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-vijos kariai. Vyriausybė kelis 
kartus keitėsi; bet josios prieš
akyje, visą laiką stovėjo kariuo
menės vadai. Jie valdė žiauriai. 
Išrinktam prezidentui Šilęs Zua- 

,zo pasakė,, kad išvažiuotų užsie
nin. Jį. įsodino į keleivinį lėktu
vą ir išvežė .Į Buenos. Aires. Jei
gu, jis būtų .bandęs grįžti, tai pre-, 
z.idenlūros .vis vien nebūtų ga
vęs. Jis .būtų atsidūręs-kalėjime 
arba būtų buvęs sušaudytas.

.’ Užsienio reikalų • ministeris 
Mario Velarde, praeitą savaitę 
pajuto skausmus krūtinėje, bet 
jie praėjo. Jis nuėjo.pąs gydy
toją .patikrinti sveikatą/ Kada' 
gydytojas, jam pasakė; jog tai 
buvo-nedidelis širdies priepuolis, 
tai sekančią dieną jis nuėjo mi- 
nistęrijon ir įteikė atsistatydi
nimo pareiškimą, X-kio ministe
rs JJarriehiaĄ pareiškė;- kad jis

■ turįs padirbėti '- ūkininkui tarpe, 
kad patektų Į parlamentą, tad 
kabinete^ ;n^Ędi pasilikti^reky- , .,
;bos i#^^Liippo:R Korėja. - 
.•kė>dėF§e'inyt^^rafe}d:vr^uV-J 1^.4.___ .

ITALUOS PARLAMENTO RINKIALAI 
VYKS BIRŽELIO .26-27 DIENOMIS

DABARTINIS PARLAMENTAS NEPAJĖGĖ SUDARYTI 
. .., KOALICINĖS VYRIAUSYBĖS KRAŠTUI VALDYTI

ROMA. — Italijos premjeras 
Amintore Fan.fani, pasitaręs su 
prezidentu Sandro P’ertini ir po
litinių- partijų vadais iTnk'mais 
į parlamentą, nalijo parlamen
to rinkimams paskyrė šiti metų 
birželio 26 ir 27 dienas. Parla
mentas būtų 'galėjęs dirbti' dar 
ištisus melus, bet nebuvo jokios 
galimybės sudaryli koalicinę vy
riausybę.. ... 1

Patį didžiausioji, partija yra 
krikščionių demokratų, bet ji 
viena nepajėgia sudąryti vyriau
sybės. Antroji, dydžio atžvilgiu, 
partija buvo komunistų, parti
ja, bet niekas nenorėjo, eiti. į 
koaliciją, su komunistais. Buvo':

. keUrios. kįtęs partijos,, bet. jų. 
vadai: taip..pat nepajėgė susL. 
tbrii. .į, . ■

;Prezidenjas jiesitiki
U politiniu, .pakaitų

Prezidentas. Sandro' Pėrtini. 
nenorėjo paleisti-- * parlamento. 
Jis' mąbė/?'kadU krikščionys' dę-. 
mokrątai .ryšis pravesti žemės 
reformą,- bet dvasiškoji krikš
čionių: demokratų, .vadovybė pa
tarė Ėęfbrrnd£*\eikaįą. užmiršti, 
niekas.:.jos.nesiiins. Tadą-jis pa
tarė paleisti parlamentą ir .pra
dėti' rĮnkimiiiius paruošimus. ;

Kosnųništų partijos vactovybė- 
rinkimų-'bięnorėjo. Jį turėjo vil
tį. kad/pariiįa buspakvięsta^su- 
darytrkoąįiėįhę vynaušybęl'Pra- 
džiojeūtįkėjpši,\kąd juos pakvies; 
krikščiones dlemokrat'ai sudaryti- 
koalicuję yįyriaūšybeUBėt krikšj- 
demckfatai pakvietė nedidelę, 
socialistų griipę. Socialistai, ne- . . , _ • .
turėdami, rimtesnės jėgos parla- • bariams-apie ap-
menle, nės'utiko} Jie komunistus 
pažino/ Jei komunistai būtų bu
vę pakviesti į koalicinę vyriau
sybę, tai jie būtų reikalavę ke
lių rnipisterių, kokių niekas ne
norėtų jiems duoti, nes nepa-, 
siliki.

i A WASHiNfcteNrB C: — Va-' 
kar Senato komitetas, 14 balsų 
patvirtino William L D. ifuckels- 
jhąirsAAplinkpš 'įstaigos 
■pirmininko pareigoms: Manoma, 
kad .bęt kitrią dieiĮĄ tomį parei-į 
-gomš jį patvirtins Ir Sėnatas.

, Ptiickelshąus.tris, dienas liudi-

KABINETAS PRINCIPE PATVIRTINO 
SUSITARIMĄ ATŠAUKTI KARIUS

MINISTERIAI SVARSTĖ KLAUSIMĄ 17 VALANDŲ, BET NOR 
DAR IŠAIŠKINTI KELIAS ATŠAUKIMO SMULKMENAS

JERUZALĖ. Izraelio minis- na, kad joks palestinietis r.epri 
terių kabinetas posėdžiavo 17 artėtų pr e Izraelio sienos. Ji 
valandų, nutarė patvirtinti sek-j nori, kad niekas jam neįsakinė 
retoriaus George Shultz pas’ū-Hų, kaip siena turi būti apsau 
lytą susitarimą ir principe at- gota, nes jis savo pareigas gera 
šaukti visus Izraelio karius iš' supranta. 
Libano.

Ministerial manė, kad šitas 
klausimas bus išspręstas ketvir
tadienio rytą. Ministerial ketvir
tadienį pasiginčijo 13 valandų, 
išvargo ir negalėjo prieiti vieno
dos nuomonės. Jie pervargo ir 
visą reikalą atidėjo penktadie
nio rytui. Penktadienį susirinko 
8 valandą ir svarstė šį klausimą. 
Principe- ministerial sutiko at- 

' šaukti karius, bet jie norėjo iš
siaiškinti kelias praktiškas at
šaukimo smulkmenas. Sekreto-

■ rius Shultz ketvirtadienio ir 
penktadienio .rytą pralaukė Je- 
ruzalės viešbutyje.

Kabinėto nariai JT . 
sekretorius/ Shultz 
kartą turės skristi 
išaiškinti, keliąs- kabineto nariu 
pageidaujamas ' žinoti smulk
menas.

Sekretorius nekantriai laukėj 
•kabineto nutarimo, bet kai jam I 
<hUyo išalkintos pageidaujamos 
sniulkm^asf.tai jis tik numojo 
ranka i^ėpusakėj kad dabar jis

ROMA, Italija. — Praeitą sa 
, vaite Argentinos prezidentas 
’ pasitaręs su kariuomenės va 
j dais, paskelbė, kad 1970 ir vė 

lesniais metais suimtus ir d'ncu > . . 
s’us žmones reikia skaityti mi 
rūsiais. Argentinos kariuomenė, 
vadovybė įsakė suimti įtariamu 
kairiuosius teroristus, juos išve 
dė į kapines, sušaudė ir užkasė 
Prezidentas Bignone tvirtina 
kad Argentmos kariai turėji 
teisę sušaudyti be- teismo, ne; 
jie buvo įpareigoti apramint 
tarpusavio žudynes.

Praeitą savaitę Italijos užsie 
šio reikalų ministeris Em'lio Co 

: tombo pasikvietė pas save Ar 
gentines ambasadorių Rodoif 
C. Luchetta, užprotestavo prie 

j tokį oficialų generolų praneši 
į mą ir įteikė ambasadoriui 50i 

1 j Italijos p liečiu sąrašą, kurii 
j 1970-aisiais metais buvo gene 

. . , .. . i rolu sušaudvti.rengiasi JpčftŠtr į Damaską. Siri-

nutarė, kad 
dar vieną 

į Beirutą irPLANETA IRIS ARTE J A 
_ ;£RI^.ŽEMĖS -PAGROBTA KENIJOS LĖKTUVĄ 

NUTUPDĖ PIETŲ KORĖJOJE f A
PENKI VYRAI IR VIENA MOTERIS SUŽEIDĖ DU 

LIŪNUS IR PRIVERTĘ. SKRISTI I PIETŲ KORĖJĄ 
tus lakūnus. Amerikiečiai tuojau 
įsakė atvykti ambulancijai ir 
sužeistuosius išvežė į ligoninę, 
kad suteiktų pirmąją pagalbą ir 
duotų gydytojams patikrinti 
žaizdas.

Pas'rodo, kad penki vyrai ir 
vieną moteris norėjo pasiekt’ 
Taivaną. bet neturėjo galimy
bės. Kinijos vyriausybė nelei
džia niekam 
Praeitais metais 
norėjo priversti lakūnus nuvežti 
juos į Taivaną, bet norintieji 
išvykti buvo nuginkluoti, atiduo
ti teismui ir nuteisti mirti. Šį 
kartą bėgli norėjusieji buvo ge
riau susiorganizavę, ir lakūnas 
negalėjo juos nuginkluoti, nors 
jo pavaduotojas jiems pasiprie-1 
šino.

— Keleivi-1 
|his Kinijos lėktuvas, vežęs visą 
|šimtą keleivių ir 7 įgulos na
rius, penkių vyrų ir vienos mo
ters buvo priverstas išskristi iš 
Kinijos teritorijos ir nusileisti 
Pietų Korėjoje, Amerikos aero- 

’ drome.

verktįną Aplinkps apsaugos sto
vį Amerikoje. Pareigūnai žino, ■ 
kas yra negerai, bet jieL neturi 
įstatymų’ galios savo 'nutari
mams pravesti. Jie praneša ben
drovėms ir asmen;ms apie ap
linkos užterškną, bet jie labai

• retais atvejais gali priversti im- 
— Penktadienį, aukso uncija tis reikiamų priemonių tam už- 

kainavo ’ I teršimui baigti. . i

*

NEW YORK, N.Y.— Ateinat 
tį antradienį planeta Iris bus ar
čiausiai prie žemės. Ji atskrem 
da kas du šimtai m-tų. Afė’na 
iki trijų bilijonų mylių nuo Že
mės, padaro lanką, apsisuka ir 
vėl traukiasi.

Amerikos astronomai jau ma- jos jjs galės pasa
to artėjančią planetą Iris. Kas kyti> amos visos Iz-
moka sekli dangaus kunus ir tu- .raejj0 gibkihiotos jėgbs iš Ubą- * lyginti nužudytų Italijos piliečit 
ri teleskopą, tai dabar gali pa- n() Sek-rėtortųg yra- įsitikinęs,

rolų sušaudyti.
Italijos vyriausybė pranešė 

kad Argentinos valdžia turės ai

šeimoms. Argentines valdž’a 
apie šį reikalavimą 

atšaukė savo ambasadorių iš 
Beirute'Romos- 
Libanu .

partizanų ir Sirijos karių. Buvo* — Pirmieji apskaičiavimai ra 
nušauti aštuoni žmonės. > do, kad Coalingoj padaryti žc 

Majoras Saad Hadad tvarkys mės drebėjimo nuostoliai sieki; 
visą Izraelio-Libano pasienio zo 50 milijonų dolerių.

stebėki artėjančią Ii is planetą. ^a<| Sirijos, vytiausybė atšauks patyrusi
Lėktuvą tuojau apsupo Ame

rikos kariai. Paaiškėjo, kad pa
čiame lėktuve įvyko susišaudy
mas su įgulos nariais. Penki vy- 

į rai ir viena moteris veikė orga
nizuotai. Jie pareikalavo, kad 
kapitonas tuojau pasuktu j Pie
tų Korėją ir nusileistų. Kapito
nui nepanorėjus klausyti, jo pa
vaduotojas griebėsi už ginklo ir 
bandė pasipriešinti. Kiniečiai pa
leido kelias kulkas lakūno pa
vaduotojui. Peršovus jam 
pilotas pasuko lėktuvą iš 
jos teritorijos, įskrido į P. 
ją ir paprašė leisti jam 
leisti

vykti į Taivaną.
grupė kiniečių

Jai duotas Iris vardas. Ją paste
bėjo beveik tuo pačiu metu ja
ponas astronomas Genochi Asa- 
ki ir anglas George Alcock. Pil
nas šios kometos vardas yra Iris 
Asaki Alcock. Ji yra maždaug 
su Hercules ir Drago žvaigždė
mis, esančiomis vienoje linijoje. 
Astronomai žino, kad Iris pasi
rodo kas 200 melų, bet jie dar 
nenustatė, kokiam žvaigždynui 
ji priklauso.

savo kariūs:iš Libano.
Ketvirtadienį pačiame 

ėjo susišaudymas tarp
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Kinijos vyriausybė neturi jo
kiu oficialiu santykių su Pietų 
Korėja, bet Kimjos užsienio rei
kalų ministeris pareikalavo, kad 
Pietų Korėjos vyriausybė tuo
jau grąžintų Kinijos lėktuvą, vi
sus keleivius ir visus pasikėsin- 
tojus.

Ką Pietų Korėjos vyriausybė 
darys, tuo tarpu dar neaišku. Be 
to, lėktuvas nusileido Amerikos 
aerodrome, Į kurį Pietų Korėjos 
pareigūnai neįleidžiami.

Išvežus sužeistuosius į ligoni
nę. visi kiti keleiviai paliko lėk
tuve. Amerikiečiai tuojau atne
šė visi .ms keleiviams išgerti 
gaivinančios sunkos. Kiti atnešė 
įvairių laikraščių. Nedidelis ki
niečių skaičius suprato angliš
kai. Kinijoje angliškų laikraščių 
keleiviai negaudavo. Vėliau 
amerikiečiai paruošė keleiviams 
maisto.

i 
t

Jobldb

Koa«^ j

- bto

SIEItUT

Domvr DAMASCUS

SYRIA

s

švedu < karo laivai paleido 
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anurikiečių aerodrome.

Sužeistieji tuojau išvežti 
į ligoninę

Amerikos kariai apsupo lėk
tuvą, į jį užlipo ir rado sužeis-
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egužės 7: Domicėlė, Danutė, 
rdas, Bake, Ge’staras.

Gegužės <8: Motinos Diena, 
Stanislovas, Norulė, Gintis. Dai
nora, Paloiis, Ašarėlė, Sedgalis.

Gegužės 9: Grigalius, Austė, 
Linksminę, Garnis, Rasa, Džiu
gas.

Paryžiuje vyksta didelės studentų riaušės. Bemo
kantis jaunimas nori įvairių lengvatų.

Saulė teka 5:10, leidžiasi 7:55.

Oras vėsus, vėjuotas; lis.

Vyrauja įsitikinimas, k; d Ki
nijai bus atiduotas lėktuvas ir 
galės grįžti tie, kurie norės 
grįžti. Penki vyrai ir viena mo
teris, norėjusieji pasiekti Taiva
ną, į Kiniją nebus grąžinami.

CIGARETĖS UŽKREČIA 
MOTERIS VĖŽIU

WASHINGTON, D.C. — Dak-I 
taras Edward N. Brandt Jr. tvir- Į 
tina, kad rūkančios moterys tik
rai užsikrečia plaučių vėžiu. į 
Dr. Brandt yra Sveikatos depar- > 
tamento sekretoriaus pavaHuo- ; 
tojas. Jo žinioje yra visi kruti- j 
nčs vėžio plitimo duomenys.

Iki š'\ meto moterų krūtys 
pirmo eilėn susirgdavo vėžiu.! 
Dabai justatvta, kad rūkančiu 
moterų plaučiai gr.iėiau uzsikre- j 
čia vėžiu, negu krūtys. Nusta- f 
tyla, kad plaučiams lengviau už- > 
-.įkrėsti vėžiu.

Dr. Brandi yra paruošęs pla
ną, kaip įspėti rakančias mote
ris apie plaučių užkrėtimą vė
žiu. Jis nori, kad ant kiekvieno 
cigarečių pakelio būtų aiškiai ir" 
matomai užrašyta, kad šios ci
garetės gali užkrėsti moters 
p’.a -liūs vėžiu.

kelias gy:i< 
svetimiems 
loti.
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Libano ir Izraelio pasienį saugos majoras Saad Hadad. 
Jojo štabas bus Metulia miestelyje. Prie sienos 

jis nepfileis jokio palestiniečio.
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Kedajiuoia PRANAS SL’LAS

Motinos garbei
Motinėle, mano brangi,.
Ar mane Tu girdi?
Pasakyk, mano brangioji,
Kur šią valandą esi?

Jei aš Tave pamatyčiau,
Savo širdį suraminčiau, 
0 jei Tavęs sulaukčiau, 
Prie savo širdies priglaūsčiau.

Žydi žiedas deimantinis
Aukštai ant uolų.
Aš nuskinčiau Tau, brangioji, 
Bet pasiekti jo negaliu.

Nesėdėsi, brangioji, prie lango 
Medžių pavėsiuose.
Motinėle brangi, ilsėkis 
Šventoj Lietuvos žemelėj, 
Aukštam kalnely.

Elizabeth Norgaila

SOCIAL SECURITY IŠMOKU 
SUM.4ŽINMAS

Nuo 1990 m. atskaitymas Soc. į 70% nuo pilnų poilsio išėjimo* 
See. padidės 4% . Tuo pačiu SocJ metų sumos . Vadinasi, 12.5% • 
See. išniokos pensininkams bus' sumažintos pinigų išmokėjimas, 
sumažintos vad. “cost-of-Iiving 
adjusment, kur-is turėtų būti •' 
išmokėtas š. m. birželio mėn.J 
atidėtas 6 mėnesiams ir visi vad. i 
COLA išlyginimai būsią pradėti I 
.mokėti tik nuo 1984 m. sausio! * jnen.
J į pensiją išėjimo laikas, kad j Reagano administracija per Kon reikia kovoti iš pat pradžių, o jas 
‘pensininkas gautų Soc. See. če-' 
Jūus, padidinamas iki 66 metų! 
2009 m. ir iki 67 m. — 2027 m. 
išmokos (benefinai) tiems, ku
ine išeitų poilsin 62 m. amžiaus. 
į>us sumažintos nuo 80% iki

Sumažinant išmokamą išmokų
suma. Re,gano administracija Buovar^ati!lna stipri 
sumažina serus darbmmkams, ^lwin Jm0 ataila ir stai k 
kūne pagaliau turi teisę prasiveržimas. visa tai su.
į Socc. .ec. čeku bferteftus. į gadina, ne vien mūsų nuotaikas, 

pensininkų reiš, bet ir tų, kurie yra aplink mus.
Su visom tokiom depresijom

S

P. S. Daugelis 
kia didelį nepasitenkinimą, kad'

pažaboti galėsime tik mes pa- Editois

• I 1SS

vėl. paskelbė liūdną naujieną — 
bedarbių skaičius kovo 

mėnesį padidėjo 73,000 ir pasie
kė 1,658,000. Tai naujas rekor
das, pirmą kartą peržengęs 1,- 
600,000š Ankstesnis rekordas L 
600,000. Ankstesnis rekordas 
1,598,000 bedarbių. Tada buvo 
peržengta 1,500,000 riba. Statis
tikos biuras taipgi teigia, kad 
kovo mėnesį buvo apie 335,000 
oedarbių, neįjungtų oficialion 
statistikom Jie nesitikėjo suras
ti darbo ir jo neieškojo. Tokiu 
atveju bedarbių skačius pakylu 
iki 1,993,000, o tai sūriai q net, 
16.3% visos darbo jėgos Kana
doje. Toronto .dienraštis “'The' 
Globe and Mail” specialiu veda- j 
muoju primena skaitytojams, j 
kad tik pasaulinės krizes laiko. 
tarpyje 1933 m. nedarbas Kana
doje buvo matuojamas 19.3%. 
Kalbant ape neoaroą š. m. kovo 
menesį, vėl remiamasi biurokra
tų išrastu sezoniniu masteliu, 
kuris tesiekia 12.6%. Iš tikrųjų: 
net ir matavimas 16.3% nėra 
tikslus, nes meks nežino kiek 
kanadiečių lieka išjungtų iš sta
tistikos. Tas 335,Out) papildas tė
ra spėliojimas. Jis gali būti dvi
gubai didesnis, jeigu būtų įjung
ti bedarbiai, dabar gyvenantys 
iš socialinės gerovės pašalpų ir 
tie, kurių .pragyvenimu be jo- 
Kių pašalpų rūpinasi šeimos.

— The Internal Revenue tar- Į 
- ny ba, kuri nor maliai rūpinasi, į 
kad surinktų neismoketus mokes 
ėius, praneša, jog kai kurios ve
dusių poros sumoka daug dau
giau mokesčių. Per pirmąjį 10 
savaičių laikotarpį, tokie asme
nys nepasinaudojo vad. ("Me
nage Penalty“) lengvatomis — 
j įskaitymais. I

Nuo š. m. gegužės mėn. pra- | 
tižios Cmcagoje kiekvieną- sek
madienį ir Memorial Day —pir
madienį (gegužes 30 d.) auto
busais bus galima lankyti MT. 1 
oil veil, St. Casimir (sv. Kazį- j 
miero), noly ■bepulchre ir Ke- 
surecuon kapines. Autobusai is 
saukryžio Western and lllth btr. 
Kapinių kryptimi išeis 9 vai. ry
to ir Kursuos, ligi 4 vai. popiet.

šios vietos autobusai išeis kas 
minučių.

metrikus, sutuoktuvių pažemė
jimą, vaikų gimimo pažymėji
mus, ir mirusios darbininkės W-2 
formas. Neatidėliokite kreiptis 
’ S. 3. įstaigą, kuri patars dar 
kitų dok. pristatyti.

Du policininkai, sėdį policijos 
mašinoj, vejasi vairuotąmį au
tomobilistą aU mylių greičiu 30 
mylių greičio zonoje. Vienas iš 
policininkų pradeda rašyt tikėtą. 
Gerai nesuprasdamas gatvės pa
vadinimo, klausia antrojo;

— Išvardink raidėms Narra- 
gantsett.

Antrasis prisipažino, kad ir jis 
negali raidėmis išvardinti.

— Viskas tvarkoj, — atsakė 
pirmasis. — Leiskime jam va
žiuoti iki Pulaski gatvės.

* * *
PAS GYDYTOJĄ

— Aiaus, degtinės... daugiau 
negerkite. Ar supranti tamsta,

— Ach, ponas daktaras, esate 
blogoje nuotaikoje. Ateisiu ry
toj naujam Sveikatos patikrini
mui. .

* *
— Na, Petruk, pa^k^k aė žo

dis “kelnės” yra vienaskaita ar 
daugiskaita? 
toja. -

—r Priklauso, kaip žiūrėsi: vir
šuje — vienaskaita, o apačioje — 
dviskaita. * $ p y

ė BE JOKIO APETITO
Daktaras klausia susirgusį Ka

ziuką:
— Ar suvalgei košę su apeti

tu?
— O, ne, pone daktare, aš 

valgiau su sviestu.

30 m. amžiaus.
Virginia M. Brickley, būda

ma korporacijų konsultantė 
pre-refirement planavime, ji 
daugiau remia asmenis, kurie 
daro planus dėl sėkmingo išėji.

poilsin.

klatisia moky-

gresą atidėjo Soc. Sec. gyveni
mo priedą % metų, be to, padi- čios. Psichologų yra pripažinta, 
dno Medicare ligoniams mokes- jog tos moterys, kurios mėgs- 
tį iki $309 ir tuo pačiu padidino ' ta dainuoti, kad ir pačios vie

nos, tokių sukrėtimų nepergy
vena. Kaip jau žinome iš senų 
laikų, daina mus nuramina, pra
džiugina ir išblaško tamsias min
tis.

K ta priemonė apsisaugoti nuo 
susijaudinimų ir nervų įtempi
mo, tai nuolat ką nors dirbti ir 
daugiau rūpintis ne savimi, bet 
kitais. a ' ’

mėnesinį, mokestį, už Medicare
apdraudos. Pr. Petį*

NERVINGUMAS DAŽNIAU ; gerklėje, nelygų širdies plaki- 
Z UŽKLUMPA MOTERIS | 

nieko’ Į
O priežasčių, kurios gali įstum 

1 i: ___ :x J___

“Chicago Bussines” žurnale 
bal. 25 nr. Virginia M. Brickley, 
Brickley grupės prezidentė tei
singai padarė reikšmingą pasta
bą savo skyriuje “Letter to thę

Ji savo laiške tarp kit
ko rašo, kad reikia būti teisin
gais vyresnio amžiaus darbinin
kams, nes oditorialuose neigiama 
galimybė stereotypinė pažiūrą 
apie vyresnius asmenis. Pvz., jū-į 
su argumentai pareiškia viltį, į 
esą “šaltesnės ir jaunesnės gal
vos vyraus šuose debatuose. Iš

mo

Trumpos žinios
Soc. See. čekių gavėjai

IŠ

mą, aukštesni kraujo spaudimą 
ir net pakrikimą virškinimo si
stemoje.’ “Ach. tai tik nervai, 

rimto!“ — pakartodavo gydyto
jai prieš dešimtį nr daugiau me
tų šiandien į tą reikalą žiūri
ma visai kitaip. Pcientų nes-
vinis stovis tapo svarbus dėme-’' 
■s'o centras. Mūsų laikų dvasinė. 
depresija yra pikta liga, ,į kurią 
negalime žiūiė'.i per pirštus.
~ Visokios rūšies nerimastis, 
nervingumas 
panašūs
mai yra kenksmingi mūsų svei
katai. Jie cali sukelt:

' ti mus iš dvasinės lygsvaros ir 
Į “įtempti” nervus, gali būti dau
gybė: nesusipratimai šeimoje, 
kokia nors nesmagi žinia, įsižei
dimas, susirgimo baimė ir pan. 
Į visa tai jautiiau reaguoja mo
terys, negu vyrai. Moterys yra 
daugiau užsidariusios, nedrąsios

KAD GREIČIAU UŽMIGUS
VĖLAI VAKARE

pyktis ir kitokie; ir ne tiek pasitiki savomis jėgi- 
psishiniai kraštutinu- mis.

Psichinės depresijos laikotar-
kausmą pyje mes pirmiausia pajuntam

Daugelis mūsų vasaros metu, 
o ypač karštesniais vakarais, tu
rime varge su užmigimu. Viso
kios problemos, pergyventi ne
smagumai. rūpesčiai siaučia po 
mūsų galvą, kaipo bitės ir truk
do miegui. Kaio nuo to visko O A.

kurie dalinai dirba po išėjimo] 
poilsin, gali būti turi teisę gau-| 

to išplaukia idėja, kad jaunesnės ( ti didesnius mėn. čekius, negu 
gaivos aiškiau galvoja ir vyrės- ] dabar gauna. Vad. General 
nės yra ūkanotos, per daug emo-, Anontik ofiso preliminarinė stu

dija teigia, kad pensininkai turi 
teisę gauti daugiau $1 bil. už-Į 
silikusių išmokų. Soc. See. vir
šininkai pareiškė, kad korekty- 
viniai žygiai bus vykdomi. Bal. 
27, 1983. The Christian Science 
Monitor.

cinės-? Ji teigia, kad yra obious 
faktų, kad kai kurie darbininkai 
shuffe raštas, būdami 30 m. 
amžiaus, kiti vyresni — atlieka, 
nustato decisively ir kūrentieji

MES ATSAKOME
JŪS KLAUSIATE, PER VĖLAI SUSIGRIEBĖ

GETTING PREPARED
B Know how to get emergency weather 
iMormabon to your ecrrxrwty nd now stoat 
ft moons.
— A Nshond Weether Semco *>onwdo watch'

TORNADOS
If one struck, would you 

know what to do?

atsi kratyti?
Prieš einant gulti, perdaug; 

nevalgykime, nežiūrėkime į jau-| 
dūlančias T. V. programas, ne
klausykime triukšmingų radijo 
audicijų, bet tik švelnios, gra- 

j žios muzikos. Gerai yra iš vaka- 
i ro pasivaikščioti bent 10-15 mi- 
’ nučių.

O atsigulus į lovą reikia iš-j 
j stumti iš savo galvos visus rū- 
i pėsčius ir tamsias mintis. Sva-' 
: jokime tik apie miegą ir poilsį.

susivienijimo 
amžiaus žino- 
metinės susi- 
senesnio am- 

laikomcs

— Specialios 
mišios senesnio 
nėms; Dvyliktos 
vienijimo mišios
žiaus žmonėms, bus 
gegužės mėn. 10 d. 10:30 a. m. 
Holy Name Cathedral, 735 N. 
State. Mišias atnašaus pats kar
dinolas Joseph Bemardin, pa
lydimas kunigų ir pašalpom or
ganizacijų atstovų.

— Kanados statistikos biuras .

KL. Kai mano pirmas vaikas 
į gimė, aš nustojau fabrike dirb

ti Dabar, kai mano vaikai eina 
pradžios mokyklon, aš nutariau 
vėl pradėti dirbti Soc. See. pa-į 
dengtame darbe, bet kurioje 
įmonėje Noriu paklausti, ar ank-( 
sčiau Soc. See. Įgytas kreditas 
bus įskaitytas, kai pradėsiu dirb
ti. Stefanija R.

ATS. Bet kurį Soc. See. kredi-
tų jūs Įgijote anksčiau, nežiūrint t 
kada, bus įskaitytas į Soc. See. ’ 
pensijai gauti kreditą. <

Tornados resoect no geographic boundaries. Over 
tow last five years 4,245 tornados have touched down to 
46 deferent states. WMe they can occur anytime. March 

trough August are considered the ‘ danger” months State 
Farm Fre and Casualty, a major home insurer, offers the 

feftowtog suggestions to help you get ready for the corning 
I tornado Meson:

IF IT HAPPENS
W Cooperate fu^y wflh tow enforcer**^ 
cKaster service officiate. Check your local 
news medte for instructions and rformabon on

been sighted. take
— MoBt COnWKtoftXW VM •>»TW ftr hOTTW fo

R Notify your insurance agent of your lo<s « 
soon as poestote. He can advise you what to 
do next

0^4 of a tornado.

— K you’re In a homo. q*< out t « 
•beher * avaitebte, go to ft. I ocC Io to a 
ctech or other degrasstor.

— M you’re in a car, get out Lio to a ditch cr 
other tow ft'ea.

■ Stay **th your propertv to guard against 
vandalism or tooting until law enforcement 
agenctos organize protection.
— Protect aga»nst additional damage board up 

broken windows or bolas in the walls or 
Roof; cover or oBwrwtee omtect furmabtog* 
from further damage by ra»n or w»nd. If 
necessary, have utities turned off to pre
vent damage from exptoeon of hre.

KL. Mano žmona prieš kelias 
savaites mirė, bet aš iki šiol ne
sikreipiau į Soc, See. ištaigą ir 
neužpildžiau aplikacijos paliki
mo išmokoms gauti. Noriu pa
klausti, kokius dokumentus aš 
privalau į Soc. See. įstaigą pri
statyti išmokoms gauti.

ATS. Jūs turite pristatyti sa
vo Soc. See. numerį, ii mirusios 
žmonos Soc. See. numerį, savo

Vieną .dieną kas tai užkabino 
gatvėje Magdaleną Brohan. įpy
kusi artistė surinka į tą praeivį:

— Klysti tamsta, aš esu pa
dori moteriškė!

Bet pastebėjusi, jog ją užka
bino gražus jaunas vyrukas, pri
dėjo su šypsena:

— Netikėk man, gerbiamasis, 
labai to apgailestauju...

* * *
SUNKUS KLAUSIMAS

— Tėveli, ar galiu paklausti 
tavęs vieno dalyko?

— Aišku, sūneli.
— -Kur- būna vėjas, kuomet 

jis nepučia?

GERIAUSIA IŠEITIS

Sekretorė nusiskundžia savo 
draugei:

— Mano viršininkas nuolat 
man išmetinėja. Je.gu jis ma- 
ik>, jog esu bloga sekretorė, tai. 
kodėl neapsiveda su manim ir 
nepąsisamdo kitos?...

, TAVO ŽODIS YRA TIESA 
Jono 17:1?

IK PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA 15LAISV1N3 JU3
Joao 832

B Be sure you have the right kind insurance 
and enough of it to cover al damage a tornado 
coUddo.
— Make an inventory of everything to your 

house and keep it to a safe otoce away irom 
home (Ike a safe deposit w* be-w

B Don't be rushed toto signing repair con
tracts Fly-bv night repairmen o'ten prey on 
tomato vctims Be sure youJcnow w*th whom 
you’re dealing Your insurance agent or ad
juster should be able to help: or ask jour 
Better Business Bureau or nr retejbvea 
to recommend someone.

■ Keep rece Uft tor a* repays and addition^ 
kvng expenses Most homeowners insurance 
cont’acts'^‘*_r!JF^tA#se thcGO costs, casualty 

$ Į00 th' ’ ven t reanbursed 
deduchbte.

Pas močiutę augom 
Dvi jaunos seselės, 
Dirbom lauke ir daržeiy. 
Buvom audėjėlės.
O kai mudvi audėm

. Drobeles plcmiausias, 
^Kąiminkėlėe <tlk gėreios.» 
O berneliai šiaušės.

Į .Ko
Tu

į ’ Nemainyturp jų desėtko 
Ant vienu staklelių.

i O jei būt bernelis, 
Kurį pamylėčiau 
Tam gražiausių audimėlių > 
Skirti negailėčiau.

gi mums paisyti 
šelmių bernelių.

g . ŠV. RAŠTO i
| NAUJASIS TESTAMENTAS i
| IR l^ALMAl ■
= - LXHltNYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS
= KIETAIS PLASHKINIAiS VIRŠELIAIS
=l ^PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO. =
3 J \ /p • .... ; . g

g LITHUANIAN MINISTRIES, PX>. Bo* 3ZU g
Ę1 Oak Lawn, ID. 60454 |
=|______ ____ ____ _ •. ~
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MOTINA
Motina, man saulė t?.yo vęidą mena, 
Vargo raukšlės šviečia kaip žvaigždžių kelki, 
Visą š tos žemės klaidu kelią mane 
Te ;i> švies man tavo veido spinduliai.

j r Brazdžionu.

rasautyje yra daug geru zinv ; saaa savo sveikata pasirūpinti, 
nių, širdingų žmonių. Tačiau’ 
tiktai vienas asmuo nuo pat lop
šio nuoširdžiai mumis rūpinasi. 
Ar mes sveiki, ar mus kokia, ne- 
laimė ištinka, kiekvieną mūsų 
laimėjimą ar nesėkmę, tas aš
muo jautriai su mumis išgyve
na — džiaugiasi ar kenčia dėl 
mūsų likimo. Tai motina.

Nuo senų- senovės nerašytoji 
papročių teisė globoja motiną ir 
motinystę. Lietuviai gerbė mo
terį — motiiią. Senovės lietu
viu mitologijoje apie motiną bu. 
vo kalbama su didele .pagarba, 
kurios liekanų apstu ir šių die
nų tautosakoje. Senovės lietu
vių švietimas ir žmonių gyveni
mo būdas buvo pažangesni, ne
gu jų kaimyninių tautų. Todėl 
iau 1529 metais Lietuvos Sta
tute buvo numatyta, kad suse
nusius motiną ir tėvą‘vaikai pri
valo globoti. .

Ghl' jokia kita tauta pasauly
je neturi tiek, daug gražių dai
nų, pMsakū,.' padavimų'apie įso
tiną, kiek turi . lietuviai. Mūsų - 
tautosakbje .net ir mirusi moti
na Vaizduojama. • besirūpinanti 
savo našlaičiais vaikais. Iš kapo 
načląičiams, ji patarinėja ir. guo
džia ' juos. ‘ Kokia vaikų meile, . 
pasitikėjimu ir aiitoritetu nau
dojasi motina, matoma iš tp; kad 
karo' lauke sužeistas sūnus' pra- 
šo žirgą pątn.eštb žinią Anotinap, 
kui i Vien tik iš kraujo lašelio 
suprašiahtti"šūnaūs:likinią. Ne
laimėn patekusi duktė, nors 
paukštele virtusi, lanko motinos 
kapą ir.'guodžiasi jai. Ir visur 
motina minima meiliais, mald- 
nybįniaįs,' mažybiniais vardais: 
močiutė, motinėlė22- sengalvėlė, 
motinytė, motulė, motušėlė, mo
tušaitė... • Tokiu žodžio “moti
na” priesagihiii •• darinių, mūsų 
tautosakoje priskaitoma arti šim
to. Ir nenuostabu.' Maža pa-

■ •' ■ ■ *7 T,-

kentėjusios,. kaip, lietuvė mote
rys —-mptįnos tįek' vargo, per- 
sekidjiani,' .pąniėfcds ir skurdo 
būtų patyrusios, tiek kančių iš
kentėjusios, kai- Jiėtavė; mote
ris — motina. -31^ ždUrbą ^r rū
pesti beaūklęjęJttj^pesirūpinant 
vaikais,; jai- . ne -tik netekdavo 
apie poilsį ar kokias'pramogas 
pagalvoti, bet jai; net nebūdavo

Ji visuomet sielojosi ir tautos 
reikalais. Tautos triumfo die
nomis jai buvo džiaugsmo šven
tė. gi tautą ištikusios nelaimės 
skaudžiausia žeidė jos širdį. Lie
dama ašaras, ji vis būdavo ku
pina ryžio kovoti. Nelaisvės, 

■ baudžiavos, svetimųjų antplū
džio metu, ji skausmo ašaromis 
bučiuodavo ir laimindavo sūnų 
— savanorį, išeinantį gimtosios 
šalelės ginti, už tautos laisvę 
kovoti. Ir kai skaudi žinia ją 
pasiekdavo, kad jos sūnaus gy
vybės pareikalavo tėvynė, vis- 
tiek visa tai herojiškai pakelda
vo, pergyvendavo.

Tautos priespaudos dienos rei
kalavo iš jos didelių aukų, po 
kurių sunkia našta ji tačiau ne
sugniužo, bet-užsigrūdino ir. be- 
siguosdama ir besiramandama 
daina, kentė ir pasiliko ištikima 
šąvo gimtajai > žemei, savo tau
tai, savo motiniškam pašauki
mu.

Senesniems tautos vadovams 
■—bajorijai nutautus ir išsigimus, 
lietuvė motina dūminėje apsa
manojusiu šiaudiniu stogu ba
kūžėje sėdėdama prie, ratelio, 
pirštu vedžiadamo raides, mo- 

,kė vaiklis lietuviško rašto. Ir 
naktyje, ir ryto aušrelei auštant, 
dainavo;prie lopšio apie garsią

tonai, Sleževičiai, Biržiškos, kū- . 
rėjai-savanoriai, partizanai, šau
liai ir visi kiti, visokiais keliais 
ir būdais laisvę ir nepriklau
somybę Lietuvai nešusieii vei- 

‘. kėjai ir veikėjos, augo ir bren
do ant jos, lietuvės motinos ran- 

, __ _ t s x „ rikų. Lietuvės motinos kelias nie-
. tėvynės praeitį liūdnas dainas, į kada nebuvo gėlėmis barstytas. 
sekė;pasakas, legendas apie di- Tą pati Golgotos kelią ji tebei-j 
dįjį valdovą Vytautą ir apie* na ir šiandieną. Jau kelios šun- 
miegančią: užburtoje pilyje ka- kaus vargo ir gilaus skausmo 
ralaitę, kuri, išgirdusi tėvynės; 
šauksmą, turėjo pabusti ir pri
sikelti. Ji pasakojo ir apie šv. 
Kazimierą, kursai i etų vių karių 
pulkams pasirodęs ant balto ko
vos žirgo ir padėjęs persikelti 

i per vandenis ir sumušti daug 
didesnį, priešą. Pasakojo apie 
šv. Jurgio’ sutryptus devyngal
vius smakus ir apie saulę, mė
nulį ir žvaigždes, sušvintančias 
ant marių dugno. Tuo būdu ji, 
Lietuvos dukra, lietuvė motina, 
žmonijos išganymas. Tik geros 
sunkiu darbu nuvargintų, su
skeldėjusių rankų išaugina tau
tai dvasios galiūnus, kurie iš-

> kovojo geresnę tautos ateitį, 
tąųtos laisvę ir Lietuvos vals
tybės atkūrimą.

Basanavičiai, 'Kudirkos, šliū-

pai, Maironiai, Vaižgantai, Sme. motinos, močiutės — sengalvė
lės vaizdas. Toks, lemiamoj ko
voj už buitį susiformavę lietu
vės motinos tipas mums yra arti
mas ir simpatiškas. Jame at
sispindi eilės amžių mūsų tau
tos kova su nelemtu likimu. Lai
ko bangos negailestingai ryški
no jame bruožą po bruožo, va
gojo veidą raukšlėmis, sidabru 
nudažė plaukus, sulenkė pečius, 
bet lietuviškos tautinės sąmo
nės, kovos ryžto, nepajėgė pa
laužti. Lietuvę Motiną, apsup
tą (didžių tautai nuopelnų aure
ole,' mylime ir pagarbiai lenkia
me prieš ją galvas, nes tai ne
palaužiamos dvasios lietuvybės 
ir lietuviškumo išlaikymo sim. j 
bolis.

'Motinos diena dabar švenčia; 
ma beveik visame kultūringa
me pasaulyje..' Nepriklausomo
je Lietuvoje nuo 1929 metų -ji 
buvo švenčiama kasmet pirmą 
gegužės mėnesio sekmadienį. 
Šioje šalyje. Motinos diena yra 
labai populiari ir švenčiama ant
rą gegužės mėnesio sekmadięnį.

Mūsų senosios motinos sukū-

metų dekados, herojišką mūsų 
Motina, žiauraus ruso-bolševi- 
ko durtuvu grasoma,, dažnai vi
durnaktyje išjligos patalo su kū
dikiu ant rankų, iš gimtosios 
pastogės išplėšta ir ištremta, to
limoje šiaurėje, ant Jenisėjaus 
krantų, alkana ir pusnuogė varg
sta, arba — laimingesnių atveju 
— bet jau sveikatą praradusi, 
grąžinta tėvynėn, neįleidžiama 
buvusion savo nųosavon pasto
gėn, vargsta kur nors alkana ir 
purvina kaip kolchozo kiaulinin
ke.

Lietuvos motinos vaizdas ir 
■ sąvoka mūsų sąmonėje . sutam
pa su lietuvės kaimietės moters 
būdingiausiais bruožais: mote
ris senesnio amžiaus, vargo ir 
rūpesčio išvagotu veidu, po pa
smakre surišta ant galvos ska
rele — vra tradicinis b'etų vės

rė ir išugdė sveiką ir dorą tau
tos. žiedą, mūsų- praeities gar
bę, dabarties stiprybę ir ateities 
vilti. Jos davė tautai ramius 
ir darbščius -artojus, stiprius ir 
sumanius darbininkus, gabius

mo^slinūikuj, moVyfyjus, rašy
tojus/ poetus, valstybės vyrus ir 
mūsų tautos pasididžiavimą — 
narsius karius, tėvynės gynėjus 
kūrėjus — savanorius, partiza
nus ir kt. veikėjus, nesigailin
čius aukoti savo gy vybę už. gim
tosios šalies Jaisvęjir laimę. Tad 
mūsų lietuvės mainos yra pel
niusios d -de’ę mulų meilę ir nuo 
ši’ džią p^°arba. Todėl Motinos 
dieną suteikime mūsų motinoms 
kokį nors nepaprastą malonumą, 
priimt nos ir m:efos jei dovanos 
navidalu. išreiškįthe jai pagar
ba ir (^kingumą.. Mirusias gi 
prisimintkime -maldoje’', o čia 
nalaidotomc' padėk'me ant ka
po gyvu gėlių vainiką, nes mo
tinai labai esart^e skolingi. Jai 
jokiomis medžiag’rėmis gėry
bėmis niekada nep&’ėgsime at
silyginti. Komerciško atsiteisi
mo čia negali būti, nes motinos 
širdies auka savo vaikui jokio
mis medžiaginėmis vertybėmis 
neįkainuojama. Ųž širdį moti
nai turi būti atsilyginama širdi
mi.

Ši vienintelė šventė yra am
žina, nesonstąnti ir nepamršta- 
ma, kap vienintelė, amžina ir' 
niekada nepamirštama, yra pati 
Motina. Garsusis JAV prezi
dentas A. Linkolnas apie savo 
motiną šitaip yra pasakęs: “Kas 
aš esu r kas dar galiu būti, ouž 
viską esu dėkipgas tik savo mo
tinai”. -Ir daug kitų žymiųjų 
žmonių tą pati yra pasakę, tik 
gal kitais žodžiais. Tautos atei
tis yra motinos rankose.. Viso
kiausia žmogaus geęp^ėįpjiklau- 
•so nuo motinų kilnumo ir. jų rū
pestingumo gerai išauklėti vai
kus. , .1. 1;.

Popiežius Pijus Xllrviešai ka£ 
bedamas Italijos moterims 1957 
metais spalio 14 d., pasakė::“Mo- 
teris — tai pasaulio kūrybos vai
nikas, tobuliausias sutvėdimas, 
tam tikra prasmę — pasaulio 
šedevras. Pats Dievas jai pa
tikėjo dalyvauti žmonijos kūry
bos darbe. Jos rankos’, yra viį 
so pasaulio žmonijos at&tis. Mo
teris yra išraiška yiso, k’3Š yra 
geriausio, gražiausio bei švel
niausio šitame pasaulyje. Ji- ge- 

: riausia vyro pagalbininkė. Mo
ters — motinos rankose glūdi ir 
žmonjos išganymas. ■ Tik geros 
motinos gali išauklėti -gerąš'^ąų-, 
nimą. o,; jaunimas .yra tautos;
das ir įjos ateitis^;;'•?■■' 

Paminėjus gerąsias motinas 
ir jų įtaką tautos charakteriui 
ir moralei praeityje, męskkįte. 
nors triumpą žvilgsnį atėitin,. į 
šių dienų nuo gimtosios žėriiės 
atitruksią išeįyę moterį —r'.mo
tiną. Ar jijididelę dienos laiko 
dalį darbo atplėšta nuo savo šei- 
mos židinio, nuo savo-vaikų, —

besugebės įdiegti jiems Ir pa- mums trečios kartos čia gimę| 
laikyti juose tautinę sąmonę, sa-» lietuvių vaikai, puikiai kalbą 
vo tautos ir tėvų bei protėvių lietuviškai, gražiai apsikirpę ir 
krauju ir prakaitu laistytosT 
tręštos žemės meilę, ar ji iš-

1 mokys savo vaikus', gražiosios 
savo kalbos, ar sugebės apsau
goti nuo svetimos įtakbs, ar pa
jėgs eiti vargo mokyklos moky
tojos pareigas, ar jai užteks jė
gų ir heroizmo kovoti prieš nu
klydimus į gyvenimo šunkelius 
— vaikų praktikuojamą svaigi
nimąsi alkoholiu, nikotinui he- “ -1 (
rcinu-, marijuanos, LSD ir kt. 
mūsų tautos prieauglių žudan-, vietoje ir budėk tautos prįeaug- 

,čius faktorius — narkotikus.
ar pakaks ‘jai jėgų r heroizmo 
kovoti su kitais iš džiunglių ir 
laukinių' žmonių atklydusiais i 
šią “laisvės” šalį papročiais..,.

Tik labai gera, sveika kūnu, 
dvasia ir jausmais, tautiniai su
sipratusi, inteligentiška lietuvė 
motina savo meile, autoritetu, 
rūpesčiu ir pavyzdžiu , įstengs 
^apsaugoti prieauglį nuo visų pa
sitaikančių blogybių ir išauklėti 
jį gerais Lietuvos patriotais.

Visi sąmoningi, šviesūs, lietu
viai, visomis įmanomėmis prie
monėmis ir būdais turi kovoti 
su pasireiškiančiomis blogybė-, 
npis. Neužmerkime akių ' prieš 
tikrovę ir neužtemdykime sąmo
nės iliuzijomis, kad daugelis ne
gerovių lietuvių šeimošė dar ne
įsigalėjo. Liūdna, bet faktai įro
dinėjimo nereikalingį. Tų so
cialinių negerovių paliestų šei
mų yra jau ir mūsų bendruome
nėje. Nė vienoje šeimoje “Nau
jieji”' ateiviai tėvai įsnįsayo ap
žėlusiais: ir apsisvaiginusiais vai
kais lietuviškai jau riebesusikal-:

< Šviesiu ^pavyzdžiu . tebūna
■ ■■ • -4 ■ -

apsiskutę... Daugelis jų <Laiy- 
vaiija lieauviškų organizacijfi 
veikloje, sielojasi Lietuvos rei
kalais ir darbuojasi Lietuvos lais. 
vės dienai priartinti.

Lietuvė motina, kuri, nesi-- 
dangstydama drbtine dorybe,; 
kantriai, išdidžiai ir garbingai; 
vykdai Tau skirtą kilnią ir šven< 
tą tautės augintojos ir auklėto
jos pareigą, pasilik, kaip praei
tyje, aukštoje savo pašaukimo

Lio sveikatos ir dory bės bei gy-. 
vybės, sargyboje, nes be Tavęs 
tauta išnyks.

Tavo, lietuvė ’friotinėlė-sengal/ 
vėlė, vardas pagarbiai ir su mei-. 
le tebūna minimas nei- amžius?

giasi skelbti amnestiją v’sieniS 
nusikaltėl:ams.

— Limoje, Peru Respublikos 
sostinėje, studentai užėmė tfch-. 
nikos mokyklą. į

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

. SU SI\’IENi.) IM AS LIETUVIŲ AMERIKOJE
. yra seniausią,- didžiausia- ir ,turtingiausia lietuviu fratemalinė 

organizacija, lietuviams, ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
z ~-.^Winius, darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
/' ■; ‘ darbus dirba.. , • ■ ,

SJ*A—; išmokėjo baugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
-••■ ■ - ‘ ■■ •- x apdraudų savo" nariams. *• ’

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

• 2 SusĮvienijunė apsidrausti iki $10,000. •'
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment

L . •■'Uu . . ktųi .yp'ąč. nąu^nga JauĮŪnrai,. siekiančiam
v ’5’"c-;T '-tvAbkstoją-mpkslę ir-jį gyveninio.pradžiai. ■ ■ ■.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota ančrauda: už 
t - y$L(M^;ąpidrat»4Qsi ąurnį' teineka tik1 $3.00 metams.-

■ ‘ t ^Iinkės?..kuopu veikėjus,
- i SLA Įsirašyti.

" - . : ?2fUalite .kreigtisi'ir tiesiai.; 3LA Centrą:
'a-‘... ...

■ ?.'~ A^Tfite^^LUĄNCįĮ Ot' AMERICA,
: > ' >5^

.•■ X'; ,Ta;(2i2) 553-2210
■y.-.t-j?

’> LITERATŪRA, lietuvių Hteratūroa, meno ir mokai- 
1954 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet netenrią, Vin* 
Krėvė*, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P Joniko, V. Steko# 
J. Raukflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir Y 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubo*, A. Rūkitelė* Ir A. Vare 
kūrybos poveikriaia. 365 puri. knyga kainuoja tik 83.

• DAINŲ ŠVENTtS LAUKUOSE, poetės, rašytojo* ir to 
tirdą šokią pirmūnės Juorės Vaičiūnienė* atsiminimai apie drim 
šventes bei ją istoriją ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojan 
tiema. gėrintis autorė* puikiu stiliumi ir surinktais duomenim! 
bei ukkuEriai*. Studija yra'151 pusi., kainuoja 82,

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj 
ta* Juoao Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne mum 
gyvenimo bruožą aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite 
ratlrtnė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyf>

KAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ

1808 West 69th St, Chicago, HL 60623 ♦ TeL 325-2787 

Didelii pasirinkimas gero* rūšie* jvairių prekia

M ARU A NOREIKIEN1

t

> LIETUVIiKASTS PAMARYS, Henriko Totno-TtniifaEli 
įdomiai pArrfyts rtudija *pie RytpriSriua, remianti* Pakalnė* I 
Labguvo* apskričių duomenimis. Aprašymai Jdomfts kiekvienas 
Hetuvird. Leidiny* Hiurimot** nnotrankomk, pabaigoje duodam* 
vitcrvardtlų pav*dJntm*'»tr Ją vertini*! | rokleftą kalbą- Laba 
kati<flngtyfr S3S pnal knygoje yra Rytyrfiatų lemėhpia. Kaina F

> O LAUKES LIMA, palytojo* PetranAM* Orfntrilė* *tt
mininti tr minty* tpie wneals tr vietas neprfL Lietuvoje ir pb 
m airiai* bolievikų okupadjo* metais. Knyga tori 254 puslapini 
bet kainuoja tik f*. .

Im It Halidin gal interprets ojamas gyvenime ir politikoje'; tik & 
I ar gio Jalinsko knygoje s pie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
Biją. Dabar būtą jj galimi pavadinti kovotoju ui žmogau* tebes 
Knyga yra (Hdetio fMmato, 265 puslapių, kainuoja M.

t 1ATTKN1S NDVEUtS, K Zoačehko kŽryb*, J. Valaiči 
___  -k—m r«

UWetf'

Inž. LIŪ® AS MIKSYS,
50 metų studijavęs, kaip

< OlULN 111N1AJ Į ULT/IUV^

Cosmos Parcels Express Corp. ' 
. MARQUETTE GUT PARCELS SERVICE 

-JTE01 W. Ifth St, Chicago, HL 60623 ♦ T*L 325-27H

>olf

3 — NtujHnos, ChkŽĮo, Hl. — Saturdiy4fondiy, May 7-9, 1983

JAY DRUGS VAISTINE
I7JS W. 71 irt St, Chicago, IB.

B rmSTCTGAI IŠPILDO® RECKPTAI • FAKNU MAT *AV 
DUMYNAI » KOSMETIKOS &XEOOE

Atdara šiokiadieniais M#

parakė 700 puslapiu knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius

Būga pas geriausius šimtmečio, pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti-

IjlIm K25. Kfell vtrleB<L
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VU BAKCSAS

PASTABOS IS TOLO
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 

STIPRĖJA KALIFORNIJOJE
(Tęsinys)

Priėjus prie naujos skyriaus 
valdybos rinkimu senosios 
valdybos pirmininkas A. Ma
žeika padarė pareiškimą, kad vi.

«a senoji valdyba, taigi visi jos 
nariai, sutiko kandidatuoti nau
jos valdybos rinkimuose, kas vi
suotinai buvo priimta garsiu 
nuplojimu. Liet. Fronto Bičiu-

kad jis. turi teisę kalbėti visų lietuvių vardu. Liūdna, kad 
lietuvių tarpe atsiranda kreivų advokatų, kurie tvirtina, 
kad jis turi reikalingus mandatus, kaip VLIKo ir ALTo 
atstovai.

Pasimetusi Dirva ilgus metus leido V. Rasteniui nie
kus pasakoti apie Įvykius Lietuvoje, kol jis nepajėgė 
išsikapanoti iš balos, kurion buvo Įstūmęs neapdairius 
Amerikos senius. Kai tie susiprato ir nedavė jam ramy

lių atstovas P. A. Rauhnaitis pa
siūlė, kad vistiek reikėtų ir se- 
jnosios valdybos narių sutikimo 
kandidatuoti — statyti balsavi
mui, su kuo susirinkimas pilnai 
sutiko. Susirinkimo pirminin- 
ninkas pasiūlė balsuoti pirmiau
siai už senosios valdybos narių 
sąrašą “en bloc” ir paskui sta
tyti naujus kandidatus. Absoliu
čia baLsu dauguma susirinkimas 
(vos vienam susilaikius, o porai 
nebalsuojant dėlto, kad buvo 
praeitų (apyskaitinių) metų val
dyboje) negavęs daugiau jokių 
kandidatų — patvirtino tą pačią 
valdybą naujiems veiklos me
tams, kuri kaip, ir pernai taip ir 
šiemet pasiliko tokios sudėties: 
pirmininkas inz. Antanas Mažei
ka, vicepirmininkai Antanas 
Skirius ir Rimvydą? Paškauskas, 
eksek. sekretorė Elena Gedgau
dienė, sekrętorius Arnoldas Kun

Noras valdyti - didžiausioji 
lietuviu nelaimė 4-

Į

Lietuvius valdė kunigaikščiai, karaliai, bajorai, 
karo vadai, diktatoriai, bankininkai. Kiekvienas turėjo 
labai gerus tikslus. Jie norėjo padaryti gero ne tiktai 
patys sau, bet ir krašto gyventojams.

Beveik kiekvienas paliko Lietuvą mažesnę, silpnesnę, 
repaiėgiančią ginti savo teisių, teritorijos ir gyvenimo 
šaltinių.- ... . t h ~ ■

• Taip elgėsi ne tiktai Lietuvos kunigaikščiai,! karo 
vadai, ir diktatoriai,^etpanąrių .išvadų pasiekė Rusijos, 
Lenkijos, Vokietijoj ir lutų kraštų valdytojai. Caro val
doma Rusija pajėgė nė tiktai sau užsidirbti duonos, bet- 
galėm maitinti ir pramoninę Vokietiją, Angliją ir kitus 
kraštus. Kai Rusijos vyriausybę paėmė komunistai, tai, 
norėdami, kaip jie sakėsi, padaryti gero Rusijos gyven
tojams, padarė daugiau žalos, negu naudos. Rusai šian
dien gauna mažiau maisto, negu kad gaudavo prieš 
60 metų.

Hitleris ir naciai norėjo sustiprinti karo metu nu
kentėjusią Vokietiją, o paliko žymiai mažesnę, silpną, ne
kenčiamą, suskaldytą, nusikaltusią pagrindiniams žmo
gaus ir tautų teisių principams.

Mao Cetungas, vykdydamas “kultūrinę revoliuciją”, 
išžudė daugiau kiniečių, negu bet kuris Kinijos valdovas. 
Jo žmona ruošė dar didesnes žudynes. Visi šios dienos- 
Kinijos valdovai buvo numatyti nužudyti. Juos išgelbėjo 
seni Kinijos kariai, laiku suėmę tokius “kultūrininkus”.

Sovietų Sąjunga yra paruošta tarpusavėms kovoms, 
kurių nesustabdys joks Andropovas. Jis turi maršalą Us
tinova savo pusėje vien tik dėl to, kad Andropovas, būda
mas 12 metų KGB priešakyje, dar nenužudė nė vieno 
Sovietų generolo.

Tadas Kosciuška, atsiradęs Amerikoje beveik kaitų 
su vokiečių valdomais olandais, padėjo George Washing- 
tonui padėti demokratinius Amerikai pagrindus. Po Įvai
rių sukilimų čia atsiradusieji lietuviai pritarė demokra

tijos principams ir išmoko kartu bendradarbiauti. Prieš 
šimtą metų jie Įsteigė Susivienijimą Lietuvių Amerikoje, 
kuris ir šiandien yra pati gausiausioji ir turtingiausioji 
lietuvių organizacija. Dypuko ausiai pavadinimas gali 
skambėti sena mūsų kalba, bet jo sutaupyti doleriai ne- 
dvckė ir nedvokia- SLA yra gausesnė ir galingesnė, negu 
per 40 metų Įsteigtos visos dypukų organizacijos kartu 
sudėjus. Naujai atvažiavusieji susirūpina SLA tiktai tuo 
metu, kai naujam jų projektui reikia tūkstančių. SLA iš
augo. tiktai todėl, kad ji pagrista demokratiniais princi
pais. SLA pareigūnai tol stovi vadovybės priešakyje, kol 
narių dauguma nori.

Tą'p'ati galėtume pasakyti apie visas kitas demokra
tiniu būdu besitvarkančias Amerikos lietuvių organiza
cijas. Tais pačiais principais vadovaujasi ALTas, BAL- 
Fas, krikščionių susivienijimas, politinės grupės, bei Įvai
riausios draugijos. ' : J

Dypukai atnešė Amerikon Lietuvių Bendruomenę. 
Jeigu ji būtų besivadovavusi demokratiniais principais, 
tai šiandien gal ir-turėtume lietuvius apjungiančią bend
rąją organizaciją, bet,1942-ais metais ir vėliau atvyku
sieji norėjo tą Bendruomenę valdyti pirmą negu ją iš
auginti. Apie toleranciją, sugyvenimą, diskusijas, jie tik
tai kalbėjo, bet praktiškai minėtų nuostatų. nevykdė. 
Jiems terūpėjo tiktai pagrobti senų lietuvių turimas or
ganizacijas ir prieiti prie jų iždo. Kur pavykdavo, tai 
“bendradarbiavo”, o kur nepavyko, tai, užmiršę garbės 
teismus, jas amerikiečių teisman traukdavo. Teismams 
išleido virš $20,000, kad tiktai panaikintų demokratiškai 
galvojančius savo tautiečius.

Vienas toks iškrypėlis viešai pareiškė, kad jis turi 
teisę atstovauti visus lietuvius. Amerikoje jis (klastotais 
rinkimais!} pastatytas tos organizacijos priešakyje, o 
pavergtoje Lietuvoje jis atstovauja už laisvę kovojančius 
lietuvius. Jis stumia šalin VLIKą, ALTą, BĄLFą ir kitas 
sukurtas lietuvių organizacijas ir nesiskaito su jokiomis 
buvusiomis ar esamomis lietuvių organizacijomis^ Jis 
tvirtina, tarytum būtų susitaręs ir gavęs mandatus iš vi
sų lietuvių juos atstovauti. Vargšelis nepajėgia rasti 
bendros kalbos su savo žmona, o bando sudaryti Įspūdį,

bės, tai jis, savaitraštĮ nugyvenęs, iš jo pabėgo Dirvą dar 
ir šiandien neatsigavusi. Rastenio užraugtas raugalas 
kartkartėmis atsirūgsta.

Bet Dirvoje kartais pasitaiko šviesesnė mintis, ga
linti nuklydusius lietuvius grąžinti Į Lietuvos nepriklau
somybės kalią. Praeitą savaitę vienas galvojantis tauti
ninkas ,pasirašydamas (jr) inicialais, parašė samprota
vimus apie artėjančias “Pasaulio lietuvių dienas”. Išdėstė 
savo nuomonę, -ką ta organizacija gali padaryti ir ko 
negali. Jam geriau pavyko išdėstyti, ko ji negali, negu 
ką ji daro ar turėtų daryti. Jis šitaip rašo:

“Ko gi NEGALI? Jeigu pajėgtume pravesti vi
suotinį laisvojo pasaulio lietuvių pasisakymą mūsų 
politiniais klausimais (poli), tai manyčiau, kad ne
žiūrint esamų nuomonių, kad mūsų vyriausieji poli
tiniai organai (VLIKas ir ALTa) laikui bėgant gal 
ir reformuotini,lietuvių Bendrijos-didžioji dauguma 
pripažintų juos išeivijos, politinio gyvenimo autori-
tetais. Demokrątiškai galvojant (kada mažuma turi 
paklusti daugumai), kiekvieno^lietuvio pareiga būtų 
jų klausyti ir juos remti moraliai, fiziškai
siškat Tad ir atsakymas į klausimą, ko Pasaulio LB 
seimas negali, būtų: nei Pasaulio LB seimas, nei jos
vadovybė negali JAI NEPRIKLAUSANTIEMS pa
vieniams asmenims, jų organizacijoms, juo labiau 
demokratiškai išrinktiems ir partijų bei federacijų 
principais besitvarkantiems išeivijos vyriausiems or
ganams primesti savo valią ar nurodyti jiems jų 
veikloslihijąU’ 'y'7'- . :

Pasaulio LB galia ribojasi tik savo organizacijos 
nariais, kurių ji JAV priskaito tik 8000 — palyginus 
su tuo milijonu (žinoma, Įskaitant ‘mirusias sielas’ 
ir penktos ar šeštos.kartos palikuonis).,

(Dirva, 1983 m. balandžio-28 d.)
Naujienos ne vienos sakė ir sako, kad nei Kutkaus', 

nei Butkaus Bendruomenė niekur neatstovauja visų , lie
tuvių. VLIKas, padarydamas klaidą, ją Įsteigė, VLIKas
gali ją ir uždaryti. Naujienos ne vienos.' Dirva jau leido 
vienam bendradarbiui nurodyti, ko Kamanto vadovau
jama JAV Liet. Bendruomenė negali daryti. Kaip savo 
laiku ji neleido sauvaliauti V. Rasteniui, artėja laikas, 
kai ji uždraus sauvaliauti ir KamantuL Juo greičiau tos 
dienos ateis, tuo bus lengviau visiems lietuviams rasti 
bendrą kalbą kovoje už nepriklausomybę ir demokratinę 
santvarką išlaisvintoje Lietuvoje.

gys, iždininkas Ramūnas Bužė- 
nas ir finansų sekretorius Si
mas Kvečas. Kaip ir buvo ga
lima laukti, skyriaus revizijos 
komisija, taip pat visuotiniu pri
tarimu, palikta ta pati iš praeitų 
metų revizorių: P, A. Raulinai- 
tis (Liet. Fronto Bičiulių atsto
vas), VL Pažiūra (BALFo) ir 
Edv. Balceris (Liet. Protestantų 
S-gos atstovas).

Baigminėje susirinkimo pro
gramos dalyje buvo paidiskutuo- 
ta ir pasiūlyta “receptų” Lietu
vos Pasiuntinybės Rūmų Wash
ingtone, D. C., remontui aukų 
linkimo, taip pat tarptautinės 
žydijos lietuviams primetimų 
“karo kriminalistų” kaltinim į 
palestiems lietuviams teisinės 
ir finansinės paramos telkimo
bei kitokiais opiais šių dienų 
klausimais kurių apibendri
nimas ir tarsnių žygių dary- 
i&ks/ Įfeyęsėt^aujai (taigi “se
najai” praeitų metų) valdy
bai.

Susirinkimas, vadovaujamas 
Felikso Masačio ir protokole su
rašomas susirinkimo sekreto
riaus Joni Mockaus nežiūrint 
piniginių susumavimų (kam te
ko aukų daugiau ir kam mažiau) 
— praėjo stebėtinai darniu su
tarimu, "veiksnių taikos ir vi
suomenės ramybės labui, dėl 
(pagal V. Kudirką) meilės Lie
tuvos, kuri dega mūsų širdyse, 
dėlto ’’...vardan tos Lietuvos, 
vienybė težydi”. Kol kas ta vie
nybė čia žydi... bent kiek tai lie
čia Vasario 16-tosios minėjimus.

(Bus daugiau)

'— Chicagos mokytojų unijos 
vadovybė pradėjo pasitarimus 
su naujai išrinklu meru ir ren
giasi tartis bent du mėnesius.

— Irano komunistų partijos 
vadai praeitą pirmadienį buvo 
pakviesti į pasitarimą Tehera
ne. Ten jie buvo suimti.

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

Zbyška ją paleido ir tarė:
— Kad tau Dievas atlygintų., Nežinau, kas 

be tavęs čia būtų atsitikę.
Tamsoje Jagienka pradėjo ieškoti skiltuvo hu 

kempine ir aiškino:
— Bijojau dėl tavęs, nes anas medžiotojas 

taip pat išėjo su šakėmis ir kirviu, ir lokys jį su
draskė. Dieve, saugok, Mackai būtų liūdna, o jis 
ir taip vos bekvėpuoja. Na, tai pasiėmiau šakes 
ir atėjau.

— Tai tu ten už pušies buvai užėjusi?
— Taip. ' * J .
— O aš galvojau, kad kokia piktoji dvasia.
— Ir mane ėmė nemaža baimė, nes čia apie 

Radzikovo pelkes naktį be ugnies negerai.
— Kodėl nieko nesakei atėjusi?
— Bijojau, kad manęs hepavarytum.
Tai pasakiusi, vėl pradėjo skelti ugnį ir pa

dėjo ant kempines išdžiūvusių kanapių pluoštą, 
kurios tuojau pat sušvito šviesia ugnimi.

— Tur.u dvi saujas, — pasakė, — o tu greitai 
parauk sausuolių, ir tuojau turėsime ugnį. ,

Nu rukus pradėjo degti linksma ugnelė, ku
rios šviesa r/ršvit' didelį, rudą lokį, gulintį 
KF'lujo klaiie.

— Baisus su vėriny t — išdidžiai sušuko

Zbyška.
— Bet jo kakta beveik visai perskelta!
Tai pasakiusi, pasilenkė ir panėrė rankas Į lo

kio gaurus, kad pažiūrėtų ar lokys yra riebus, 
ir pakilo pralinksmėjusiu veidu:

— Užteks taukų dvejiems metams!
— 0 šakės nulaužtos, pažiūrėk!
— Tai ir vargas, ką aš namie pasakysiu ?
— Na, ir kas?
— Tėvelis manęs nebūtų leidęs visai Į šilą, 

todėl turėjau laukti, kol visi sugulė. Nepasakok, 
kad aš čia buvau; nenoriu, kad manimi kas ste
bėtųsi.

— Aš tave iki namų palydėsiu, nes vilkai gali 
užpulti, o šakių neturi.

— Gerai.
Kurį laiką jie taip kalbėjosi, ugniai linksmai 

traškant, prie užmušto lokio patys būdami pana
šūs į jaunus miškinius.

Zbyška pažvelgė Į žavingą Jagienkos veidą, 
nušviestą laužo liepsnos, ir nesąmoningai žavė
damasis tarė:

— Tokios kitos merginos, tur būt, visame 
pasaulyje nėra. Tau tik į karą joti.

Ji valandėlei pažiūrėjo Į jo akis ir liūdnai 
atsakė:

— Aš žinau, bet nesijuok iš manęs. x
' 'K * *

XIII
Jagienka pati ištirpdė didelį puodą lokio tau

kų. kuriu pirmą puodeli Macka norom išgėrė, nes 

buvo nesusenę, neprisvilinti ir kvepėjo boblapiais, 
kurių ji, nusimanydama apie ligas, buvo Įdėjusi 
Į taukus. Mackos dvasia nuo to sustiprėjo ir jame 
kaupėsi noras pagyti.

— Šito man ir tereikėjo, — kalbėjo. —Kai 
kūnas pakankamai išsiteps-riebalais, gal ir ta pra
keiktoji atlauža kaip nors išlįs.

Kiti puodeliai taukų jau nebebuvo jam tokie 
- skanūs, kaip pirmasis, bet gėrė, nes reikėjo. Ja- 
; gienka taip pat jam teikė vilties, kalbėdama:

— Pasveiksite. Zbiludas iš Ostrogo taip pat 
nešiojosi petyje giliai geležies skeveldrą, kuri vė

liau išlindo, išgėrus taukų. Žaizdai atsivėrus, rei
kia ją bebro taukais aptepti.

— Ar turi jų?
— Turime. Tačiau jei reikės naujų, tai su 

Zbyška nuvyksime prie bebrų užtvankos, kur jų 
netrūksta. Bet nepakenktų taip pat, kad ir ku
riam nors šventajam ką nors pažadėtumėte, to- 

1 kiam, kuris yra žaizdų globėjas.
— Aš jau galvojau apie tai, tik gerai nežinau, 

kuriam? šv. Jurgis yra riterių globėjas — jis 
saugo karius nuo sužeidimų ir reikale jiems pa
deda pliekti tuos, kurie-Viešpačiui Dievui nepa
tinka. Bet toks šventasis, kuris pats mielai kovoja, 
retai kada nori žaizdas gydyti. Dėl to turėtų būti 
kuris nors kitas Šventasis, į kurio reikalus jis ir 
nenori kištis. Kiekvienas šventasis danguje turi 
savo užsiėmimą — tai yra žinoma! Ir vienas Į kito 
reikalus niekada nesikiša, nes dėl to gali Įvykti 
Įvairių nesusipratimų, o danguje šventiesiems 

nepridera ginčytis, ar kovoti. Yra Kozmą ir Do- 
mijonas, taip pat dideli šventieji, kuriems gydy
tojai meldžiasi, kad pasaulyje ligos neišnyktų, nes 
kitaip jie neturėtų iš ko gyventi. Yra taip pat ir 
šv. Apolonija nuo dantų ir šv. Liburijus nuo ak- 
mentj^— bet tai vis ne tie! Atvažiuos abatas, tai 
man pasakys, Į kuri turiu kreiptisc, nes ir kiek
vienas kunigas visas Dievo paslaptis išmano, ir 
ne kiekvienas tokius reikalus žino, nors ir turi 
išskustą galvą.

— O kad pačiam Jėzui pasižadėtumėte...
— Tikrai, Jis vyriausias. Bet tai būtų tas 

pats, kad tavo tėvui kokį berną sumušus, aš bėg
čiau skųstis Į Krokuvą karaliui. Ką man karalius 
pasakytų? Pasakytų taip: “Aš visą karaliją val
dau, o tu su savo bernu mane trukdai! Ar nėra 
valdininkų, ar negali kreiptis Į mano kaštelioną 
ir mano tarpininką?” Tai ir Jėzui priklauso visas 
pasaulis, — supranti? — o mažesniems reikalams

• turi šventuosius.
; — Tai aš jums pasakysiu, — tarė Į pokalbio 

pabaigą atsiradęs Zbyška, — pasižadėkite, velio
nei mūsų karalienei, jei ji jus užtartų, tada pa
darytumėte maldininko kelionę į Krokuvą, prie 
jos karsto. Gal gi ten maža stebuklų mūsų akyse 
Įvyko? O kam svetimų šventųjų ieškoti, jei yra 
saviškė ir už kitus geresnė?

(Bus daugiau)
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TeL: 562-2727 arba 562-2728

J. ŠILEIKA Rašytoja Žemaitė

Žemaičiu Kultūros klubo eilinis na
riu susirinkimas įvyks trečiadienį, ge
gužės 18 d., 1 vai. popiet, Anelės Ko- 

1 jaK salėje, 4500 S. Talman Avė. Na
riai prašomi atsilankyti, nes yra svar
bių reiKaių aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

Chicagos Lietuviu Našliu, Naši i ūki y 
ir Pavieniy klubo susirinkimas įvyks 
gegužės 13 d., 6 vai. vak., Vyčiu sa
lėje, Campbell ir 47th SL Nariai pra
šomi gausiai dalyvauti, nes yra svar
bių reikalų aptarti.

Pirm. E. McNamee

TEL. 233-8553 
Unrice 855-4506, P*®*. 0605* 

DR. A B. GLEVECKAŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

£?EC1ALYB1; AKIŲ U GOS 

W West 103rd Straat 

Valandos pagal susitarimą.

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas

Wtatchesfer Community klinikos ( 

Medicina direktoriui 
i?38 S. Manheim Rd, Westchester, I1L

VALANDOS: 3—9 darbo dienomi*

VAKARŲ VĖJAI
a12 Utodemios poezijos puslapių. Kaina $5. Vi n k AH 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Maujieuos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 606ŲK

.tų S ga; Lietu v-s Laisvės Ko- 
. votojų S ga; Lietuvių Socialde- 

U mokratų Partijos Dclegatūra
| Užsienyje; Lietuvių Tautinis 
I Sąjūdis; Lietuvių Ūkininkų Par- 
! tijos Atstovybė Užsienyje; Lie- 
(tuvių Ūkininkų S-ga; Lietuvių 
i Vienybės Sąjūdis; Rytų Lietu

vos Rezistencinis Sąjūdis; Lith- 
| uanian National Club of Mon- 
i teilo, MA; Pesclike's Tarnauto- 
1 jai, MI; R. L.B. Marquette Par- 
I ko Apyl.; Zarasiškių Klubas, IL.

90 dot: Dayton Beach ir Apy- 
link ų Lietuvių Klubas, FL.

89 dot: L.B. East St. Louis

Po 75 dol.: Amerikos Lietuvių 
.Tautinės S-gos Detroito Skyr., 
MI; Chicagos Venezuelos Lietu
vių Draugija, IL.

68 dot: Buffalo Lietuvių Klu-

65 dol.: L.B. Floridos Auk
sinio Kranto Apyl.

55 dol.: Lietuvos Vyčiai, 100 
kuopa, Amsterdam, NY.

52.50 del.: L.B. Aurora Apy
linkė.

SENIAUSIA ŠVENTYKLA

TAUTOS FONDO AUKOTOJAI
1982 METAIS

OPTOMETRIST  AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2414 W. 71at St TeL 737-5149 

Tikrina aini Pritailrn akiniut 

ir “contact lenaek*,

Dr. LEONAS SEiBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLiS IK 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STRIKT 

Valandos; aatrad. 1—4 popicą

Neseniai aptikta labai sena, 
galbūt seniausia pasaulyje šven
tykla. Ji pastatyta prieš 14 tūkst. 
metų Šiaurės Ispanijoje, garsia
me archeologiniais paminklais 
Kueva del Chojo kaimelyje. 

' Šventykloje rasta žmogaus gal- 
j vos skulptūra. Vienoje pusėje 

pavaizduotas žmogaus veidas su 
ūsais, o kita panaši į katės snukį.

(Tęsinys)
PAVIENIAI:

OfiM telefMMt 776-2848, 
KMadoMijw Mat: 443-5545

FLQH1DA

— Irano komunistų partija 
uždaryta, nes ruošė perversmą 
prieš dabartinę vyriausybę, sa
ko užs. reikalų ministeris. ''

✓

Po 5 dol.:
S. Velbasis, FL; P. Venckus, 
Australija; L. Venclauškas, CA; 
E. Vengianskas, IL; S. Vidman
tas, IL; J. Viktažentis, MA; T. 
Viktažentis, MA; kun. J. Vil- 
čiauskas, CT; P. Visvydas, CA; 
prof. B. Vitkus, IL; O. Vyšniaus
kienė, IL; J. Walaska, RI; F. 

'Yasius, CA; P. Zelba, FL; A. Zu- 
maras, IL.

4 dol.: M. Antanaitienė, IL.

Ūselis, MA.
1 dol.: P. Kazlai lis, N Y.

ORGANIZACIJOS

Prostatos, inkstų ir tlapumc 
takų chiruTfiia, 

0025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33/1# 

TeL (8132 321-4201

• Prancūzijoje moterys išlei
džia daugiau pinigu kosmeti
kai, negu valdžia apsiginkla
vimui. Bet už tai jos susilaukia 
ir daugiau laimėjimų.

50,000 dol.: Tautos Fondo At
stovybė Kanadoje.

2,981.62 dol.: Tautos Fondo 
Atstovybė Sydney, Australija.

2,500 dol.ų Tautos Fondo At
stovybė Melbourne, Australija.

520 dol.: Stasio Butkaus šau
lių Kuopa, Detroit, ML

410 dol;: fc L.B. Vidurio Va
karų Apygą^dą^. IL.

Po 2Q0 dol;: Cliicagos Ąngli-
Po 3 dol.- S. Dūda, CA; K. EL jos-Britanijos Lietuvių Klubas, 

Serenas, CAį E. Vyšniauske -J- 
nė, OH.

Po 2 dol.: K. čižauskas, IL: 
kun. A. Grauslys, IL; E. Mc
Cready, MA; K. Prašmutas, 
Australija; A. Tamulis, IL; O.

■’ERKRAUSTYMAI

žeidimai — Pilna apdraus
ŽEMA KAINA

enimam Master Chan* 
ir VISA kortele*.

iERENAS- TeL 925-Wfc

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION 

Licensed by VNESHPOSYLTORG ,

Apdraustai ptrkriusfyaw 
It Įvairiu atshmy. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-102 arba 37M9M

RADIJO 4 El MOS VALANDOS

nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.
Stetiee WOPA - 1490 AM _ 

transliuojamo* Ii mūšy •fvdijeT
Marquette Parka.

Vedėja — Aldone Daufcw 
Telef.: 773-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE-
CHICAGO. IL tM29

“Lietuvos Aidai*
KAZĮ BRAZOtlONYTt

Kfgtfren nuo pirmadieruo ito perus- 
udieaio 8:30 vai. vakaro- 

Vuoa Uudoa ii WCEV stotiea. 
banga 14A0 AM.

Peteraburg. Fla^ 12'30 vai. P P 
Ii WTIS stotie*, 1110 AM bang*-

2644 W. 71»t Street

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

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKIS
dol.: Chicago Federal 
IL; Buvusių Lietuvos

Tarnautojų Klubas

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
ir tiksliai aptarnauja savo gausią klientūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS I LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS

PRISTATYMAS.
Visuose musų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių 
aukštos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

40 East 49th Street (Corner of Madison Ave.)

. NEW YORK, N.Y. 10017 
TeL: (212) 7,58-1150, 758-1151

S K Y B ' A 1 :

i

CMicago, Wino® 60621 
TeteL 778-5374

Apple Valley, Minu. 55124 
So. Boston, Mass. 02127 
Bridgeport, Conn. 06610 
Chicago, III. 60629 
Cleveland, Ohio 44134 
Fort Wayno, lad. 46806 
Grand Rapids, Mich. 49505 

Hackensack, N. J. 0760) 
Irvington. N J, 07111 
Hart.© a, Coan. 06186 
Houston, Texas 77036 
Lakewood, X. J. ’vt701 
Miami Beach, FL 33139 
Montebello, CA 90640 
Now Haven, Conn. 06511 
Newark, N. J. 87106 
New York, N. Y. 10003 
Now York. N Y. 10011 
Philadelphia, Pa. 19122 
Philadelphia. Pa. 19141 
Pittsburgh, P». 15203 
Waterbury, Conn. C6710 
Worr”»4ter. Mavs. 01610 

OH o <4503

72 County Road No- 42
393 West Broadway 

1*80 
2501 
6089 
1807 
1541
112 Main St.
1032 Springfield Ave.
1839 Park St.
8517 Beechnut
241 Fourth Street

1352 Washington Ave.
>800 W. Beverly Blvd.
1329 Boulevard
598 Sanford Ava.
45 Second Ave-'
135 West 14 St'
1214 N. 5th Street 
492$ Old York Rd.
♦ 307 E. Carson Street 

555 Cook Street
144 Millbury Street
309 W. Federal Street

Seaview
West 69 Street
State Road 
Beineke Road 
Plainfield Ave. NE

612432-3$ 39 
617-268-8784 
203-367-2863 

WA 5-2737 
884-1738 
432-5402 

616-361-5960 
201-342-9110 

374-6446 
203-232-6600 
713-777-9542 

FO 3-8569 
305-532-7026 
213-727-0884 

LO 2-1446 
373-8783 

AL4-545R 
CM 3-2583 
PO 3-4818 
GL 5-9586 
HU 1-2750 

756 1668 
SW 8-2868 

Rl 3-0440

IL; L.B. Grand Rapids Apylin
kė, MI; Mažosios Lietuvos Re
zistencinis Sąjūdis.

188.34 dol.: Sioux City Lietu
vių Kolonija.

150 doi:.Maironio Parkas, MA.
142.56 dol.: L.B. Baltimore

Apylinkė, MD. ‘
138 doL: L.K^ New Zealand 

Apylinkė.

126 dot: L.DJL Vytenio šau
lių Kuopa, Melbourne.

Po 125 dol.: L.B. Elizabeth 
Apylinkė, NJ; Palm Beach Lie
tuvių Klubas.

Po 120 dol.: L.B. Bridgeport 
Apylinkė, CT; L.B. Great Neck 
Apyl., NY; L.K.V.S-sa “Ramo-
vė”, Melbourne.

103 dol.: L.B'. Waukegan Apy
linkė.

Po 100 doL: A. L. T. Cicero 
Skyr., IL; Amerikos Lietuvių 
Gydytojų S-gos New York Sky
rius; Amerikos Lietuvių Santa 
Monica Klubas, jCA; Chicagos 
Lietuvių Žuvautojų - Medžiotojų 
Klubas, IL; L.B. Los Angeles 
Apyl., CA; Lietuvos Krikščionių 
Demokratų S-ga, Cicero Skyr.; 
Lietuvių Pensininkų S-ga Cliica- 
goje; Lietuvos Atgimimo Sąjū
dis; Lietuvos Darbo Federacija; 
Lietuvos Krikščionių Demokra-

Po 50
Savings, 
Policijos 
“Krivūlė”, IL; Lietuvių Lake
Worth Klubas, FL; Lietuviai 
Pranciškonai, NY; Omahos Lie
tuvių Moterų Klubas, NB.. -

42.50 dol.: L.B. Paterson Apy
linkė, NJ.

40 dol.: L.M.K.F. Waterburio 
Klubas, CT.

30 dol.: Nekalto Prasidėjimo 
Seserų Vienuolynas, CT.

27.50 dol.: L.B. New Haven 
Apylinkė, CT.

Po 25 dol.: Baltic Real-Estate 
Insurance & Agency. MA; Cali-

. forriijos Lietuvių Kredito Unija; 
Dr. Vinco Kudirkos šaulių Kuo
pa, MA; Katalikių Moterų”'S-ga, 
74 Kuopa, CA; Lietuvos Vyčiai, 
144 Kuopa, PA; Korporacija 
Xeo-Lituania, CA; L.B. Newark 
Apylinkė, NJ; L.M.K.F. New 
York Klubas; Lithuanian Club 
of Long Beach, CA; S.L.A. 352 
Kuopa, Detroit, ML

22,12 doL: šv. Kazimiero šeš
tadieninės Lituanistinės' Mokyk
los Mokiniai.

22 dol.: L.B. Brockton Apy
linkė, MA.

Po 20 dol.: Amerikos Lietuvių 
Piliečių Klubas, CA; L.B. New 
Britain Apylinkė, CT; L.B. Wor
cester Apylinkė, MA; L.K.V. 
S-ga “Ramovė”, Waterburio 
Skyr., CT; Lietuvių Tautiškas 
Knygynas, MD; Vilniaus Krašto 
Lietuvių S-ga, Detroit Skyr.

Po 15 dol.: Detroito Lietuvių 
Kultūros Klubas, MI; L.B. Le
mont Apylinkė; L.B. Vidurio 
Vakarų Apylinkė; Lietuvių 
Amerikos Piliečiu Klubas, Mel- 
rose Park, IL; Lietuviu Katalikių 
Moterų S-ga, 5 Kuopa, MA; L.M.
K. F. Bostono Klubas.

Po 10 dol.: Detroito “Ramo- 
vėnų” Skyrius, MI; D.L.K. Biru
lės D-ja, Kalifornijos Skyrius; į
L. B. Pietinė New Jersey Ąpylin- i 

-kė; Lietuvių Meno Mėgėjų Ra- | 
telis, MA; L.M.K.F. Hartfordo j

(Nukelta į šeštą purlapį) f

GAIDAS“ DAIMID

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Telef. 476-2345

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS

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

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

2424 West 69th Street

30/.E CHICAGO MOTOR CVB UPS ©H 

zkpressivm
Laidotuvių Direktoriai

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Saturday-Monday, May 7-9, 1983

TTIE *

TeL RE 7-1213*

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

it

i

f



; NUOTAIKINGAS SUSIRINKIMAS pįĮggjfc. _....
* Amerikos Lietuvių Reff. Ben

druomenės. East Chicagos, Ind-, 
skyriaus visuotinis narių susi
rinkimas Įvyko 1983 m. balandžio 
30 dieną, J. ir K. Čiurinskų so
dyboj.

įžangini žodį tarė ir padėkojo 
visiems atsilankusiems, skyriaus 
pirmininkas K. čiurinskas. Jis 
pakvietė susirinkimui pirminin
kauti Eugenijų Smilgj. o sekre
toriauti J. Girdžiūną. Susirinki
mas pirmininko pasiūlitus asme
nis priėmė palankiai.

Susirinkimo pirmininkas Eug.
Smilgys, padėkojęs susirinkimui 
už pasitikėjimą, perskaitė pa
tiektą darbotvarkę ir paprašė su
sirinkimo darbotvarkę papildyti 
arba pakeisti. Neatsiradus jokių 

pasiūlymų, darbotvarkė buvo 
priimta be pataisymų.

Pagal darbotvarkę, pakvies
ta valdybos sekretorė, O. Jasė- 
nienė perskaitė pereito visuoti
nio narių susirinkimo protokolą. 
Ilgą ir išsamų protokolą susirin
kimas užgyrė ir sekretorei O. 
Jnsėnienei padėkojo.

Toliau buvo valdybos praneši
mai. Valdybos pirmininkas K 
Čiurinskas paminėjo valdybos 
nuveiktus darbus ir paryškino 
ateities planus. Jis susirinkimui 
pranešė ir pasidžiaugė, kad sky
rius, netik finansiškai stiprus, 
bet ir narių skaičiumi nemažas, 
kuris vis didėja. Jo pranešimą 
susrinkimas priėmė palankiai ir 
entuziastiškai. Dabar skyrius tu
ri 79 narius ir yra skaitlingiausias 
ųarių skaičiumi toje apylinkėje. 
Nariai veiklūs ir pareigingi, tik 
£orą narių, kurie serga, nesu
mokėjo nario mokesčio.
: ‘Kasininkas B. Turkevičius su-

sirinkimui pranešė kasos stovi. 
Iš j' -"^nešimo paaiškėjo, kad 
pme tų metų parengimas davė 
didelį pelną. Iš loterijos, baro 
ir virtuvės gauta 983.07 doleriai. 
Valdyba nepašykštėjo letuviškai 
spaudai, organizacijoms ir para
pijai. j

Iš gauto pelno valdyba pa 
skirstė ir palis-kė susirinkimui 
patvirtnti tokias sumas: lietu
viškai spaudai 175 dol., East Chi
cagos, Ind., lietuvų parapjai 100 
dol., ALTai 50 dol., BALFui 40 
dol., kitiems reikalajns — Centro 
valdyba 313 dol., Ref. Letuvų 
Bendruomenės Fondui 350 doL, 
Lietuvos konsulato rūmų re-' 
montui, surinkta ir pasiųsta, 200 
dol. Susirinkimas patiektas su-1 
mas patvirtino. Valdyba, pagal , 
galimybę sušelpus spaudą, or-; 
gi.nizacijas ir parapųą, o, apmo- '

663.07 dolerius.

Revizijos komisijos aktą per
skaitė A. Ciplys. Jis paminėjo, 
kad revizijos komisija patikri-į 
no sąskaitas, išmokėjimus ir vi- ’ 
sus dokumentus, ir rado viską 
tvarkoj. Kasos knyga vedama , VLIKa 
tvarkngai; įtašai teisingi; balau I 
sas išvestas priderančiai.

Prieita prie valdybos rnkimo. 
Susirinkimas įvertinęs valdybos 
nuveiktus darbus, įdėtą triūsą ir 
pareigingumą, paprašė valdybą 
pasilikti dar metams. Valdyba 
sutiko. Nusiskusta, kad verbuo- „ i
jant nanus ir ruošiant parengi
mus užima daug laiko. Susirin- I 
k i mas, išklausęs valdybos pir- j 
mininko pageidavimą, nutarė pa- 
didnti valdybą dar dviem na
riais. į valdybą darinkta Valė

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
^ei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvi# įstaiga:

American Travel Service Bureau 
^727 S- W*st*m Ave^ Chicago, DL 60643■ 312 23s_a787

> Hamoknais patarnavlmis užsukcnt lėktuvu, traukiniu, iairų teito 
(cruise*), viešbučiu ir automobiliu nuomavimo rezervadias; Parduoda 

ne kelionių draudimas; Organizuojame keliones j Lietuva ir kitus teitus; 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj* ir teikiame info?

v-įgąh teuoniu reikalais
• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik i-elai* refisrvuon vietas. 

H ivrito — prieš 45-60 dienu.

/ Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausią 

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

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

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

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos.
Kaina —S3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta,
Naujai pasirodžiusi 

DR. ANTANO RUKSOS 
619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA — $17. (PersiuntimuFpridėti $1)' 
' Siųsti čekj: '<r~rT

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

■■■ m—n—-^T-^-iin 1*  r.- - - inJCžr ~ —-r -"T

Kleinienė r Stasė Ciplierė. Da
bar valdytą .-udaio 9 nariai, i "

J paklausimus, valdybos pir
mininkas K. Ciurinskas paaiški
no apie įvykusį R. Bendruome
nės narių suvažiavimą Chicago j. 
Susiiiuk mas pageidavo, kad ir 
šįmet būtų suruoštas pobūvis 
Čiurinskų sodyboje. Nutarta tą 
.-usibūrimą suruošti, tik laiką ir 
■data prisitaikant prie sąlygų, 
nustatys valdyba. Į

Baigus susirinkimą, vaišinga 
namu šeimininkė J. čiurinskie- < 
nė svečius vaišino skaniais lietu
viškais pat:ekala;s. Susirinkimo 
dalvviai. nasivaišinę ir pasidali
nę įspūdžiais bei padėkoję vai
šingai še’m.ninkei, išsiskirstė. į

J. Girdžiūnas

TAUTOS FONDO...
(Atkelta iš 5-to psl.)

Klubas. L.M.D.F. Philadelphia jj siai daJyvaiiti vėliavos pakėlime 
kėjusi sąskaitas, kasoje dar turi Klubas- Li'įmaniau Bicenlenial < *r vėliau parapijos salėje — mi

nėjime.
Melrose Park 1 Pagerbkime Romo Kalantos 

i prisiminimą. Valdyba
Denver Apyl., I ~

j — Motinos Dienos minėjimą 
ruošia R.L B. ?<Iarquettc Parko

į apylinkės valdyba gegužės 8 d., 
Į sekmadienį. Prie Marquette Par- 
i ko parapijos bažnyčios 10 valan-

Tau, mainyte, šitą gėlę 
Dovanoju už; tą didį rūp.stėiį, 
Kurį kasdien Tu man rodei, 
Kiekvieną rytą ir vakarėlį.

s,Visus lietuvius kviečiame gau- bail”: redworms, minnow 
nightcrawlers. Parduodam meš
keriojimui leidimus (license). 
Atdara: Pirmad., kctv'.rtad. ir 
penktad. nuo 9 vai. rvto iki 9 v. 1 *

I Committee, RI; Matulaičio Na
•mai, CT; S.L.A.

125 Kuopa.
Pu 5 dol.: L.B.

CO; Villa Maria,
Visiems aukotojams dėkoja 

ir Tautos Fondas.
Aukas prašome siųsti:

Tautos Fondas (Lnthuanian Į k0 parapųos oaznycios iu vaian- 
National Foundation) Į ryte pakelsime vėliavas ir 

organizuotai dalyvausime pa
maldose. Motinų garbei, prie 
altoriaus padėsime gyvų gėlių 
vainiką.

: Visus prašome dalyvauti ir 
| vėliavas pakeliant, ir iškilmin- 
rgose Mišiose. Valdyba

P.O. Box 21073
Woodhaven, NY 11421

Visos aukos vra atleidžiamos J I
nuo federaliniti mokesčių.

ryto iki 6 v. vak. šeštžd. 1 vai. 
ryto iki (j vai. vak. Sckinad. 11 
vai. ryto iki 1 vai. popiet. Kal
bame lietuviškai. 7106 Archer 
Avenue. (Windy City Fishing 
Tackle and Repa/r)

į

MEŠKERIOTOJŲ DĖMESIUI!

- Romo Kalantos mirties "Taisome, išvalome visokių rūšių 
11-tas metines ruošia R. L.B. j meškeriojimo špūles (reels). Tu- 
Marquetts Parko apylinkės vai-. r’mc pas’ri^imą meškerioji- 
dyba gegužės 15 dieną. 10 va-!mui: ŽHk^ kabliukų, meškerių, 
landą ryto pakelsime vėliavas ir tinklų ir 1.1. Parduodame live 
dalyvausime pamaldose. ““

Po pamaldų, 11 vai. 45 mini, J1 STASYS ŠAKINIS 
parapijos salėje įvyks minėj į-f LIETUVIS DAŽYTOJAS 
mas. Solistė A. Giedraitienė ai-f 
liks meninę dalį; akomp. p.’ Dažo namus iš lauko 
Giedraitis. Jaunoji Viktorija if -š vidaus
Pranskevičiūtė skaitys paskaita , , ,, , r. ~ . / , Darbas garantuotas,apie okupuotos Lietuvos jauni-( °
nio nuolaikas po Kalantos mir- 4612 S. Paulina St. 
lies. : ! (Town of Lako)

1

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namas iš lauko

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St 
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

. JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

—— - r-- ■ ,.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naajienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenė? veikėjo ir rašytojo stsiminimus.

Dr. A. Gusjen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl^ liečia 1905 
mėtį įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas b

m^Mc^TNBins 
R»AUBGYRHlff 
IWS NOTOS TO 

“ZZEIT

© 1982 Dorwy Laboratories. Division of 
Sandoz. Inc . Lincoln. Nebraska 68501

+ *-

susirūpinimu 18.00
Dr. A. J. Gusaen — DANTYS, ją priežiūra, sveikata ir 

grožis. Kietais viršeliais 64.00
Minkštais viršeliais, tik  63.00

Dr. A. J. Gaasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik E2.06
Galima taip pat užsakyti pašto, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant F1 permuntimo išlaidom*.

NAUJIENOS,
Irt, S., K4LSTXD ST, CHICAGO, U,

Hamal, ŽmtU — Fandavit*® ? 
2&AL aSTATl FOR SALS

tSasxal. 2®fni — ?arrf«v!mej 
SIAL. 2 ST AT J FOR SALS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
XB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

D*L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Tek 847-7747

B U T Ų N U O MAV IMAS
X- KAM.Ų PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

» NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS — BELL REALTY)
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMA?

GERIAU SKOLĄ.

Miko šileikio apsakymų knyga 
•‘Liucija'1 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. II. 60629.

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

2 butų medin: s — 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

r iv ■ -gwiiiB -rr-|—
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turtu Chicagos miesto leidimu.

Dirbu ir užmiesčiuose, 
garantuotai ir sąžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Ava, 
TaL 927-3559

*------------------------

DĖMES I/O
62-Ž& METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automebllio 

Liability apdraudimas pensinla- i 
kams. Kreiptis:

4445 So. ASHLAND AVt. 
TeL 523-8775

FESTzlMENTAl

HFL? WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

MIDDLE AGE or elderly woman 
: wanted to do cooking, lite house- 
Į keeping and be a companion to 

‘ elderly woman. Live, in — board, 
room <!t salary.

Calf 776-3617Tuo reikalu jums gah liauji 
•adėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonst 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
išleista knyga su iegabškoiin 
ormomis

Knyga gų formomis gauu& 
na Naujienų administracijoj-

Dengiarriė ir taisome visų rQ^ 
Šių sfogUs. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti/

ARVYDAS KIELA J 
6557 S. Ta Irina n Avenue- 

y Oįr Chicago, IL 60629 < v 
4^9655 ar 737-171 ,

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

__________________ i w

s Ūkininką pažįstame iš lau
ko, o šeimininkę — iš pietų.

STEVE ROOFING
SEAL COATING & ALSO 

BLACK TOP.
30% DISCOUNT

Call 451-0655

■ Laikrodžiai Ir hrAo<enybfc 
Pardavimu h Taisymas 
U46 Wut «*th Strut 
ToL REpubllc 7-1*41

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus į 

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 11!. 60632, Tel. YA 7-5930

i

r DE<G0 ŠUO prie 47-tos ir Rockwell. 
Baltas — toy poodle. “Tuffy”. Su
radusiam duosime $100, neoeklausi- 
nėsime.

Skambinti 1-(815)-784-2556

I arba skambinti angliškai
1-(219)-486-3729

Apmokėsime rimtą pranešimą 
po 5 vai. popiet.

Nuomos
RENTING IN GENERAL

MARQUE 1 IE PARKE antrame aukš
te išnuomojami du švarūs, dideli ir 
gražūs kambariai vyrui ar moteriš
kei. Galima naudotis virtuve.

Telefonuoti 434-4645

_

M. š I M K U S j-

Notiry Public į
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai.

JOHN GIBAITIS
Advokatą įstaiga

6247 S.Kedzie Ave.
(312) 776-8700

HOMEOWNERS POLICY
F. ZMelia, Ayent 

W. Mth M 
Ever*. Park, 111. 
40642, . 424-M54

Staie fam foie an<j Casualty

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, HL 60629

I
 ADVOKATŲ DRAUGU A 

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimų.

6606 S. Kedrie Ava. 
Chicago, m. 60439

I Tel: 778-8000

PATS SKAITYK [R DaR 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
dienraštį "Naujienos*1

6 — Naujienos, Chicago, DI. — Saturday-Monday, May 7.9 jggj


