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/ĘS VAKARUOSE 
* J* ■ _ > J. *

•ONAS, Anglija. — Lonr 
idžįamas The Sunday 
paskelbė, kad Hitlerio 
tis yra. Vakarų Voki et i- 
> 1045. metų. Jis pripa- 
ad Hitlerio dienoraštis 
Fainas iš Berlyno karo 
>et buvo rastas ir išvež7 
tų Vokietiją. !
žurnalo redaktoriai G.

ari žinojo, kad tie doku- padeda maištininkams prieš san- 
iš Rytų Vokietijos 1945. dinistų vyj-raųsybę. Nikaraguej 
buvo atvežti Vakarų negali būti laisvi, rinkimai, kai 
ą..Jis.yM įsitikinęs, kad krašte einą;kovos.-.
neturėjo- progos prieiti | ‘ -?-i • • J • ' ■iii .i.y y- 5L . Į Arce CąątąBo^hkisi. ateinan-

jčiais metais-baigti kovas ir pa- 
] ruošti visą-’ kraštą laisviems rin- 
1 kimanxs.:^inkirnai negalės būti 
’’])ravesti, Ąevjksbose yie^įsg-. eis

NIKARAGUA RUOŠIASI 
1985 M. RINKIMAMS

MANAGUA, Nikaragua. — 
Kariškis Bągondo Arce Castano,, 
kalbėdamas gegužės 1 d. proga, 
pareiškė, kad vyriausybė ruošia
si rinkimams 1985 metais.

Jis labai aštriai kritikavo prė-. 
zidentą Reaganą už pasakytą 
kalbą apie Centro ' Ameriką. 
Arce Castąno labai nepatenkin
tas prezidento pareiškimu, kad

LEIDO VEŽTI DINAMITĄ 
į NIKARAGUĄ

SAN JOSE — Kosta 
vyriausybė buvo sustabdžiusi 
vokiečių teroristų laivą, iš Ham
burgo vežusi 200 tonu dina
mito.

Vokiečių chemikas išaiškino 
Kostą Rikes vyriausybei, kad 

' šilas dinamitas vartojamas Visai, 
kitiems tikslams. Dinamitą ga
vusi bendrovė daro geologinius 

j tyrinėjimus. Tiems tyrinėji
mams reikalingas dinamitas uo
loms sprogdinti.

Kovotojai prieš sandinistus 
prašė Kosta Rikos vyriausybę 
neleisti vežti ginklų ir sprogs
tamos medžiagos i saiid-nbtų 
valdoma Nikaragva, bet vvrian-. 

:sybė n .paklairsė.

SRĄNA^t, lyaųĮš. Nu-’ nepri^žin^’N^t^E^uos^-Vyžaų 
K&huri,'A;T ’̂dė->^rJijos| sybės; jei jjK^Ws^nklea'. 
nūs, / viešėj •;'juisipazino, | 
šttipinėjęs-Skrietų jSą- NORI PAGERBTI ŽUVŲ- Į

partija vedė kovą prieš 
ichą ir jpadėjo jį nuvers- 
ijos nariai padėjo dabar-į
Irano valdovui įsistiprin- j Falkland©' saiasį' kad galėtų 
?ra.no vyriausybėje. Kia- pagerbti argentiniečius, Jjuvų- 
irelškė, kad' jis palaikąs sius Argentinos, karo laive Ge-

BUENOS:’AIRES, ’ Argentiną. 
— Keleivinis laivas “Lago La- 
car” praeitą ■Šeštadienį išplaukė

su-. Sovietų Sąjunga jau 
15 metų.
Tude partijos narių mar- 
ehėrano’ centre, kai Cho- 
ludarė pirmąją Irano is- 
į vyriausybę ir persekio- 
p galvojančius iraniečius

neral Belgrarid, kaj britų nariai*

PRIVERTĖ LĖKTUVĄ 
SKRISTI Į KUBĄ

MIAMI, Fla. — Sekmadienio 
vakare JAV keleivinis lėktuvas 
iš. Puerto Riko skrido į Miami, Į 
bet pakeliu j e buvo sulaikytas ir 
pasuktas į Kubą.; Capitol bend
rovės-, lėktuve. DC-8 buvo 214 
keleivių. Jieė|ūfėjo skristi į Mią- ' 

’jni, o vėliau fAihicągo;-ii? >T -i
T- Vienas
tonui ispaniškai- parašytą lapelį. 
Tame lapelyje sakė, kad jis turi . 
gazoįąą.Lombą. Jeigu lėktuvas 
meįįąsukA į Havaną, tai jis sprog- ! 
Aims - lėktuvą. Pilotas pasuko Į. 
Havaną, nusileido ir pranešė va
dovybei, kad jis buvo priverstas į 
skristi į Havaną. Policija suėmė, 

■lėktuvų grobiką,.o lėktuvui lei
do skristi į Miami.’ T

A'-— Pinnadienį aukso uncija' 
kainavo -$426.-

■ — Argentinos gyventojai ne
pritaria oficialiam pranešimui 
apie suimtų žmonių sušaudymus ,

vis pataikė jarii bomba ir nu-.( 1970-1976 metais. Tvirtina-, kad 
skandino. ' Argentiniečiai veža) kariai neturėjo teisės šaudyti 
didelius pluoštus gėlių, kad ga-Į Suimtųjų be teismo. į
lėtų įmesti į vandenį toje vieto- į 
je, kur žuvo Argentinos jū-|

• i reivial
Tame pačiame laive važiuoja 

rgentinos prezidentas ir 50 argentiniečiai, kurie bandys 
lybė uždraudė atskiriems prašyti britus, kad leistų jiems 
niečiams bandyti pasiek- pasiekti Falklando salas ir t:n

i lipti, aplankyti kapus Falklan- 
do salų karo metu žuvusiu ar- 

K 4-

gentiniečių ir padėti gėlių ant 
jų kapų. Britai ten įrengė ma- ; 
žas kapinaites, kur palaidojo ar
gentiniečių lavonus.

akar norvegai paleido dar 
gylio bombą j šanevik 
dugną.

dando salas ir pagerbti j 
ivusius kareivius. Argen- 
:ariuomenė paruoš bend 
>agerbimą.

KALENDOReLIS
lūžės 3: šy. Kryž. atr., Die- 

Bitbnė, Vilionė, Lauks-

iaujas Chicagos meras H. 
ngton sutiko 20% , suma
tavo algą, kol sustiprės 
jos finansai.

lė teka 5:45, leidžiasi 7:50,
4 vėjuotas, gaH lyti.

Pulkininkas Idi Amin rengiasi grįžti į Ugandą, 
organizuoti partizanus ir grįžti prie valdžios, 

bet negauna ginklu ir užsienio paramos.

Maskvoje, Raudonoj aikštėj^ prie Lenino mauzoliejaus 
buvo priimtas Įvairių kariuomenės dalinių paradas. Kal
bėjo Andropovas. Černenkos nebuvo prie mauzoliejaus.

ŠANEVIK FIORDE NORVEGAI 
PASTEBĖJO ALIEJAUS PLOTA
NUO PRAEITO TREČIADIENIO JIE NEPALEIDO 

ĮPLAUKUSIO SVETIMO NARLAIVIO

OSLO, Norvegija. — Sekma- leis šanevik fjordo gilumon 
dienį norvegų laivyno vadovybė rus. kurie ištirs visą dugną. Vy- 
paskelbė.
apie 10 mylių norvegų vandeny
se, pastebėjo ploną aliejaus 
(naftos) ploltą.

Trečiadienį norvegų laivyno 
sonarai rodė, kad norvegų van

denyse, šanevik fjorde plaukio
ja svetimas narlaivis. Norvegai 
t Įsakė narlaiviui tuojau iškilti į 

■ paviršių ir suteikti tikslias infor
macijas apie save, bet įsibrovė
lis visai nekreipė dėmesio Į pra
nešimus. Praeitą penktadienį pa
leido vieną povandeninę bombą, 
kad praneštų

I bei, jog jau 
virsiu.

Paleido 12

na-

VARŠUVOJ MUŠĖ ŽMONES 
PRIE BAŽNYČIOS

DVIDEŠIMTYJE LENKIJOS MIESTŲ DARBINE 
REIKALAVO SOLIDARUMO UNIJOS, LAISVI

VARŠUVA, Lenkija. — Gegu- vo
žės 1 d. Varšuvoje, Dancige ir bet policijai pavyko a1 
visoje eilėje kilų miestų įvyko vas iš darbininkų, 
smarkūs susirėmimai su lenkų — Kontrrevoliucio: 
militarine policija. Vietomis po-, laimėjo 1981 metais, 
licija demonstrantus išvaikė, bet mės ir šiandien, — p; 
buvo tokių miestų, kur policija nerolas Vaitiekus J 
nedrįso demonstrantų liesti ir Lenkijos premjeras ii 
leido ramiai maršuoli.

Patys didžiausi susirėmimai- 
tarp policijos ir niaršuoti pasi
rengusių darbininkų vyko Var
šuvoje. Darbininkai, išeidami iš 
katedros, iškėlė vėliavas ir pra
dėjo žygiuoti pačiomis svarbiau
siomis gatvėmis. Policija vamz- 

’ džiais paleido vandenį į minią. 
Žmonės pradėjo blaškytis. Dalis 

' jų norėjo grįžti atgal į katedrą, 
nes šaltas vanduo gadino drabu

žius, bet tada specialiai paruoš- 
! ta policija pastojo jiems kelią,- 
I mušė gunrnėmis lazdomis ir ne
leido grįžti į bažnyčią.

Dancige taip pat buvo pasiruo
šusi policija^ Bet Dancige .susi
rinko iki 40,000 darbininkų, ku
rte reikalavo ".laisvės Lenkija’ fr' 
Solidarumo ’'unijai. Dancigo dar
bininkai šaukė “Tegyvuoja -Va
lensa!” j
į:; Pats Valensa demonstracijoje 
rildalyvavo^Jis buvo bažnyčioj, 
o iš bažnyčias.nuėjo tiesiai na
mo. Iš namų- jis niekur nėjo. 
Dancigo darbininkai norėjo pri
eiti prie Valensos namų, bet po
licija pastojo jiems-kelią. Ji tu-, 
rinti saugoti. Valensos.nąm.us.' Įhcija Korsikoje su

Didžiausias -susirėmimas įvy-’ 
ko Sietine, ‘ Darbininkai, gerai 
organizuoti, inaršavo svarbiau
siomis miesto' gatvėmis. Policiją 
buvo pasiruošusi pulti demonst
raciją, bet po pirmų smūgių bu
vo įsakyta Ipolicijai nesikišti ir 
leisti darbininkams maršuoli. 
Ir štetino darbininkai reikalavo ir įvairių pasiruošiu

PEKINAS. — Kini, 
sybė sekmadienį suė 
katalikų kunigus ir 
laikyti kalėjime 15 m 
kunigai buvo suimti i 
Tada jiems buvo pat 
jie nepalaikytų joki 
Vatikanu. Jie suprs 
įstatymus ir jiems b 
pasakyta, ko Kinija i

Kinijos vyriausyb 
kad ji nepersekioja 
jų religinius įsitikini] 
ryšius su Vatikanu, 
riausybė po pirniyk 
juos paleido, bet vėl 
kad jie vis dėlto pa’ 
su Vatikanu. Jie vėl 
ti. Trys gavo po 15 j 
nam paskyrė U met

KORSIKOJE S 
GRUPĘ TEROJ

PARYŽIUS, Praneli 
eitą ketvirtadienį pi

įtariamų teroristų, 1 
d no savivaldybės įsi 
ir padarė daug žalos.

■ Suimant korsikieč 
na įtariamą terorist 
tinio Korsikos iš 
fronlo centrą. Pas j 
ką kiekį sprogstamo

~ W & A4AV viVA > K-F AAAAAA AK VA Į | £ * JT ' ~ ‘

, kad šanevik fjorde, Į rauja įsitikinimas, kad ji^e ten Lenkijai ir Solidarumo ) čiu metu pas tą patį
ras Sovietų narlaivi, bet tuo tar
pu dar tiksliai nenustatyta, kain 
jis priklauso.

narlaivio vadovy- 
laikas kilti j pa-

galingų hnmhų

fra Tą sekmadienį norvegų 
laivynas paleido 12 bombų, ku
rios sprogo įvairiame gylyje.

šanevik sala yra apie pusant
ros mylios atstumoj nuo Tlals-

;1

! noy salos, šanevik saloje yra de- 
j šimties mylių fjordas. Nepažįs- 
. tanias narlaivis pasiekė fjordo 
1 galą ir visų la ką ten sukinėjosi.

Kai sonarai tiksliai nustatė, kur 
buvo narlaivis. tai jie paleitfo 

| vieną po kitos 12 bombų. Norve
gams yra gerai žinomas šane- 
nik fjordas, jo gylis ir nukry- 

’ pimai.
! Gynybos ministerija skelbia, 
kad šiomis dienomis norvegai

IRAKAS SU IRANU PASI
KEITĖ BELAISVIAIS

ANKARA, Turkija. — Pirma
dienį Turkijoje Iranas ir Irakas 
pasikeitė 32 belaisviais. Pasita
rimai pasikeisti belaisviais pra
sidėjo prieš kurį la;ką. Pasitari
mams vadovavo Raudonasis 
krvžius, turku vvriausvbės at-1 
stovai ir, žinoma, Irako ir Irano 
atstovai. |

Iranas praeitą šeštadienį lėk
tuvais atvežė į Turkiją 32 ira- • 
kiečius. Jų tarpe buvo 3 Irako] 
karininkai ir 29 kareiviai. Visi: 
(naftos) plotą.-

Ki k vėliau Irakas atvežė 32 < 
iraniečius. Bet Irakas nedavė jo-j 
kios informacijos. Tiek težino
ma, kad 32 iraniečiai atvežti į* 
Ankarą ir perduoti turkų val
džiai. šiomis dienomis turkų 
valdžia juos perduos iianie- 
čiams.

unijai, šutine prieš trejus me
tus darbininkai sudegino komu
nistu centra,-kai kiio neramu
mai.

Varšuvoje policija naudojo 
šaltą vandenį, o vėliau ašarines 
dujas ir gumines lazdas. Varšu
voj darbininkai, išėję iš kated
ros, ištraukė vėliavas ir reikala-

atspausdintus klastė 
Jis yra suimtas ir e;

Prancūzų policija 
Marseilles ir keliom 
tose buvo sprogsdin 
dybių namai ir tilta 
turi pagrindo man; 
sikos sprogdinimai 
užsienio. X

— Persijos įlankos valstybės, 
susirinkusios Kuveite, rengiasi 
prašyti kitų valstybių pagalbos 
uždaryti Irano naftos versmes, 
užteršusias labai didelius įlankos 
plotus.

Prancūzijos prezidentas Miterandas tvirtina 
sprogdinimai Korsikoj ir pietų Prancūzijoj 

iš tų pačių “išlaisvinimo frontų’’, kurine 
...v.- . finansuoja Kremlius. M »k.

M



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

Naujausių rnoks’c žinių populiarus perteikimas 
JONAS /iDOMAVICIUS, M. D.

,----------------- --------------------

ŠEIMININKĖ IRGI TURI
NEPERSIVALGYTI
Kiekvienais savo amžiaus metais stenki- :
mes vis mažiau valgyti, nes mažiau prisi
eina darbuotis.

„ (Sveikesnės

Praatn kartą aptarėme jauno 
šeimininko nutukimą, jo širdies 
sargdinimą. Ne kitaip elgiasi ir 
jduna šeimininkė, kai ji valgo. 
daugiau negu jaj« reikia, atsi
žvelgiant j jos atliekamą darbą. 
Ateina laikas, kada šeimininkei
prisieina mažiau bėgioti, savais 
vaikais besirūpinant, bei trum
piau užtrukti savo namų ruošą 
atliekant. Jei ji suvalgo anksčiau 
suvalgytą maisto kiekį, kada ji 
daugiau dirbo, ir dabar, mažiau 
dirbdama, ji sargdina savo širdį., 
Persivalgymas — atsilyginimas j 

už patirtas įvairiopas 
skriaudas

l
Pergyvendamas įvairiopus ne į 

priteklius, žmogus nusimena. Jis j 
valgu mėgina save paguosti,, 
sau atsilyginti už įvairiopą var-; 
gą. Nieko nepadės jokie pamoks-i 
lai apie persivalgymo žalą tol,• 
kol mes nesusitvarkysime savo 
dvasinio stovio iki normos, kol 
savos asmenybės mes nesubran- 
dinsinič bent iki pakenčiamumo.

Kiekvienas, žmogus .turi ąš.A 
mokti išmini ingai maitintis: 
mažiau, lengviau dirbdamas, jis 
tori sumaž nti suvalgomo mais
to kiekį. Nelaimė, kad žmonės, 
yyač pensininkai, elgiasi visai 
atvirkščiai. Jie, daugiau laisvo 
laiko turėdami, ilgiau :Y daž
niau sėdi prie valgiais apkrauto 
sialo. Jie dažniau varsto šaldy- 
fjivo duris. Naudingu užsiėmi
au asmenybe kėk pastipusysis ■ 
ftiajiau rūpinas“. Turėdamas į 
daugiau laisvalaikio, asmenylre ;

Rw the woman

širdies užtikrinimui raginimas) ,Į 
sumenkusysis nelengvina arti
mui naštos, jam pasitarnauda- • 
mas, negerina ir savo širdies, • 
dažnai persi valgydamas. Persi
valgymas kiekvienam ne'na svei
ka ton. *

Būdami pensininkai, mes visi 
turime liautis vaikiškai, asme
nybe nesubrendusiai elgtis, per- < 
si valgymu vien savo gomuriui i 
minavę. Kitam džiaugsmo šutei-! 
Kimas savu elgesiu, kitam padė- j 
j imas yra geriausias ir patiki-i 
miausias savos sveikatos geri- Į 
nimas.

Niekas taip žmogaus sveika-Į 
cos nealina, kaip nusiminimas, 
pavydas bei pagieža. Taip pat 
niekas taip sveikatos netaiso,! 
<aip džiaugsmas, apturimas ki-1 
.am gero padarius. Todėl vyki-Į 
ne lauk, visus apgavikus, kurie j 
ateina mūsų trobon sū melagys-> 
.ėmis, būk geri darbai 'yra p'ur- j 
eini skudurai. Neklausykime 1 
tokių pakvaišėlių blevyzgų na- j 
muose, neskailykime^ojįbs ntį-} 
liesos spaudoje ir ncgirdėkĮ^e 
lok o.s mėdicinjškofcė,‘Ynėj;resos; 
delbiamos pėr rajjijąfJ

šitoje artimui pagalbos srity- j 
ie daugel.s mūsų pensininkų lai-1 
bai apsileidžia, žiūrėkite kaip! 
dirba pragarui visokie ištvirkę-: 
iiai, visokie apsileidėliai, viso-Į 
Ki'e artimo išnaudotojai. Jie gra-j 
žiausia'š pažadais- be atsakan
čios veiklos, žada žmogui viso
kias čionykščias ir tenykščias 
gėrybes. Tu tik nieko gero ne- 
veik, o klausyk menkos asme
nybės pliauškalius — ir tu būsi

Tolumoje matyti Vytauto Didžiojo pastatyta bažnyčia

čia ir lenai laimingas.
Tokio dalyko nėra ant žemės. 

Ir negali būti, nes sveikas pro
tas diktuoja tiesą: kiek užmoki, 
tokią gėrybę apturi. Šioje srity
je daugelis pensininkų labai ap
sileidžia. Daugelis jų vien apie 
save kalba, vien apie save rūpi
nasi, vien savo negerumus ki
tiems pasakoja, tarsi tik vieni jie 
pasaulyje gyventų, o visi kili — 
niekis, ivit., pagal lokius pensi
ninkus, neturi nei vargų, nei rū
pesčių, nei savų skausmų. Ne
tvarkingas pensininkas, susėjęs 
su kaimynu, kalba vien apie sa
vo strėnų skausmus, apie kojų 
sunkumą, apie širdies nepajė
gumą, apie kvapo trukumą, vi- 
^ai apie kito vargus bei jų pa- 
itngvmimą nė negalvodami.

Aptvaraydami savo būdo nu- 
si teigimus, mes tikime žmoniš
kesnių kebu per visą likusį 
mums gyvenimo kelią. Tik tada 
musų nuotaika gerės, sveikata 
stiprės ir mes jausimės labiau 
reikalingi gyvenime, artimui bū
sime daug naudingesni.O o

- / >. ' J? ’

Maisto kalorijos botinos, 
skaičiuotinos

Apsitvarkę dvasinius, asme

Becsuse if you’re in chary* «c 
the family budget, you’re 
making aerūruma about th* 
future, too.

And that’s where ŲA- 
Savings Bonds come in. Buy 
them tnrough your bank. C» 
encourage your husband 
sign up tor the Payroll Saw
ings Plan where he work*.

That way, while you’re 
meeting the day-to-day ex
penses. you’ll still be building 
a more secure h-ture for your 
family.

U.S. Savings Bonds. Par 
the woman w-ho really krurw 
a goal bargain.

JoU thePo rail Sawxp

nybės nesklandumus, mes turi
me boli kūnui daromą skriaudą 
persivalgydami. Vienas užaugin
tas svaras taukų reiškia 3,500 
kalorijų. Po truputį daugiau 
valgydami, daugiau kalorijų su
naudodami, mes tunkame.

Kitas faktas apie maisto kalo
ringumą yra sekantis: po 25 me
tų amžiaus, kūnas reikalauja 
kasmet per dieną apie dešimt 
(10) maisto kalorijų MAŽIAU. 
Tokiu būdu, sulaukusysis 40 
metų turi valgyti kasdien šimtą 
(100) kalpreijų mažiau, negu 
jis valgė, jaudamas 30 metų am
žiaus. Kai daugiau valgai, ar 
valgai - vienodai amžiui slen
kant, nutunki, paiuažu. Už.., tai, 
mes matome “kokius paritus, 
tokius pastačius” pensininkus, 
ypač pensininkes. O jei dar 
a‘aus tokie mėgina ragauti, tai 
jau per atsikišusį pilvą tokie ne- 
gal' matyt- atsirišusio savo balu 
raištelio.

Taip ir susilaukiame nutuku
sių pensininkų. Jie savo širdį 
vargina, jai širdies giltinę pa- 
gr.it ntai kviečiasi. Toks, valgy
damas šimtą (100) kalorijų 
daugiau negu jam reikia, dar 
nesimankštindamas, nesidarbuo- 
damas sode, darže, lauke, per.
virš mėnesį (per 25 dienas) už
augina vieną svarą svorio, o per 
melus toks pasunkėja dešimti- 
mi (10) svarų.

Nenorėkime negalimo: 
svorio nenumesime per 

daug, ir per greitai
Minėtai nutukęs pensininkas, 

pasiskaitęs geltonojo spaudoje 
apgavikų skelbimus, tariasi sau 
gerą padarysiąs, jei numes de- 
š’mt (TO) ar dvidešimt (20) 
svarų svorio per KELIAS SA
VAI'! ES, kaip apgavikai skel
biasi. Taip greit ir taip daug 
svorio nenumesi, o jei mėgins 
mest1, susilauksi d’d.snio nege
ram >, segu nutukimas.

Visur reikalinga išmintis. 
Taip ir čia. Daleiskime, kaa 
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stambus vyras kasdien sunau 
doja 3,000 kalorijų maisto, jam 
200 kalorijų perdaug. Jei jis su
mažins maistą iki 2,800 kalori
jų, jis lik NUSTOS PRIAUGIN
TI svorį, bet nenumes nė gramo 
savo svorio.

Bet, jei jis numes 400 kalori
jų kasdieninio maisto, jei jis val
gys ne 3,000, o 2,600 kalorijų 
k as J en, jis galės per metus nu
mesti 20 svarų, šitaip jis pribu
vo svorio, kai valgė perdaug. 
Toks 20 svarų per metus nume
timas atsiekiamas be ypatingos 
dietos, be savęs kankinimo, be 
labai didelio valgio įpročių atsi- 
sakvmol

Atsiminkime visi šią 'tiesą: 
tržfaikjanui vlėnb'“švūro dabarti
nio svorio, esant vidutiniai 
darbščiam, aktyviam, reikalinga 
»auti su maistu 15 kalorijų kas
dien. Taigi, norėdamas užlaikyti 
pastovų dabartinį savo svorį, 
sakysim, 150 svarų, turėsi mai
tintis kasdien 2,250 kalorijų 
(150 svarų svorio padauginus 
iš 15 kalorijų kiekvienam sva
rui; išeina kasdieninis maistas 
susidedąs iš 2,250 kalorijų).

Nori mesti svorį: judėk . 
daugiau, ar valgyk mažiau

Norėdamas numesti svorį, rei- 
:ia valgyti kiekvienam kūno 
svorio svarui ne 15 kalorijų 
(toks kiekis palaiko pastovų kū- 
ro svorį), bet mažiau. Kitas bū- 
las svorio numetimui yra lą pa- 
I valgant, tik PA1DINANT kū- 
o aktyvumą: dirbant, sportuo- 
ant įvairiopai, ^bėgiojant. Ge
niausiai bus kiekvienam iš mū- 
;ų nutukėiiui. jei mes abu da- 
yku sukombinuosime: ir ma 
žiau valgysime ir daugiau spor- 
uosime, judėsime, darbuosimės. 
T.k jokiu būdu nepasikliaukime 
visokiomis apgavikų patariamo
mis dietomis. Jų kasdien vis 
laujos skelbiamos, c nė viena 
ų nepadėjo iki šiol sveikai susi- 
varkyti su nutukimu.
Todėl kiekvienas iš mūsų ei 

k mės išmintingai — klausyki-

tue ir pildykime- mums teikia
mų medicinos atstovų patari
mų. Neapsigaukime ir su tokių 
žmonių patarimais: yra medici
nos atstovų, kurie skelbia pasi
pelnymo tikslais nemediciniš- 
kas žinias. Tai amerikiečių va
dinami “Butter and bread arti- 

į cles”. Mat, yra keturi nuošim- 
, č:ai (4%) šio krašto gydytojų,
■ visai savai profesijai nealsakan-
■ čių. Iš tokių tu gali visko, tik 
i ne gero-doro tikėtis. Taip skel
bia šio krašto gydytojų draugi
ja (American Medical Associa
tion). Nevadinkime-visų gydy-

Į tojų nedorais, nes Kristus išsi
rinko tuziną apaštalų, o iš jų 
vienas buvo išdavikas. Tai daug 
didesnis nuošimtis blogų larpe 
apaštalų, negu tarpe dabartinių
čionykščių gydytojų.

Mažiau valgyk — 
daugiau liesėsi

Tik jau nustokime neprotin
gai besielgę, kaip kai kurie mū
siškiai pensininkai elgiasi. Suti
kau vidurmiestyje aną dieną pa
žįstamą profesionalą: sukūdęs 
Kaip kacetininkas. širdyje pagal
vojau, tas jau turi kokią, rimtą 
ligą. Dasirodo; kad jo liga yra 
ne kūno negalė, bet mediciniška 
KVAILY’STĖ. Jis po vienos ope
racijos, kad nereikėtų jos pakar
totinai daryti, pradėjo maisto 
mažiau naudoti, pagaliau beveik 
nieko nevalgyti. Suliesėjo taip, 
jog ii- pačiam atrodė, kad jau 
perdaug nuvažiuota. Dabar jis 
pradėjęs normaliai valgyti ir 
dar priedui iš vaistinės nusipir
ks skelbtus spaudoje vitaminų- 
mineralų priedus. Iš tokių kvai- 
■ysčių tunka pelnagaudžiai' ir 
nyksta pensininkai. Nė vienas 
mūsiškis įnėmretų taip lengvai 
save į niekus versti.

Geriausiai svoriui numesti bus 
tokia elgsena: valgant nė 3,00b 
kalorijų dienoje, bet 700-800 ka- 
.orijų kasdien mažiau (valgant 
1,400 ar 1,500. ne daugiau), tai 
ne badavimo maistas, o žmogus
gali numesti pusantro svaro svo
rio per savaitę. Per dešimt (10) 
savaičių, toks tvarkingasis nu- 

i mes 15 svarų Tada vėl gali pra- 
i dėti valgyti 2,250 kalorijų kas- 
jdien, nepamiršdamas, kad su 
Kiekvienais melais (po kiekvie-1 
no gimtadienio) suvalgytumei

, dešimt kalorijų mažiau (2,240).
Išvada. Save įpratink (per sa- 

I vų nusiteikimų, jausmų, asme
nybės aptvarkymą) -prie naujo 
ir tikrai malonaus valgio-gyve- 
nimo būdo. Įpratimas į tvarkin
gą mitybą nėra “ėjimas ant die
tos“. Kai numesi reikiamą svo
rį, tada galėsi pradėti valgyti 
svorio pastovumo palaikymui, 
nereikės sumenkusios mitybos 
prisilaikyti, kaip mes neimame 
vaistų pasveikę nuo kurios ligos.

Pasiskaityti. Dr. J. Stamler: 
Your Hfeart Has Nine Lives, 
The Benjamin Co.

MIRTIS VONIOJ

Vienas iš žiaurius ų prancūzų 
evoliucijos lyderių, žemos mo
ralės žmogus Jean Paul Marat, 
1793 m. buvo nužudytas vonioj. 
Paslapčių, susietų su jo mirti- 

jui, nėi'a% Jį,< nužudė idealiste 
‘ nergailėt Gliadbtle- Corady, kuri

Sgąląetu smaliniu peiliu dūrė Jo 
širdies aortom Marato- įprotis 
kasrtipn praleisti ilgas valandas 
vonioje, pagelbėjo žudytojai su
rasti; egzekucijai vietą

• Besža&pstydamas nuo polici
jos rūsiuose ir kanalizaiijos 
vamzdžiuose, Maratas užsikrėtė 
odos liga. Niežėjimui palengvin
ti, jis sėsdavo vonion, kur rašy
davo pransūzų varguomenei re
voliucinius vedamuosius ir atsi
šaukimus..

Nežmoniškas niežėjimas tur
būt padėjo jam parašyti lokius 
apmaudžius straipsnius, kurie 
turėjo įtakos žiauriausiam revo
liucijos terorui. Ironiška,, kad 
tai iš'dalies prisidėjo ir prie jo 
mirties aplinkybių. (E. L.)

LIETUVOS MIESTŲ HERBAI 
PRAŠOSI Į JŪSŲ NAMUS

Pagaliau turime 14-kos Lie
tuvos miestų herbus. Juos nu
piešė žinomai lietuvių dailinin- 
.kas» Telesforas Valius- Algirdo 
Gustaičio sudarytam . Lietuvos 
žemėlapiui, kurį Lietuvos šaulių 
Sąjunga Tremtyje ir Lietuvos 
Istorijos Draugija, išleido Čika
goje 1982 metais.

Lietuvos miestų herbai at
spausdinti atskiruose lapuose 
tokio didumo, kaip dailininko 
buvo sukurti, naudojantis senais 
originalais. Parankus didumas 
aprėminimui, patalpų papuoši
mui. Būtini kultūrininkams, 
mokslo įstaigoms.

Pardavinėjami tiktai serijo
mis, ne pavieniui. t,

Visa 14-kos Liętuvos miestų 
herbų serija tildai trys (3) do
leriai, Pinigus’^- ir kielę serijų 
užsakoma — siųsti J4ST,Centro 
valdybos ižd. adreau.^. & Ber
natavičius, 1513<^^^WCouri, 
Cicero, Illinois 6065b^U.§.A.

Tuo pat adresu kviečiama už
sisakai minėtą, ilgai lauktą, la
bai svarbų Lietuvos žemėlapi 
1:1.000.000 mastelio. JAV-sė ir 
Kanadoje tiktai 12 dol-., kitur
Užsienyje 13 dol. su persiuntimu.

Žemėlapis ir herbai yra. pui
kios dovanos įvairiomis progo
mis. A. G-tis

• Kilnesnės dvasios žmogus 
nepripažįsta neapykantos jaus
mo.

ENERGY!
WISE,
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Kalnų, pakalnių, slėnių ir dau- rašytas laiškas. Sudėtos pirmo
kų liei- dykumų raizginių aplįri- sios Amerikoj,' Anglijoj ir kitur ‘ 
1 uj tūno ja ištaigingos vilos, dan-j Spausdintos knygas ir poezijos 

rinkiniai. Įdomus 1719 metų, tų 
laikų vaizduotes pasaulio žemė
lapis. Bibliotekos antras aukš- ! 
tas, nuo grindų iki lubų, stiklo , 
uždarose spintose pridėta knygų. I 

Viską aprašyti neįmanoma. ' 
Norint smulkiau,aprašyti, reikė-' 
tų ne tik praeinant žvilgt rėti. Į 
bfet ir galerijoj bei muziejuj pra
leisti keletą dienų ar net savai ę.

“Descanso garden” — Kali- • 
fornijos valstijos botanikos so
das. Jame gausu žaliuojančių Į 
medžių, krūmų in žydinčių gė
lių. Be rožių, kurios vos prade-, 
jusios skleisti ‘žiedus, visumą’ 
sudaro visokiomis spalvomis žy- . 
dinėios kamelijos; Jų yra net j 
600 rūšių. j

“Norton Simon'’ muziejus. 
Jame gausu brangių, garsių me
nininkų paveikslų ir skulptūrų. 
Jo sienas puošia Rembrandt ir i 
kitų dailininkų paveikslai ir. dome eglaitėmis ir krūmais ap- 
skulptūros. Jų yra iŠ viso pašau- j augšusį kebo pakraštį. Prie eg-

skyriuje, J laičių ir krūmų buvo pristatyta

goraižĮai, . muziejai, . galerijos, 
milijonierių prabangūs namai ir 
dar visokių gražių buveinių, pa
statų ir pitkybinių įmonių;

Prieš kelėtą metų esu rašęs 
ap e .milijoniėpiųsp. nuosavybes, 
kurie nebejsfengfe jų išlaikyti 
ir' atiduoda miestui ar Kalifor- 
nijos valstijai. Mmėjaūrapie gra
žų. ištaigingą-Romos pavyzdžio 
F. G^ttes muziejų. Jis yra iųr- 
t p.gųj ų ąpg y ve n tame -* rajone, 
prie Sialibu į paplūdimio. Antro 
milijonieriaus buvo paminėta 
l learsf^ pilis. Ji yra tolokai nuo ■ 
Los Angeles, prie ošiančio van
ile n vn o jr aukštame 3,591 pėdų 
kalneNš.jį. :• - ’ ■

Pastaruoju, metu turėjau ga-

ingtori, f milijonwrisois/jj gausių 
medžių,5 krūmų it žydinčių., .gė
lių ’ f>ot^jikos sodą, meno gale
riją ir turtingą'ktiygų ir rank
raščių biblioteką. Botanikos so- 
das apima 207 akrą plotą. Jame, 
klesti iš viso pasaulio'kraštų pri
sodintų krūmų ir gėlių. Botani
kos sodo vidury yra galerija ir 
biblioteką. Huiitihgtdn pastatas, 
kur'ahksčiaii jjis’Su šeima gyve
no, yra laįąi didelis. Vieną pa
stato ^aląAižinia galerija. o ant
rą .-r-r biblioteka. Galerijos abi?- 
jų. aųkštų kambariuose yra aps
čiai 'brangių' ir ‘ garsių meninin
kų -paveikslų; prašmatnių indų 
ir prabangių bąldų. Nepaprastai | žiūrovams 
stebina baldų ir indų puošnu-’ tūkstančių. Be poros baletų iš-j 
maš. - įvairumas --ir-- išdirbinių7 traukų, žiūrovus džiugino bale-| 
subtjiĮumsez Uojė' yTa: garsaus, tas “Giselle”. Šokėjų pasirody-j 
mėlyno berniuko,-. Gainsborough mas buvo gyvas ir gražus. Ypa- i

.! Fii«įi iii

Kalifornijos pakraščiuose

laukėme pasirodant erdvėlaivio, sm.lkstanrių anglių tvaikas.
į Neilgai laukus, jis, lyg per mig- Kam teko tokiu traukiniu ke- 
' lą, nelabai aiškiai, pasirodė. Tris1 liauti, vargu ar kitą kartą į jį
minutes prieš nusileidžiant, jis 
skrido 5 mylių aukštumoj, smar
kiai sudrebėjo, subildėjo visos 
namo durvs, tarytum žemės 
drebėjimas, žinojome iš anksto, 
kad tris minutes prieš nusilei
džiant, sudrebės durys, bet no
rėjome Įsitikinti ir tą drebėjimą 
pajusti. Gyvenome apie 180-200 
myliu nuo erdvėlaivio nusileidi- 

I mo bazės.

1751 ,inėlų fiaveikslas. > . ;
Biblioteka.T.abąi didėlė, joję 

yra: daugknygų? rankraščių, ir 
faiškų. Be kitų ĮžVrnš’bįų, įėjiis 
į biblioteką,jrandi Jy Gutęnber- 
go pirmąją išspausdintą “Bibli; 
ją”. “Bibbja’’; šu; gražiomis už- 
sklandpniĮs,Jant,pęę^mento,. iš7 
spausdint^’ MąinžA'5 Germany, 
1155 metąis.'N Aut pergamento 
buvo .išspausdinta T2 egzemplio
rių ‘RiblĮjų v' Trys egzemplio
riai tyrė Amerikoj, Joje išspaus
dintas Senas ' ir .Naujas- .Testą- 
mentas. Alisos ^kitos “Biblįjos”t 
1^5i'egz;< Jįūšr’b.‘Į^jąusdintos anį 
popieriaus^ Xmerikote^ų'yTa';36 
egzėn^di^Lį^^ ^y’ f

Biblio tekoje yra daugi Ameri- 
k os ; kūrimosi la ikotarpįo svar
besnių įvykių Tt-vūdovaii jančių 
asmenų. ĮaiŠkų. btei . rankraščių.1
Joję yra. gęn. .Vašingtono ranka. Fordas-ir daug kitų.

' -. » ’ - •> A. . • . Jz - Z ' -

lio kraštų. Viename
tarp moderniųjų meno šakų, Į kngvų mašinų ir mažų sunkve- 
radau tokį užrašą: “Lithuania- žirnių. O vėjo siautojamame ir 
American 1881-1973, Jacques blaškomame sūkuryj
Lipchitz” parašas/ Bandžiau jį • ir vaikštinėjo grupėmis žmonės, 
fotografuoti, bet jokių lempučių Vaizdas buvo nekoks, nes vėjas 
ar švieselių neleidžia naudoti, blaškė ir siautojo smėli, siautė 
todėl tas kūrinys išėjo apgailė- lyg sniego pūga ir sunku buvo 

.. tinąs. ■ .< 1 net kelią įžiūrėti.
.^ Turėjai! progą Belankyti Ame-Į pr;vaHavę Palm Sprin„ 
eilios ba eto nne . u i o j pasukome į dešine ir

J Hum” teatrą; Teatras didelis .r' o]m 
vielų yra keletas V . , . v .I ziave apie tris mylias, privažia

vome mašinų pastatymo aikštę, 
! o iš čia specialiu autobusu nu- 
1 vežė i kalno keltuvo stoti. Nusi- I V X

, dar turėjome 
laukti valandą, kol patekome į

bssės. Todėl ir dunda šis trau
kinys iš sostinės į pajūrį ir at
gal apytuštis.

Žinoma, galima pasakyti, ka 1- 
čia daug lemia autobusų konku-. 
rencija.* Taip, greitieji ąutobu-* 
lai minkštose kėdėse vilniškius į 
Klaipėdą, o klaipėdiškius į Vil-t 
nių nulėkdina per ketvertą-pen-* 
ketą valandų. Tačiau kodėl da
bar, technikos amžiuje, taip ap-i 
skurdo geležinkelio transportas ? 
Pamename, pirmaisiais pokariai 
metai, kai buvom? m?>iaų tur-? 
tingi, ‘turėjome visiškai normai 
lų d'zėlinį. traukinį. Būdavo, be^ 
įsupdamas patogiuose nrinkši 
tuose vagonuose, nė nepajusda-j 
vai atsidūręs učstamie.stvje. *

Kaip čia uobar išeina: užuot- 
ą, trypėiojam^

f Pavergtoj Lietuvoj
• Traukiniu tarp Klaipėdos 

ir Vilniaus

Žurnale švjlurys (Nr. 6,1983) 
j A. Miltakis rašo:
j ... - Pačia toliausia mūsų gele- 
į žink lio linija, jungiančia’uosla-
• miesti .su respublikos sostine, 
kursuoja du keleiviniai trauki
niai — rytinis ir vakarinis. Va
karinis traukinys: yra plačkar-

i vagonai, galima gauti 
karštos arbatos, užsisakyti pata- 

Ėjome lyne, pamiegoti. Kelionė nepa- 
~ į bosią. ' ' ’

; Nieko panašaus nėra rytinia
me traukinyje, kuris išeina į 

skleidė malonų kvapą storos, Klapiėdą labai anksti — šeštą 
stambios pušys ir nepaprastos valandą, šio traukinio sąstatas 
rūšies menkesnės eglės. Buvo sudarytas iš priemiestinio tipo 
graži ir saulėta diena. Prieš Sau- vagonų, skirtų artimiems suši
lę buvo šilta, bet vos įžengus Į 
pavėsi — tuoj jauti šaltį.

■ Nusileidę nuo kalno, vykome

ant kalno prisninga 4-5 pėdas, imiai 
Sniegas tirpo, o vanduo vilgė ce
mentinius šaligatvius, 
prisilaikydami turėklais. Tarpi 
sniegyno ir didelių, namo dy
džio', akmenų tūnojo, ošė ir

padarę pa:
’ atatupstom!

— Naujo kino Granthame, D; 
Britanijoje, savininkas 1 ĮtaisŽ 
salės paskutinėje eilėje p.nkiaš 
dvigubas kėdes įsimylėjusioms 
porelėms. j.

mylių prieš miestą, ra- ras plienines lynas. Lynas laiko 
penki plieniniai bokštai. Pra
slinkęs bokštą, keltuvas puola 
bent kiek žemyn ir pasiūbuoja, 
todėl keleivių tarpe sukelia juo
ką, o ypatingai tą pokštą mėgsta 
vaikai. Amerikoj yra daug kal
nu keltuvu, bet nė vienas neturi 
lokio stataus pakilimo, kokį turi 
Palm Spring kalnas.

Važiuojant keltu, pro langą 
matėsi stačios, atbrizgusios, su- 
plaišėj usios, sueižėjusios, raup
lėtos, o kai kur dygios, raudo
nos, pilkos ir tamsiai rudos uo
los. Didelės uolų atplaišos, atro
dė, vos laikosi ir jos yra išraižy
tos įvairių spalvų klodais. Tar
pekliai, kurių matėsi apsčiai, iš
vingiuoti upokšniais, slėniais, 
daubomis, kloniais ir vagutėmis. 
Vienur lyg upeliai nuo kalno 
vanduo bėga, teka, o kitur tik 
pasirodo ir vėl dingsta uolų ir 
akmenų atplaišų užslėgtas. Ma
syvūs uolų gabalai tūnojo prie 
pat slenkančio kelto ir grasė buvo toks stiprus.ir. takiau 
keltuvo keleiviams.

sėdinėjo

m:es- 
nuvy- 
Pava-

v - i pirkę bilietus, 
tingai šokiuose savo memskusj. valanda 
gabumus parodė M. Baryšniko-j keltuva nes 
vąs. Atrodė kad jis visai neturi uikotarpis ir buvo‘didelė 
kžulų,. o jo?:kūnas yra guminis.!
Pirmą sykį tokį lankstų baleto 
šokėją mačiau. Jis yra gimęs ir 
mokslui, ėjęs Rygoj.
•L - Palm Spring

. Vykdami TO greitkeliu į ry
tus, privažiavom T11 kelią. Įsu
kę į ii- vykome Į tą garsią, mi
lijonierių lankomą ir gyvenamą 
vietovę — Palm Spring. Neilgai 
važiavę dykumos keliu, priva
žiavome kalno pašlaitėj Palm 
Spring miestą. Į’ Palm Spring 
pailsėti ir pramogauti suvažiuo
ja ne tik Amerikos turtingieji, 
bet ir užsienio svečiai aplanko 
jį. Jame atostogavo Čikagos 
burmistre, buvęs prezidentas G.

spūstis.

Iš apačios kalno virtinė atro
dė. uolėta,. stačiai išraižytais 
kriaušiais, iškilusiais kauburiais 
ir išsikišusiais gūbriais. Sueižė- 
jusibj uoloj kur-ne-kur stiepėsi 
žolės, kažkokie kupstai, žemi 
krūmeliai ir menkos, plonos eg
laitės.

i Keltas padarytas 1963 metais 
“Ohino” tarpekly..Į keltą, telpa 
80 stovinčių asmenų ir kelto pa
lydovai. Keltas aprūpina Palm 
Spring atostogautojus ir lanky
tojus, o žiemą atvyksta ir sporto 
mėgėjai. Vasarą leng\-as, vėsus 
ir malonus kalno oras gaivina 
lankytojus ir pramogautojus.

Kalnas yra 8,516 pėdų aukš- giau sniego ir stambesnės eglės, 
čio. Į jo viršų, 21/? mylių, nuva- Kalno viršus, kurio plotas yra 
žiuoti užtrunka 15 minučių. Kel- 14,000 akrų, tūnojo storai au
tuvas šliaužia, per keturias sto- dengtas sniegu. Sakoma, kad

Nuo kalno apačios iki viršaus 
augmenija labai Įvairi ir ne
lengva ją išskirti, priklauso nuo 
kalno padėties. Vienur ji atrodė 
gyvesnė, vešlesnė, o kitur — la
bai skurdi, sumenkusi, suvar
gusi. Žinovų teigimu, reikia nu
važiuoti 6,000 mylių, nuo Mek
sikos iki Aliaskos, kad pamaty
tum ir rastum tokią florą ir fau
ną, kokia pamatai per 15 minu
čių, kildamas keltuvu Į kalną.

Juo aukščiau Į kalną, tuo dau-

zMEET THE CHALLENGE!
siekimo maršrutams. ' Menkas 
malonumas keleiviams aštuone
tą valandų trunkančioje kelio
nėje išsėdėti ant kietų ir nepa-

Į miestą. Palm Spring giažus. j togjų mediniu suolu. Vagonuo- 
švarus ir daug brangių ir puoš-Į L u . .L.
nių namų, apsuptų .1, palmėmis, Į 
žaliuojančiais krūmais ij žydin
čiomis gėlėmis. Matėsi ištaigin
gų viešbučių, poilsio namų ir 
prabangių rezidencijų.
. Pasistiprinę leidomės atgal. 
Išvažiavome iš miesto jau pava
kary, o dykumoso vėjais siautė
jo, blaškė ir kraipė j šalis ma
šiną, turėjome mažinti greitį; 
kad neatsidurtume griovyi. yėjas

se, neturinčiuose jokių pertva
rų. triukšmingai šaudo išgveru
sios suveriamos durys, siūruoja 
skersvėjai, dažnai būna šalta, 
gerklę smaugia krosnelėse

SERVE WITH PRIDE IN
The national guard

tojo, ir aukštai rieši^joj šmėlį. Ir ; 
dulkes, kad ir kelias nelabai ryš-1 i 
kiai matėsi. Išvažiavę iš W siau
tulio, tarp uolų ir akmenų ma
tėme žaliuojančią žolę, žydin- ' 
čias lauko gėles, dykumo auksi- ' 
nes ir raudonas aguonas bei 
kaktusus. • - j

Nusileidžia erdvėlaivis

. 10.53 vai., Kalifornijos laiku, 
turėjo nusileisti erdvėlaivis į Ėdė 
ward Air Fore bazę. Devynios 
minutės prieš nusileidžiant, tele
vizijos pranešėjas pranešė, kad 
erdvėlaivis “Challenger” skren
da 100,000 pėdų aukštiyje; ir jau 
prisiartino prie Kalifornijos 
kranto. Sekėme pranešima ir

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra .seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė 
organizacija, lietuviam^ ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.'

SLA atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
, .darbus dirba.. -. .*. . .. . . .

SLA-L. išmokėjo- daugiau kaip AŠTUONE JULIJONUS dolerių

SLA—apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams, patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali

V ‘^ivienijlme'apsidrąusti iki $10,000. '
SLA— apdraudžia ir. Taupomąja apdrąuda — Endowment

* £ '^surance, kuri jrp^ųaudipga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo -ir-jlį gyveninio pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
\ ‘•■$1,000 apdraūdos sumą temoka tik S3.00 metams.

SLA-— kuopu yra visose lietuvių kolonijose.
■ > ' ' ' _ Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus,

7 ; jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.
• : • < ... Galite kreiptis, ir tiesiai i SLA Centrą:

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

■ Tel. (212) 563-2210 . .

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir moksli 
1W4 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenztą, Vin« 
Krtvšf, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoc 
J. RankBo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir T 
Meilaus atrdpsnlai bei studijos, Muštruotos nuotraukomis t 
M- K Čiurlionio. M. Meikio, V. Kašubas, A. RūkšteJės ir JL Vara* 
kūrybos poveikalaia. 3S5 pusk knyga kainuoja tik $3.

'• DAINŲ SVENTSS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir IžH. 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dain\ 
Šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais dumnenimlf 
bd užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja |2.

VIENHO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprąty- 
tat Juoso Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne muksi 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikdtarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsn dials. Ta 206 puslapių knyff 
parduoto* tik ui '

•> UETUVBKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalausla 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnut 1 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Jdomūa kiekvienai! 
lietuviui. Leidinys Slustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodami 
ritovardšių pava(9nima%tr Jų vertiniai | vokiečių kalbą. Labai 
BatidLngoje SS5 'puM. knygoje yra Rytprūsių Šemėlapla. Kaina M

> KJ raUlfUl LIMA rašytoje* Petronėlė* Orintaitėf ate 
minimai tr mintys apie asmenis Ir vietas neprik. Lietuvoje Ir ph 
maišiai* bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik K. .

SIUNTINIAI Į LIETUVA |
MAISTAS Iš EUROPOS SANDfUJŲ i

i ms West 69th St., Chicago, BL 60629 ♦ TeL >25-2787 |

j Didelis pasirinkimas gero* rūšies įvairių prekta 
1 ' iį

KARLJA. NOREIKIENž

r SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
į f Cosmos Parcels Express Corp. ' " 
I MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
J 1101 w. Oth St, Chicago. DL 6062f ♦ TeL >25-2731 į 
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50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEIT]

> JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras 
tas fr klalifingal Interpretuojamas gyvenime Ir politikoje'; tik a» 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe 
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teises 
Knyga yra didelio temato, 265 puslapių, kainuoja

T f AmtTMSv ta. TW-euko Hryba, J. Vs&rifi-

y Pludu HHliiUlttrtliulu

JAY DRUGS VAISTINE
1719 W. 71st St, Chicago, HL

■ ItnSTETCAI MPELDOXI RECKFTAI • FANNIE KAT KA>. 
DUMTNAI • KOSMKTIKOS REIKMENYS

Atdara Mokiadienlala nuo

TeL 476-2

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
(r lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. EL 
Būga pas geriausftts šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 
' Ir patarė mums toliau studijuoti.

fcrina ?25. Kieti vlršeUaL Ptitai «X

— Naujienos, Chicago. If, Ill. Tuwdij, 3, 1933
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Artėjame prie bylos pabaigos
Paskutinę balandžio dieną, balandžio 30-tąją, praeitą 

šeštadienį, Draugas paskelbė Cook County teisėjo nuta- į 
rimą nubausti Reorganizuotą Lietuvių Bendruomenę.

Reorganizuotoji Amerikos Lietuvių Bendruomenė 
veikia gana seniai. Ji yra užregistruota Illinois valstijoj, 
turi skyrius Illinois ir kitose valstijose, turi paskelbtus 
pagrindinius principus, kiekvienais metais valstijai ar 
valstijoms moka mpkeęčiųs. Keisčiausia, kad iki šio meto 
atsakiųgi^^gyyi,*-5’rinkti ir veikiantieji Reorganizuotos. 
Amerikos Lietuvių Bendruomenės parelgūnai’negavo’ko
vo 29 dienos teismą ^nutarimo; ‘-o ’"Draugas tąnutarimą 
gavo, išvertė ir ‘p^škėlbė.

Paskaitę pranešimą, kreipėmės į atsakingus R. Lie
tuvių Bendruomenės pareigūnus, klausdami, ar jie žino, 
kad jie yra nuteisti, tai pasakė, kad jie pirmą kartą iš-. 
girdo apie tokį “rajoninio” teismo sprendimą. Tvirtinti, 
kad nieko kovo 29 dieną teisme nebuvo, nederėtų, nes tą 
dieną teisme buvo ne tik Reorganizuotos Lietuvių Bend- 

r ruomenės pirmininkas, bet buvo ir tos Bendruomenės 
pasamdytas advokatas, baigęs teisės mokslus Amerikoje, 
dirbantis Amerikos teismuose, ginantis įvairias savo spe
cialybės bylas, kuris padarė reikailngus pareiškimus ir 
paprašė teismą, kad leistų jam susipažinti su bylos eiga.

Teisėjas žino, kad byla sena, einanti jau dešimtme
čius, todėl davė naujai paskirtam advokatui 120 dienų, 
kad bent perskaitytų bylos eigą, susipažintų su jos doku
mentais, ir paskyrė rugpiūčio 1 dienos popietį bylai tęsti. 
Joks teisėas neskelbs sprendimo, neišklausęs antros pusės. 
Be to, teisėjas matė, kad teismo eiga rūpinasi Illinois 
lietuviai. Jų buvo didokas būrys kovo 29 dieną teismo sa
lėje ir atidžiai sekė kiekvieną teisėjo ir advokatų žodį, 
bet niekas negirdėjo, kad Reorganizacinė Bendruomenė 
jau būtų nuteista. Be to, nė vienas teisėjąs nenorėtų pasi
rašyti sprendimo, neišklausęs antros pusės advokato.1 
Tokia byla, nuėjusi į aukštesnę instanciją, tuojau būtų 
atmesta.

Iš to, kas paskelbta, kaltinamieji — Jonas Vaičiūnas, pėjo sudaryti tokią organizaciją, kurioje būtų galėję su-

Kostas Januška ir Adomas ūselis privalo pasirodyti 
teisme už 28 dienų, o sekanti teismo diena paskirta rug
piūčio 1 d. Jonas Vaičiūnas jau seniai miręs, Kostas Ja
nuška mirė prieš kelias savaites, o Adomas Ūselis yra 
širdininkas. Kaip mirusieji galės pasirodyti teisme — 
sunku suprasti. Ar širdininkas galės būti teisme — pri
klausys ne nuo jo noro, bet nuo daktaro liudijimo. 28 die
nos jau praėjo nuo kovo 29 dienos, bet Reorganizuotos 
Lietuvių Bendruomenės vadovybė nieko apie tai nebuvo 
girdėjusi. .

Atrodo, kąd .pats svarbiausias teismui rūpestis yra 
teismo išlaidos. Paprastai teismas pirmiausia paskelbia 
patį nusikaltimą, o kbvo 29 dienos sprendimas pirmon 
eilėn priteisė sumokėti teismo išlaidas. Šitas klausimas 
tai plengvai ir paskubomis neišsisprendžia. Jeigu miru
sieji ir būtų kalti, jie negali-būti apkrąunamį nenumaty
tomis teismo išlaidomis. Teismas pirmiausia turės nusta
tyti, kas yra atsakingas už mirusiojo mokesčius. Šitas 
klausimas taip lengvai neišsprendžiamas. Teks apklau
sinėti nauji liudininkai, nustatyti galimybės teismo iš
laidas mokėti, o tai yra gana ilga procedūra.

Iš viso šitas klausimas nukrypo nuo pačio svarbiau
sio tikslo. Amerikos lietuviai turėjo savo organizacijas 
ir dirbo naudingą bei galimą visuomeninį darbą. Jie buvo 
susiorganizavę į politines grupes, turėjo savo tikybines, 
kultūrines ir savišalpos organizacijas. Visos tos Ameri
kos lietuvių organizacijos buvo apsijungusios į Amerikos 
Lietuvių Tarybą, kuri norėjo padėti pavergtai Lietuvai 
išsikovoti laisvę. ALTas rūpinosi teisine Lietuvos -padė
timi, stengėsi paveikti amerikiečius, kad Lietuvos paver
gimas nebūtų pripažintas, suorganizavo Bendrą Ameri
kos Lietuvių Fondą, kad pabėgusieji lietuviai būtų su
šelpti ir apginti nuo Vakarų Europoje pradėjusios siausti 
Sovietų policijos. ALTas padėjo išrūpinti iš Lietuvos pa
bėgusiems žmonėms teisę apsigyventi Amerikoje. Dau
gelis tremtinių pasiekė Ameriką. Už atliktą darbą ii e 
buvo dėkingi, bet jie išaiškino, kad to neužtenka. Jie 
panoro suorganizuoti visus Amerikos lietuvius. Buvusių _ 

organizacijų, klubų, draugijų jiems neužteko. Jiems rū- j paskyrė laiką advokatui susipažinti su byla ir paskyrė 
laiką išgirsti jo nuomonę.

KGB SUĖMĖ DISIDENTŲ 
GYNĖJĄ

Iš disidentų šaltinių Maskvoje 
.sužinota, kad balandžio 2 dieną 
• KGB pareigūnai ten suėmė Vla- 
dini’rą Albrechtą, Amnestijos 
Internacionalo Maskvos sky
riaus narį. Jis kaltinamas anti- 
sovietine veikla.

V. Albrechtas yra teisininkas. 
KGB įtaria, kad jis parašė teisi
nių patarimų disidentams kny- 
grię.

. ., T T, , , - • 105' birus pieno. Mažiausiai pasui . Vėliau L. Valensa pasakė, • ? i '■;F;-..V- L., n, , .. ., .... . .v . .. . - šaulyje triusienos — tik 2 gra-kad j’s daug tikisi is popiežiaus . . J s. ./ T , T . ~ 1 1 tmiF sąvartoje. Cigarečių rukv-vizito Lenkijoje. 'U- : ? mas sumažėjo /.a proc.

— Buvęs Britanijos premję- - 
ras Harold Wilson, lankydama-K 
sis Sovietų Sąjungoje,. Maskvoj 
suruoštoje spaudos konferenci
joje pasakė, kad trockistai, in
filtruoti britų Darbo partijoje, 
sudaro didėlę problemą. Kaip 
žinoma, Sovietų agentai nužudė 
.patį L. Trockį, buvusį Sovietų 
krašto apsaugos komisarą,. ir 
daug trockistų sušaudė, o liku
sius persekioja.'

-

Ę). Britanijoj jau keliamas 
t reikalas? organizuoti “Policijos 
rezetyęT.. Tąr būtų savanoriai 

* polĖeminkai,: kurie padėtų koyo- 
ti su vis-didėjančiais krašte nu
sikaitimais. ; Per žmonių apk lau- 
sinėjimus, šiais metais 47 proc. 
pasisakė, kad policija ~ turėtų 
būti i ginkluota. 1981 metais to- 
kių bųyn-42- proc:

— Britų Žemės ūkio gaminių, 
tarybos duomenimis, britai, su- 
valgo daugiausia. bulvią’pašAt#

— L. Valensa pasakė spaudos 
atstovams Dancige: “Mano už
davinys ne nuversti, valdžią, ar 
sužįugdyti komunistų partiją, 
bst rasti būdą įgyvendinti rug
pjūčio sutartį (pasirašytą tarp į lyje: vidutiniškai vienam žm<> 
Solidarumo ir vyriausybės). N i e- * gui tenka 233 svarai per metus, 
kas negali manęs nuo to atbai- Britas vidutiniškai per metus 
dyti, papirkti mane, ai- atstumti, suvalgo 26 svarus obuolių, 28 
Ą'š daviau priesaiką rugpiūčio svarus jautienos, 14 sv. kopūstų) 
icfealams ir aš juos Įgyvendin- 30 sv. vištienos, 191 kiaušinį

tilpti visi lietuviai. Jie’ tiktai norėjo, kad ALTas duotų 
jiems pinigų tokiai organizacijai sudaryti ir leistų jiems-, 

.toje organizacijoje įvesti savo tvarką. Nesusipratimus 
jie žadėjo patys spręsti, Į Amerikos lietuvių reikalus 
nesikišti, į piniginius reikalus nesikišti, o pirmasis jų 
pirmininkas viešai prižadėjo net vasario mėnesį surink
tas aukas ALTui persiųsti.

Naujai atvykusieji bandė sudaryti visus apimančią 
Amerikos lietuvių Bendruomenę. Niekas jiems nekliudė, 
bet jiems reikėjo vis daugiau ir daugiau pinigų. Kai jų 
pritrūko, tai pradėjo nekreipti dėmesio į anksčiau buvu
sius susitarimus. Turėjo sudarę garbės teismą, bet į jį 
nesikreipė, o nuėjo į Amerikos teismą. Dabar byla jau 
turi eiti prie galo, bet Drauge paskelbtas pranešimas 
negali būti galutinis teismo sprendimas, nes pats teisėjas

_■ •^:^yi$ą<.kariuom.3nės ^hik- 
.rąštyjė;. ‘^Raudonoj i žvaigždė” 
y|iifyo'J^Btt j^įHŽsieniii:ų T-marš- 

klausimas. Jau- 
'nuotiąį kurie dėvi tuos marški- 
nėlius' šū tokiais užrašais kaip 
“JAV inafiiių korpas”. ar “Bri
tanija .valdo jūras”, daro gėdą 

,-sava- -kraštui, ir tai reikia lai- 
-kyti nusikaltimu.

. Sovietą, valdžia išleido dar
bo įstatymą,’.kuriuo darbovie
tės-įpareigojamos mažiausia du
kart metuose ruošti dirbančiųjų 
.conferėncijas.

— Buvęs Ugandbs diktatorius 
Idi Amin neseniar Bahreine pa
reiškė, kad jis ketina sugrįžti 
Į savb kraštą ir vadovauti par
tizanams.

— Prancūzų policija yra Įsi'i- 
kinusi, kad pietų Prancūzijoje 
įvyko 15 sprogimų, padariusių 
turtui milijoninę žalų, už ku
riuos atsakingi yra korsikiečiai 
teroristai. Prancūzų policija ma
no, kad areštai ir radiniai Kor
sikoj jiems bus labai naudingi.

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

O kai kur kabojo ir kilimėliai, įsigyti 
kare ar nupirkti iš keliaujančių pirklių* Po sta
lais buvo patiestos didelės taurų, zubrų ir kitų 
žvėrių odos. Zychas vtšką mielai rodė ir aiškino, 
kad šie daiktai Jagietikos rūpesčiu įgyti. Taip pat 
nuvedė ir į galinį trobos kambarį, kurio palėpėje 
kabojo ištisos virtinės vilkų, lapių, bebrų ir kiau
nių odų. Parodė jam sūrinę, medaus ir vaško san
dėlį, miltų statines, džiovintos duonos dėžes, ka
napių ir džiovintų grybų. Paskui nusivedė jį į 
rūsius, padarynes, tvartus ir pašiūres, kur buvo 
laikomi vežimai, įvairūs ūkio padargai^ medžiok
lės įrankiai ir tinklai, ir taip apstulbino Zbyš- 
ką, kad jis, grįžęs vakarienei, negalėjo susilaikyti 
nesistebėjęs.

— Gyventi ir niekada nemirti čia, — tarė.
— Močidoluose irgi beveik taip pat, — at

sakė Zychas. — Atsimeni juos, pakeliui į Bogda- 
niecą. Seniau musų tėvai ginčijosi dėl žemės ribų 
ii šaukdavo vieni kitus dvikovon, bet aš jau resi- 
g inčysiu dė1 to.

čia jis susidaužė su Zbyška taurėmis ir pa
klausė: ’ *

— O gai i r.rėttme. xą nors padainuoti.
— Ne, — at- ke Zbyška, — verčiau jūsų pasi- 

K-lausvs’iL

— Šis ūkis, matai, teks Jagienkos broliams.
— Gyvens jie čia, kaip pyragaičiai taukuose.
— Bet ir Jagienkai nieko netruks Moci- 

doluOse.
— Manau.
— O kodėl nieko nevalgai ir negeri? Jagien- 

ka, įpilk ir jam, ir man.
— Valgau ir geriu, kiek galiu.
— Kai negalėsi, atleisk diržą. Gražus diržas. 

Jūs ir Lietuvoje gavote tur būt gerą grobį?
— Nesiskundžiame, — atsakė Zbyška, norė

damas parodyti, kad ir Bogdanieco savininkai 
nėra jau tokie prasti. Dalį grobio pardavėme Kro
kuvoje ir gavome 40 sidabrinių grivintų.

— Bijok Dievo! Už tokią sumą galima visą 
kaimą nupirkti.

— Turėjome vienus šarvus iš Milano, kuriuos 
dėdė, rengdamasis mirti, pardavė.

I — Na, tai ir verta eiti į Lietuvą. Ir aš savo 
laiku norėjau, bet pabijojau.

— Ko? Kryžiuočių?
— Kas čia jų bijotų. Kol tavęs neužmuša, 

nėra ko bijoti, o užmušus — jau per vėlu bijoti. 
Bijausi tų pagoniškųjų dievukų, ar velnių. Miš
kuose jų tur būt kaip skruzdėlių.

— O kur jie dėsis, kai jų šventyklas sude
gino? Seniau visa ko turėjo, o dabar gyvena gry
bais ir skruzdėlėmis.

— Matei ir tu?
— Aš pats nemačiau, tik girdėjau, kad žmo

nės matė. Iškiš, sako, kuris savo gauruotą ranką 
iš už medžio, kad jam ką nors duotų.

— Macka tą patį pasakojo, — atsiliepė Ja- 
gienka.

— O kaip! Ir man pasakojo apie tai kelionėje, 
— pridūrė Zychas. — Ir ne dyvai. Nes ir pas mus, 
nors jau ir seniai apsikrikštijom, kartais pelkėse 
kažin kas nusijuokia; o ir namuose, nors kunigai 
ir labai barasi, geriau visada palikti indą su mais
tu nakčiai, nes kitaip tau sienas pradės taip drai
kyti, kad ir akių sumerkti negalėsi. Jagienka, pa
statyk dubenėĘ po slenksčiu!

Jagienka, paėmusi molinį, pilną varškės du
benėlį. pastatė jį po slanksčiu, o Zychas tarė:

— Kunigai bara ir graso, o Dievai garbė dėl 
tos varškės nesumažės, o dvasios — kad tik būtų 
sočios ir gerai nusiteikusios, tada ir nūo vagių ir 
nuo ugnies namus saugos.

It paskui į Zbyšką:
— O gal truputį atleistum diržą ir uždai- 

nuotumei?
— Uždainuokite jūs, nes matau, kad iš seno 

esate linkę dainuoti, o gal panelė Jagienka už
dainuotų? v

— Iš eilės dainuosime, — patenkintas susuko 
2yčhas. — Mes turime ir vieną tarną, kuris mums 
mediniu vamzdeliu pritars. Pašaukit jį!

Pašauktasis atsisėdo ant suolo ir pridėjęs 
prie lūpų vamzdelį ir uždėjęs ant jo pirštus, dairė
si į kitus, laukdamas, kuriam jis turės pritarti.

Visi pradėjo ginčytis, nes nė vienas nenorėjo 
būti pirmas. Zychas liepė parodyti pavyzdį Ja
gienkai, kuri, nors ir labai gėdijosi Zbyškos, pa
kilo nuo suolo, paslėpė rankas po prijuoste ir 
pradėjo:

0 kad aš turėčiau
Sparnelius, kaip gulbė, 
Skrisčiau aš pas Joną 
( Sileziją!...

' Zbyška išplėtė akis., paskui išlygino kojas ir 
balsiai sušuko: ■ x

— O jūs iš kur išmokote -dainuoti?
Jagienka pažvelgė į jį susidomėjusi:
— Čia gi visi dainuoja... Kas jums?
Zychas, galvodamas, kad Zbyška įsigėrę, pa

kreipė į jį savo pralinksmėjusi veidą ir pasakė:
Atsijuosk, tuojau palengvės!

Bet Zbyška kurį teiką 'patylėjo ir suvaldęs 
, savo susijaudinimą, atsiliepė:

— Atsiprašau, aš kažiū ką nelaukto prisi
miniau. Dainuokite tofiaū.

— O gal jums liūdna klausytis?
— Kur ten! — drebanęfu bateu atsiliepė Zbyš

ka. — Klausyčiausi per visą naktį!
Tai taręs atsisėdo ir; uždengęs veidą ranko

mis, nutdo. . - ' ,
Tada Jagienka prislinko prie jo ir, atsisėdusi 

greta, pradėjo jį judinti alkūne:
(Bus daugiai)

4 — Naujiena. Chicago, 111, — fue.dsv, May 3, 1983



<. vniAur
VAKARŲ VĖJAI

112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1933 S. ManheimxRd., Westchester, Iii. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

SUSIRINKIMU

Tel: 562-2727 arba 562-2728

TEL 233-4553
Service 455-4504. Pa«e 04058

Brighton Parko Lietuvių Moterų 
klubo narių susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, gegužės 5 d., 1 vai. popiet, 
Anelės salėje, 4500 S. Talman Avė. 
Narės prašomos atsilankyti, ir atsi
nešti savo įstojimo knygutes.

Po susirinkimo — vaisęs.
Eugenija Strungys

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBt: AKIŲ LIGOS 

TO7 West 103rd Stree* 

Valandos pagal susitarimu

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
klubo narių susirinkimas įvyks antra
dienį, gegužės 3 d., 1 vai. po pietų, 
Vyčių salėje, 47th ir Campbell.

Po susirinkimo bus vaišes.
A. Kalys, rast. (Iliustracija)K. Augius

i» ft. BuTufa, 511, R. BuiSy,

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
MII W. 71rt SL TeL 737-5149

Tikrinį į Iri g- Pritari kr, gVipiiy 

ir “contact lenaea”.

Upytės Draugiško klubo narių susi- 
| rinkimas įvyks penktadienį, gegužės 

B d., 1 vai., popiet, Anelės Kojak sa
lėje, 4500 S. Talman Avė.

Po susirinkimo bus vaišės.
A. Kalys, rast

TAUTOS FONDO AUKOTOJAI

Or. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGiJA 
2454 WEST Mrd STREET

Ofiso telefonas;.776-2M0, 
KMMMciiM foMrf 444-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo

aO2ū CENTRAL AVĖ.
't. Petersburg, Fla. 337.18 

Feb (813) 321-420#

’“VSTYMAI

•—. Pilna uxiriMt
ŽEMA KAINA

runuiui Master Charge 
tr VISA kortelę*,

TaL 925-Kti

M. DYING 

%o<>rausm$ perk ra u styrai 
įvairi y atstumu, 

NTANA5 VILIMAS 
,?*-»432 irt* 374-5994

Nuteisė ir sušaudė
Tiesa (III.23) pranešė, kad 

praeitų metų pabaigoje Šiau
liuose buvo užpultas ir nužudy
tas milicijos kapitonas Z. Meš
kauskas.

Z. Meškauskas, tikrindamas 
į vieną butą, radęs ten grupę gir
tuokliaujančių žmonių. Tarp jų 
buvo I. Minikavičienė, kuri at
pažino Z.'Meškauską, kuris ją 
anksčiau tardęs. Ji paprašė A. 
Vitkų už tai jam atkeršyti.

Inspektoriui Z. Meškauskai iš
ėjus, A. Vitkus išsekė iš paskos 
ir, pasivijęs gatvėje, jam smogė. 
Z. Meškauskas parkrito. Tada 

'A. Vitkus ėmė jį spardyti. Mili
cijos kapitonas Z. Meškauskas, 
nuvežtas į ligoninę, sąmonės 
nebeatgavo ir mirė.

Sovietų aukščiausias teismas, 
išnagrinėjęs bylą, nutarė A. Vit
kui paskirti mirties bausmę.

L Minikavičienę, už bendra
darbiavimą, nužudant milicijos 
darbuotoją, nubausti laisvės at
ėmimu septyneriems metams 
bendrojo režimo darbo sto
vykloje.

Nuosprendis kasacine tvarka 
negalėjo būti nei apskundžia
mas, nei užprotestuojamas. 

I A. Vitkus sušaudytas. (E. L.)

(Tęsinys) Mingėlienė, MI; A. ir A. Mu-
liolis, OH; J. ir J. Mulokas, CA;

PAVIENIAI: dr D O’Keefe, MA; M. Ostraus-
Po 35'dol.r V. Apeikis,- CA, J.jkas, IL; V. J. Paplauskas, CA;

Bagdžius, IL, V. ir G. Beleckas, 
FL, A. ir G. Danasas, MA, Dr. 
A. Dunajewski, NY, V. Janulai
tis, S. Kasnickas, MI, M. Lem- 
bertas, C A, P. Nagys, Australi-

M. Pasker, FL; B. Petrauskas,

V. šalkūnas,- Australija; A. ir 
E. Šatraitis,. FL; A. ir B. šim- 
kai, CA;. D. ir JM. Sodeika, CA;UClbdlD, x. - ----------------- , , r ,

ja, J. ir P. Tamašauskai, GT, V. L. ir A. Sperauskai. NY; dr. J. 
Urbaitis, MI, A. Vaitėnas, MI, ir L Stankaitis, NJ; T, Stankū- 
J. ir B. Venckus, CA, E. I. Vii- maitė, MA;, J./ir'A. Starinskas, 
kas, CA, V. Zaunienė. -CA. ■ MA; J. Stelmokas, PA; V. ir-A.

34 dok: G. ir J. Lazauskas, IL.! Steponis, NYĮ; kuh. J. Tautkus, 
33.83 dol.: F. Borumas, AusijCT; L.. S. Tonažus, CA; O. A.

tralija. Vagelis, MA; dr. J. Vaičaitis,
33 dol.: Ch. Cheleden, FL, L‘FL; A. ir A. Vaičiūnas,. CA; J. 

Motiejūnas, CA. | V. Venclova, Australija; I. ir J.'
m \ m i ; I Vilgaliai, NY^. V. Vitkus, NY;Po 30 dol.: T. ir Č. Aleksoms, « ’ » ’,,, A . _ * v y..„„ r.A l,v. ir A. Zakys, OH; J. Žahaduo- MA, A. ir E. Ambrazrunas, CA,Į* J.’ ’ ■

A. ir V. Andriulis, FL, O. Audė-į lr. P> AįA’
nienė, N Y, J. Augustinavičius, j G- ir • ž 10nial» Zu~
OH; a. a. A. Balčiūnas, CA, D. 
Balčiūnas, CA,. B. Bieliukas,

cepėmenė, MA; V. ir E. Cižaus- 
Kas, Ml; J. Dačys, MA; J. ir A. 
Dagys, IN; V. Damauskas, NB; 
U. Dambrauskas, AK; dr. V. 
uargo, iL; U. Daškevičienė, IL; 
j. ir j. Daugėlai, FL; K. Dėvė
tus, Ma; a.A. Didžiulis, IL; 
ar. P. Duda, IL; K- Dūlys, MD; 
c».a. Dundulis, 1L; S. Dzikas, 
r L; \ < ir A. Dzirvonas, IL; P. 
tduzutienė, Ml; r. A. Galdikas, 
CA; B. .r i. bariniai, MA; dr. E. | 
uasiunauė, r b; Kun. J. Gašlū
nas, rL; C. Gibson, .vii; J. Gruz- 
da*, h L; A. ir J. Gustaitis, CA; 
6. n- ii. idzeiis, Ori; J. indrai- 

i IJL, D. ir R. Ivaškai, MA;
v. JacKunas, Do; .vi. Jągutis, i 

I r D; p. oi. dr. S. Jankauskas, OH; 
! K. janKunas, NJ; V. Jankūnas,
Ai; V. Januškis, OH; G. Janu- 

I »oms, N Y; iv. Januta, CA; V. ir 
Į a. jucdvaiais, ca; T. Jurcys, 
I j-c; o. JutKUiias, ic; L. jurskis, 
r A; A. ir c. Jusks, Ml; S. Juš- 
ienas, ib; b. ivarvehs; Austra
lija; V. ivasniūnas, IN; J. Kas
putis, CT; A.A. Kasulaitis, OH; 
A. ir V. Katinas; N-Y; J. Kedys, 
Australija; S: ir N. Kersnauskas, 
OH; S. Kežutis, N Y; J. Kirvai
tis, 1L; K. ir V. Kleiva, FL; dr. 
A. Kontvis, CA; D. ir G. Krivic
kai, DC; D. Kuras, IL; P. Kva- 
rinskienė, FL; M. Kvedaras; 
iL; A. irt J. Lapšys? MA; J. ir II 
Laučkai, MD; E. Legeckienė, 
1L; M. ir G. Mickevičiai, MA; 
S. ir E. Miknius; CT; P. Mik
šys, MA; B. ir L. Miliūnas, CA; 
E. ir A. Misiūnas, MI; K. ir O; 
Mitinas, NJ; C. Modestas, IL; 
G. ir C. Modes ta viėius, FL;. L. 
Morkūnas, IL; B. Mudėnas, MA;
K. Naudžius, CA; J. Naujokai-;

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

BARČUS
«blMO5 VALANDO3 '

'■ ir sefaMjianiaji ~
□uo &3U iki M® TaL
5»oti*» WQPA - 1499 AM

•»<*livoi«rr<x H tnūtų tfodUM*
Park*,

Aldona Dauku*
'74-1543

PtEWOOD AVB.
•*•4(50. IL

4Lieiuv«9 Aidai’
4Z£ BWZOtlONYH

*«Kft**r in pent

VISO*

banga 1450 AM
St Petersburg. FT*.. 12:30 val. p.p.
ii WTIS etttfea. 1110 AM b»np>

• Kokia galva — tokia ir skry
bėlė.

Ck»ca«o. Hlinoo
Teiti. 778-W74

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

DEIKI
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

džius, MI, J. Burdulis, NY, Dr. 
E. Butrimas, FL, M. ir K Čės- 
na, MA, V. ir A. Garsys, MA,. 
A. Grigaliūnas, IL, K. Grinienė 
ir sūnus Liūtas, J. ir P. Gruo-

J; ir A. Navickas, MA; R. ir A.; 
Nelsas, CA; E. ir B. Novickis,: 
iL; Z. ir S. Obelenis, OH; P. ir 
S. Pakalniškis, CA; S. Paknys; 
N Y; B. ir B. Paulionis, OH; P. ir
F. Paulius, FL; A. Pautienis; 
OH; A, ir R; Pavasaris,- CA; D.. 
Pederson, CA; V; Paleckas, IL;
G. Penikas, NY; T. Penikienė, 
NY; dr. G; ir L. Petersonas, MI; 
dr. J. ir O. Petrikas, FL; P. Pol- 
teraitis-, FL; J. Popeliuška, FL;
M. ir A. Povilaitis, NY; S. Proc- < 
kys, IL; P; Protas, Australija; 
J. K. Prušinskas, CA; R: ir P. 
Račiukaitis, MD; L. Rudžiūnas, 
MA; V. ir J. Rutelionis, MD; A. 
Rysavy, N Y; V. Senuta, MA; M. 
Šalinskienė, NY; dr. K. šidlaus-

3ETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street

1
į f 1410 So. 50th Ave., Gcero

p Telef. 476-2345

* TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIA.MS PASTATYTI

Rauskas, FL.
28. dot: V. ir I. Pocius, IL.

Po 25 dol.: P. Abromaitis, IL; 
A. ir J. Aidukas, FL;. Ant.- ir J. 
Aidukas, FL; P. ir J. Ambra
ziejus, MA; A. Armalis, FL; B. 
Aviža, NY; S. Balutis, FL; P.P. 
Balčiūnas, AR; prel. V* Balčiu

os, ur. v. urryoau^, - nas> CT; A jr D Baltutis> CA;
Banaitis, N Y; V. Banevičius, 

PA; E. Baranauskas, NY; V. ir 
O. Beržinskas, MA; J. Biknai- 
tis, MA; S. Blaskevičius, MI; 
A. B. Blaževičius, DE; E. Bliud- 
nikas, MA; J. Botyrius, NY; J. 
Brantas, MA; V. Bražėnas, FL; 
A. ir R. Bridžius, OH; A. ir S. 
Briedis, IL; A.A. Budriūnas, CA;

S. Jazbutis, FL, M. Jesaitis, MA, 
S. Jonikas, IL, B. Kruopis, MA, 
A. ir V. Labanauskas, WA, V. iri 
D. Lembertas, CA, A. Lileikis,] 
MA, P. ir O. Michelevičius, IL, 
Č. ir I. Mickūnai, Mass.; L.

M. Šimkus, IL; A. Skirka, Aust
ralija; K. Slezingeris, CA; J. 
Smailys, NB; A. šmidtas, MA; 
J. Sonda, MA; O. E. Stanaitis, 
MN; J. Stankus, OH; A. ir V. 
Stasiūnai, FL; I. Steponaitis, 
NY; J. Strodomskis, Kanada;

(Bus daugiau)

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
V. Buikaitis, NB; A. Bulota, CAj PIRKITE JAV TAUPYMU BONUt

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight <

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

Crab Salad Served In Melon Boats

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. 1982

With melons abundant now at local markets, an exciting 
luncheon idea is Curried Cmb Melon Salad. Family or ęuesU 
wiH enjoy the light* yet satisfying combination of deliciova 
Alaska King crab and juicy sweet honeydew melon.

Succulent Alaska King cfab is sliced and tossed with crisp 
'vegetables and a curry-seasoned mayonnaise dressing. The 
salad W served on peeled and quartered melon “boats” oa. 
individual lettuce-lined salad plates.

Alaska King crab meat is snowy white in color with bright' 
red striations. Fully cooked, with tendons and cartilage 
removed, the meat is ready to be enjoyed in a favorite recipe 
after defrosting. In-shell packs of whole Alaska King crab legs

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

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

and split legs are also available.
Curried Crab Melon Salads

1 package (6 to 8 oz.) 
frozen Alaska King 
erab meat, thawed 

• >/4* cup sliced.celery 
L 2 tablespoons chopped 

green onion

1/3 cup mayonnaise
1/2 teaspoon curry powdet
1/4 teaspoon sugar

1 teaspoon lemon julco *
1 honeydew melon ’.r

Salad greens ’
Drain and slice crab. Combine with celery and green onion. 

Bl^nd mayonnaise, curry powder, sugar and lemon juice; 
tosw -^ith c&b mixture. Chill. Cut melon into quarters length
wise; remote seeds and rind. Place melon quarters on salad* 
Ulates lined with Spoon crab salad onto maioiv

- -

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

-

1446 South 50th Avenue |j
Cicero, Illinois |!

Telefonas — 652-1003 į
I • Ji

1
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JONAS JOKUBONIS

DAR APIE UMAR KUMAR

Jonas Jokubonis

Kai “parjojau”, pentimis buvo atidengtas vežimas ir pasi- 
spausdamas tėvo pašones, iš pir- rodė pilnas vežimas prinokusių 
mos Prinokusių obuolių šventės, 
tai parašiau ] 
įspūdžius. Man patiko lipimas 
Į stulpą, mėgau šūkavimus 
I'mar Kumar, valgiau prinoku
sius obuolius, bet viskas ėjo tru
putį kitaip, negu man iš pirmo 
žvilgsnio atrodė.

Man taip atrodė, nes visko 
kaip reikia nemačiau, ž'ūrėjau 
l viską, sukinėjausi vežimo sė
dynėje, garužiau alyvinį obuolį, 
bet reikalai Pirmųjų prinokusių 
obuolių šventėje ėjo truputį ki
taip, negu- išėjo praeitame raši
nėlyje. Tėvas paliko mane ant 
svetimo'obuolių vežimo ir nuėjo

• pasikalbėti su Kubilių ir Karšvų 
kaitffų ūkininkais, ’ atvežusiais 
kelis vežimus obuolių. Jis su jais 
kalbėjo, bet akies nuo manęs 
nenuleido.

Man obuolys buvo didelis ska
nėstas. Jau obuolių vežimo kva- 

■' pas mane ant kelių kėlė, bet kai 
prakandau prinokusį alyvinį 
obuolį, tai jis nuėjo greičiau 
negu šokoladinis saldainis. O kai

obuolių, tai aš daugiau dėmesio 
pirmuosius savo I kreipiau į obuolius, negu į. tai.

kas darėsi platformoje. Ypatin
gai manė veikė Umar Kumar! 
šauksmai ir svaisdymas obuolių. 
Viena ranka laikiau prinokusį 
obuolį, o kiton rankon paėmęs 
menkesnį obuolį, supau ranką, 
bandydamas jį paleisti į laimė
toją, įsliuogusį į stulpo viršų. 
Nebuvau tikras, ar mano paleis
tas obuolys pasieks šventę pra
dėjusį stipry vyrą, bet ranką 
jau sukinėjau .ir žiūrėjau, ar 
mano paleistas obuolys pasieks 
stulpo viršų, kur stovėjo laimė
tojas. I *

Aš ruošiausi šviesti, bet ne
pasitikėjau savimi, tuo tarpu ki
tas žmogus, sėdėdamas kitame 
vežime ar stovėdamas šalia ve
žimo, paleido oboulį Į mano 
kumštį ir mano Raikyta ir suki
nėtą obuolį ištaškė iš mano del
no. Man suskaudo ranka, kumš
tis. Visi juokėsi, o man atrodė, 
kad juokėsi iš manęs. Aš ban
džiau mesti obuolį ir neprisiren-

grau, u čia kita»obuoliu pataikė 
i maim .obuolį, suriko Umar Ku-: 
mar. ir kvatojo kariu su visa 
minia. x

RjrthaL — P»r£«vlmw|
RSiAL ESTATE FOR SALS

Namai, lomi — Pardeviosi 1 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR zraALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS. 

DĖL VISŲ INFORMACUU KREIPTIS V

MUTUAL FEDERAL SAVINGS -
PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidento ’

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

I jau apie šią šventę rašyti, lai 
man kilo mintis, iš kur tas žodis 
atsirado? Ką jis reiškė? Žodis 
ne latviškas. Laivai tokio žo-

Nusilenkiau ant sėdynės, pa
laukiau, kol praėjo pataikyto 
obuolio skausmas. Edvo neras 
pradėti verkti, bet susilaikiau ir 
/ėl atsisėdau, 'liktai šį kartą 
ž ūrčįau į aplinkui sėdinčius vy
ru; ir vaikus, o ne į įsliuogusį 
vyrą. Vėliau man tėvas išaiški
no, kaip visa ta Pavasarinių 
obuolilų šventė organizuojama.

Pasirodo, kad aikštėje buvęs 
stulpas buvo gerai pritvirtintas. ' 
Joju v išūnėje buvo pritaisyta ___
keturių pėdų kvadra'inė aikš- ~ ~~
telė Joje buvo nedidelės dure- Umur Kumur, tai aš nežinojau, 
iės. Kada jaunas vyras pliuogė Tada man žodžio kilmė visai ne- 
i viršūnę, tai jis atidai ė dureles, rūpėjoo. Bet dabar, kai p.’adė- 
iiindo ir atsistojo.

Tai buvo ženklas, kad jis yra 
laimėtojas. Jis pasisukinėjo, vi
sus suvažiavusius pasveikino, o
visi pradėjo šaukti Umar Ku- i džio neturi. Latviams tas žodis 
mar! 't ada prasidėjo didžiau- I svetimas, bet Pirmųjų obuolių 
sias triukšmas, buvo nudengti 
obuolių vežimai, pradėta valgy- 
Dbuoliai ir svaidyti obuolius į lai
mėtoją. Tokioj aukštumoj obuo
liai jau neturi didelės jėgos; jie 
.pradeda galvoti apie grįžimą į tiko telefoną, 
žamėn, be baimės bandė juos 
sugauti. Sugavęs — paleidėjų? reikšmė. Tdefdnuoju po pie- 
tolyn. | tų ir klausiu.

Aš maniąu, kad yra tiktai j — šiandien jis visai neatėjo 
vienas, kuris lipa ir užlipa, bet į darbą, — atsako įstaigos ve- 
pasirodo, kad šventėje yra ma-J dejas.
žiausla 20, kurie nori įsliuogti | Tai jau likra Umar Kuniar 

Turi savivaldybės darbą. Kada 
nenori, gali neiti. Klausiu na
mus. Žmona nežino, bet pataria 
telefonuoti vakare. Nurodo va-

šventę jie vadina Umur Kumur.
Patikrinau žodynus, kokius 

turiu — Umur Kumur nėra. Pra
dėjau klausti latvius. Gavau 
vieno išsigarsinusio latvio poli- 

Norėjau latvio 
paklausti, kokia šio žodžio kilmė

site per Sophie Barčus radiją Į 
“Kas gali nakeisti moteriškę jos.j 
namuose?” į -j

Kviečiame j visus pasiklausyti I 
Čikagoje šeštadieniais vakare} 
10:15 vai. “Gzrosios Naujienos Į 
L’etuviams” trumpomis radijo 
bangomis ir visoje Amerikoje 
atitinkamu laiku. Banga 19, Khz. 
6155.

Parašykite mums, pareikalau
dami knygelės “Kaip užgimti iš 
naujo”. Mūsų adresas: Lithua-1 
nian Ministries, P.O. Box 
Oak Lawn, Ill. 60451.

BUTŲ NUOMAVIMAS
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

321,

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

DARIAUS-GIRĖNO POSTO 
PAGELBINIO PADALINIO 

RUMMAGE SALE

žiausLa 20, kurie nori įsliuogti! 
į paruoštą stulpą. Siiųogimas ne
toks lengvas. Ne vienas, sako, 
pradeda lengvai, bet viršūnės 
nepasiekia. Pradžioje kojos ir 
rankos kelia visa kūną, bei ikij^ Bet ^ieko a 10 neKeina

Pagaliau susiradau vieną seną 
mokytoją. Jis man tvirtina, kad 
tai latviškas žodis, bet žody- 

Latviai rašo 
Ummur Kummur.

galo nebeiškelia. Tokie slysta 
žemyn.

Yra bilietėliai, už kuriuos rei
kėjo mokėti po 10 kapeikų. Ti- 
ketėlis parodo eile. Jeigu prieš- nuose ntia- 
akinis pralaimėjo, nepajėgė 
įsliuogti, tai tada eina sekantis. 
Bet jeigu vienas pasiekė stulpo 
viršūnę, tai visi kiti tiketėliai’ 
negalioja. Pinigų negrąžina. Pra-1 
randa pinigus visi, kurie netu-Į 
rėjo progos sliuogti. Užtenka 
vienam laimėti, tai visi kili pra
laimi.

Umar Kumar-man yra Pava
sarinių prinokusių obuolių šven
tė, bet iš kur latviai ištraukė

Dariaus-Girėno posto pagelbi- 
nis moterų padalinys š.m. gegu
žės mėn. 5 ir 6 dienomis Da
riaus-Girėno posto patalposej 
4416 S. Western Ave., ruošia; 
įvairių suaukotų daiktų išparda
vimą. Toks suaukotų daiktų iš
pardavimas vyksta kiekvienais 
metais. Jei kas dar norėtų ką 
paaukoti, bus galima tai pada
ryti šį trečiadienį, gegužės mėn. 
4 dieną minėtose patalpose.

Gražus mūrinis, 5 iamb., 2 mieg. 
Rūsys ir aukšta pastogė. Garažas. 
30 pėdų sklypas. 71-ma ir Francis
co. Nebrangus.

2 butu medinis — 5 ir 4 kamb. 
Didelė pastogė. Garažas. Arti mo
kyklų. Brighton Parke. S35.OOO. Ma
žas Įmokėsimas, savininko paskola.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

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

Nuomos
RENTING IN GENERAL

MARQUETTE PARKE išnuomo- 
j jamas 5 kambarių apšildomas 

šiems reikalams Dariaus - Gi-1 butas.'Skambinti 476-0723.
rėno posto patalpos bus atdaros:

• Ketvirtadieni, gegužės 5 d..] 
nuo 9 vai. ryto ligi 7 vai. 
vakaro;

• Penktadienį — nuo 9 vai. ry
to ligi 1 vai. popiet.

Surinkti pinigai už suaukotus 
daiktus (juos pardavus) eina 
posto paramai — neturtingiems: 
posto nariams šelpti ir padėti

Aleksas Ambrose,
_______ .  .“’N . . - . ■ ■

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išfepaųsdino 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 
% < •

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

i KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1)
” Siųsti čekį:

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

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto loHtal 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
TeL 927-3559

D Ė M E S I/O 
62-tO METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automeNHe 
Liability apdraudimas pt^finlą- 

kam s. Kreiptis: •
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775

VIENIŠA PILIS
Jėzus kalbėjo sakydamas: 

i “Aš esu pasaulio šviesa. Kas se
ka mane, niekad nebevaikščios 
tamsoje, bet turės gyvenimo 

įšviesą” (Jono 8:12). Į
Maloniai kviečiame visus pasi

klausyti šios “Gerosios Naujie
nos Lietuviams” šį antradienį 
8:45 vai. vakare radijo banga' 
1450 AM per. “Lietuvos Aidus”, apmokėti jų ligoninių bei dak-

Sekmadienį 9 vai. ryte išgir- tarų sąskaitoms.
O——————1^——j——■ ■ r I ■ — ■ ■

JAU ATSPAUSDINTA
J. KIAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
•LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta,

2818 Avenal S L, Los Angeles, CA 90039

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Niajienosc galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo stsiminimUA
Dr. A. Gumch — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai b 
•uairūpinimą  '  fS.OO

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. ’ Kietais viršeliais __

Minkštais viršeliais, tik 
Dr. A. T. Guasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

tMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant 51 persiuntimo išlaidoms.

w.oo

szoe

REPAIR^ — !N GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

“LIUCIJA”
- * * • , . I

Mike Šileikio apsakymų knyga
“Liucija’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 
antenų: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

Didėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alpbonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomif 
formomis:

Knyga su formomis gauna 
mt« Naujiem; administracijoje.

DAR NEPATYRĖ
— O jūsų daržinė labai nuken

tėjo nuo viesulo?
— Negaliu pasakyti, kaimyne, 

nes jos dar nesuradau.

MEET THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

Dengiame ir taisome visų rQ^ 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
6557 S. Talman Avenue 

-Chicago, IL 60629

434-9655 ar 737-171T
■ ■ ■ - n

Laikrodžiai Ir branfenyHg
Pardavimu ir Taisymai 

2646 West lOtfi Strut 
TeL Republic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

,. , Notary Public
INCOME TAX SERV1CI

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

šymai ir kitokie blankai

HOMEOWNERS POLICY

Farm ano Casual

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
0 vai ryto iki 6 vaL vakaro, 

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

TeL 776-5162
2649 West C3rd Street

Chicago, IR 60629

ADVOKATŲ DRAUGU A

V. BYXAITIS
ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

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

6606 S. Kedzie Avė. 
Chicago, HI. 60629

Tel: 778-8000

PATS SKAITYK IR DAR KI- 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAATI '“NAUJIENOS’*

Q — NaujleuM, Chicago, 8, HL Tuuday, M»y 3, 1983


