Dirbo automobilių pramonė-j Vincas 
70 m. gim.) ir jauniams bei mer- je. Užaugino dukrą Daną ir sū- ; 
gaitėms D (1971 m. gim. ir jau-, nu Algį. Priklausė įvairioms 
nesniems). Varžybos vyks ket- ‘ t
virtadienį, birželio 30 d. ir penk- tas Baužos laidojimo koplyčio- Į tas Tautos himnas.

Į je. Laidojimu rūpinosi laidoj1- Į _ , .
j- w v v ~ ! Balandžio men. 23 d., po gedu.mo direktore Y. Zaparackiene. .■ ■ • A’- &J lingu pamaldų Šv. Antano pa-

1 rapijos šventovėje, velionio kū
nas nulydėtas amžinam poilsiui 
į švento Kapo kapines. ■

’ Liko nuliūdę: žmona Anelė, 
dukra Dana su šeima ir kiti gi-

' minės bei draugai. Jonai, ilsėkis 
■ ramybėje. Ant. Sukauskas

tadienį, liepos 1 d.
g) Plaukymas — vyrams, mo-

■ terims, jauniams ir mergaitėms : Rožinį sukalbėjo šv. Antano pa- 
B (13-14'- metų), jauniams ir. 
mergaitėms C (12 m. ir jaunes-;
niems).- Klasifikacija — pagal 
dalyvio amžių varžybų dieną.' 
Varžybos vyks penktadienį, lie
pos 1 d. ir šeštadienį, liepos 2 d.

h) Raketbolas (Racquetball) 
— Individualinės varžybos — vy 
rams (neriboto amžiaus) ir vy
rams senjorams (1943 m. gimi
mo ir vyresniems). Komandinės 
varžybos — vyrams (neriboto 
amžiaub). Vyrų Snaivirualinės 
varžybos prasidės trečiadienį, 
birželio 29 d. Komandinės ir 
vyru senjorų individualinės var-

— Morale, Šveicarijoje, 507 
metų senumo memorialinę liepą 
taip smarkiai sužalojo Įvažiavęs 
automobilis, kad nutarta ją vi
siškai nukirsti. Liepa buvo paso
dinta 1176 m. atminti mūšiui, 
kuriame Burgundijos karaliaus 
Karolio Narsiojo kariuomenė 
buvo sumušta.

1

i

— Buvęs KGB agentas Japo
nijoje Stanislav Levčenko išda-, 
vė aštuonis japonus kolaboran- { 
tus, jų tarpe buvusį kabineto 
mmisterį.

— Astuonios Persijos Įlankos 
valstybės Kuveite tarėsi apie 
Irano naftos versmės sustabdy
mą, bet nesusitarė. Kiekvieną 
dieną iš tų versmių Persijos j 
Įlankon išsilieja mažiausia 3,000 Į 
statiniu naftos.

KR1AUCELIŪNU VARDO
LIETUVIU MONTESSORI VAIKU NAMELIU
APŽIŪRĖJIMAS
SEK. GEG. 1d. 1 -5 v.p.p.
REGISTRACIJA: GEG. 1 -4 dinomis 
2743 69TH Str. (Uth. PleiaCt.) 476-4999

į

?

JAU ATSPAUSDINTA
1

J. KLAUSEIKIO KNYGA

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

18.00

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai {domius gydy
tojo, vlaunmejiės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

A. Su Men — MINTYS IR DARBAI, 259 psl_ liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai b 
lustrūninimu___________ _________________ ___

Dr. A. J. Gusaen — DANTYS, jq priežiūra, aveikata Lr 
grožis. Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik 

Dr, A. J. Gu»sen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
tMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

Gulinu taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri- 

4cdint SI persiuntimo HUaidoma,

Aleksas Ambrose
■ -■ -v>. •

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir ifepausdino geriausią

; Chicagos lietuvių istoriją - .
(1869 — 1959 metai). , m

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina 515.

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

2 mieg. 
Garažas. 
Francis-

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

2 butų medinis — 5 ir 4 kamb. 
Didelė pastogė. Garažas. Arti mo
kyklų. Brighton Parke. S35 000. Ma
žas įmokėjimas, savininko paskola.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

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

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkių

*

ELEKTROS JRENC 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos mieste 
Dirbu ir užmiesčiuos 

garantuotai ir sažii 
KLAUDIJUS PUM1 

4514 S. Talman , 
TtL 927-3559

dėmesį 
62-30 METŲ AMI. VAI 
Tiktai $120 pusmečiui i 
Liability apdraudimas 

kams. Kreipti

V
4*45 So. ASHLAND

TeL 523-3775

EAST CHICAGO, IND.

Lietuviu Bendruomenės 
apylinkės valdyba šaukia meti
nį narių susirinkimą šeštadieni, 
balandžio mėn. 30 d., 3 vai. po
piet, K. ir J. Čiurinskų reziden- priežastis.

— Vakar, balandžio 28 d., Ru
munijoje pradėjo galioti naujas 
valdžios potvarkis, pagal kurį 
visi piliečiai turi registruoti sa
vo rašomąsias mašinėles. Politi
niai nepatikimiems ir buvusiems 
kriminaliniams n ų s ikaltėliams 
jas turėti iš viso draudžiama. 
Pogrindžio spaudos, didėjimas 
yra svarbiausia tų suvaržymų

$250.00 TO $500.00 WEEKLY 
PAYCHECKS

(fully guaranteed) 
working part or full time at home. 
Weekly pay checks 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.

I

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMA'I

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA. '

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

Mr. K. Januta,

Nuomos
RENTING IN GENERAL

MARQUETTE PARKE išnuomo- 
i jamas 5 kambarių apšildomas 
butas. Skambinti 476-0723.

MISCELLANEOUS 
{vairūs dalykai

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10 

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

‘TAnciia’5 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.

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali daug 
nadėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonsf 
WELKS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomir 
fonnomi* .

Knyga sn formomis ganu*, j 
<nx Naujienų administracijoje. ’

Dengiame ir taisėm 
šių stogus. Už dari 
tuo jame ir esame a
' ALVYDAS K

6557 S. Talman >
Chicago, IL 60

434-9655 ar 73

I
 Laikrodžiai Ir brau 

Pirdavimu ir Tali 
U44 West t^th 5 
Tai. REpubtte 7-1

Siuntiniai į Li

P. NED AS, 4059 Arche 

Chicago, 111. 60632. Te|.

. Notify Public
INCOME TAX SER)

4259 S. Maplewood, Tel 
Taip pat daromi vertima 
iškvietimai, pildomi pilie' 

šymai ir kitokie blai

HOMEOWNERS H
F, Ayent

W. Htii U I'

40642, . 4244654 *s
SUK F*r‘ CasuaRy

i Advokatai
GINTARAS P. ČEP

Darbo valandos: Kasdi 
9 vai. ryto iki 6 vaL y 

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki
Ir pagal susitarim

TeL 776-5162 
2649 West 63rd S 

Chicago, UI 606

ADVOKATŲ DRAUC

S2.00

M.00 
13.00

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. p< 
šeštadieniais pagal susi

6606 S. Kedzle Avi 
Chicago, I1L 6062$

TeL: 778-8000
J

TUS PARAGINK SKJ 
MĖNRAŠTI “NAUJU

tu — Naujiena, Chicago, 8, O. Friday, April 29, 1983


