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S. ARABIJA REMIA SHULTZ SUSITARIMUS
LIETUVOS PASIUNTINYBĖS PADĖKA 

UŽ AUKAS REMONTO REIKALAMS
Š.m. gegužės 1 d. yra ba:gtas 

aukų vajus Lietuvos Pasiunti
nybės rūmo remonto reikalams. 
Lietuvos . Pasiuntinybės Rūmų 
Restauravimo Komiteto Vajaus 
Komisijos nurodyta remontui 
reikalinga suma buvo $120,(KM), 
o Jigi gegužės 1 dienos buvo 
gauta $127,262.13.

Gėrėdamasis organizacijų, šei
mų ir pavienių asmenų ypatin
gu dosnumų, vajui pasibaigus, 
nuoširdžiai dėkoju visiems au
kotojams, LPRR Komitetui, Va
jaus Komisijai, spaudai, radijų 
valandėlėms už gilų reikalo, pa
rėmimą ir atodairą Lietuvos 
valstybės namo atžvilgiu. Taip 
pat dėkoju Techninei Komisijai 
už jos profesinius patarimus.įr 
remonto darbų- priežiūrą.

Lietuvos Pasiuntinybės Rūmų 
Restauravimo Komitetas 1983- 
1V-30 d. posėdyje, Įvykusiame 
Pasiuntinybėje; yra nutaręs pa
ruošti leidinį, kuriame bus pa
skelbtas aųkdtojū %ąrasas jr iš
laidų* apyskaita. * ■ - • • - :■

Dr. Stasys Bačkis
Lietuvos. atstovas ’

VINCO BUTKEVIČIAUS ■ 
ĮPĖDINIU DĖMESIUI

Prieš 40 metų jAB-bėse mirė- 
tūlas Vmėa&yBa&ęyięiiūs, .žino-.; 
mas (iar.-kaip'V’incas. Butkevičią 
ir Willianr-.ButchTer.'- Jis savx> 
penkiolikusi fakštančiu doL•• vą.r-: 
lės turtąSlegt^entų-įyra užrašęs 
broliui Adomui Butkevičiai, se
seriai Mari jonai Garčinskienei iri 
brolvaikiui .Jurgiui Butkevičiui, 
kurie prieš Lietuvos' ©okupaciją, 
gyveno Krosnos: apylinkėje,' Su
valkų Kalvarijos rajone. Testa
mento vykdytojui iki šiol nėra 
pavykę įpėdinių surasti:

Patys įpėdiniai arba apie juos 
žinantieji malonėkite kreiptis ;į 
Lietuvos Generalinį Konsulatą 
New Yorke,' laiškus adresuo
jant: ;•

Consulate General 
of Lithuania

41 West 82nd Street

Sekretorius George Shultz susitarė su Izraeliu, Sirija 
ir Saudi Arabija, kad visos svetimos karo jėgos turi 

iškeliauti iš Libano. Tai svarbiausias Artimųjų
Rytų taikos žingsnis. « •

Premjeras ir karalius 
drąsino gyventojus

Ispanijos karalius Juan Car
los ir premjeras Felipe Gonza
lez ragino visus būti drąsiems, 
balsuoti už tą partiją, kuri ar
čiausia prie širdies. Apskaičiuo
jama, kad Gonzalez vadovauja
mi sociaFstai surinko 45% visų 
paduotų balsų. į

Bet daugiau drąsos gyvento
jams davė Aukščiausiojo teis
mo teisėjai. Nuteisti generolai ir 
jaunesni karininkai, ruošė suki
limą prieš planuojamus rinki
mus, padavė apeliacijos skun- ■ 
dąč Jie buvo nepatenkinti pa- ( 

..skirta dviejų, trijų ir šešių me-' 
tų bausme. Norėjo, kad suma
žintų jų bausmę už parlamento 
išvaikymą, tankų Į gatves išve
dimą. Teisėjai, vietoj sumažinti 
nuteisi iems pe r ver smi hink a ms 
bausmę, ją padidino iki 10 ir 20 
metų.

’ ^Komunistai laimėjo liktai Kor-. 
dobos savivakR^je-. Kandidatavo j 
ne pagarsėjęs komunisTas, bet 
universiteto profesorius. Jis da-1 
bar bus Kordobos meras. Kituo
se miestuose komunistai pralai
mėjo.

FELIPE^ONZALKZ,, 
LAirn Ispanijoje

'■ ’ % L’*. ’ ’

s..- MADRIDAS, -ž .Sekmadienį 
-Ispanijoje z vyko shrivaldybių 
rinkimai. Tai buvo; pirmi laisvi 
rinkimai, panaikinusį: diktato- ( 
riaus Franko primestai diktatū
rą. Tada politinėms; partijoms 
buvo. uždrausta veikti; o apie 
rinkimus nebuvo jokios kalbos.

Socialistų partijos pirminin
kas Felipe Gonzalez prieš pus
metį gavo daugiausia balsų par
lamento rinkimuose; o -dabar jis 
laimėjo savivaldybių rinkimus 
pačiuose didžiausiuose ■ miestuo
se ir pramonės centruose. Socia
listai laimėjo Madrido,. Barcelo- 
nos ir Sevilijos savivaldybes. 
Jie gavo daugiau balsu, negu 
bet kuri kita partija. Rinkimai 
buvo laisvi, visos partijos, įskai-’ 
tant ir vadinamus frankistus, kiniečiai — penki vyrai ir vicn<

Įėjo laisvai rašyti apie savi- moteris praeitą ketvirtadienį 
privertė Kinijos keleivinį lėktu- 

j vą, skridusį iš Mandžiurijos į 
Šanchajų, pasukti į Pietų Korė

•ją ir nusileisti Amerikos aero 
drome Seoule.

Audros metu pakraščių sargai saugo visus didesnius ir mažesnius laivus.

SVETIMOS KARO JĖGOS IŠVYKS

valdybių rink mus ir sakyti kal
bas, šaukti mitingus.

Kariuomenės štabo viršinin
kas. vidaus reikalų ministeris, 
policijos vadai patarė premje- 
rui vesti laisvus rinkimus, jokio 
perversmo nebus — jie neleis.

HAROLD WASHINGTON
SIEKIA TAIKOS

CHICAGO, III. — Harold 
Washington, pralaimėjęs abi 
bylas federaliniame teisme, sek- 

Įmadięnio rytą pareiškė, kad
pkvjės'aldėrmąnus tarybos posė- 
• din ir žada su jais bendradar
biauti. Jis nori susitarti su al- 
dermanais. kad savivaldybė ga
lėtų skelbti tinkamus patvarky
mus Chicagai administruoti.

j Washingtonas žino, kad 29 
aldermanai yra prieš jį nusi
statę, nes nesutinka su jo nori
momis įvesti reformomis. Me
ras supranta, kad sėkmingam 
miesto valdymui, jis turės su-

■ rasti bendra kalba su 
taryba. Washingtonas 
primesti Chicagai savo 
mų, bet turės vykdyti 
mos nutarimus. Jis sako, kad su 

mintimi jau susigyveno.

miesto 
negalės 
progra- 
daugu

ta

ŠEŠI KINIEČIAI
PABĖGO Iš KINIJOS

SEOUL, P. Korėja. šeš

lėktuvą, 
šešis ki- 
lėkluvą.

Kinijos vyriausybė sekmadie
nį atsiuntė užsienio reikalų mi
nister}, lakūnus ir mechanikus. 

(Jie pareikalavo, kad Pietų Ko 
rėja grąžintų pagrobtą 
visus keleivius ir tuos 
n'ečius, kurie pagrobė

Korėjos vyriausybė
derybas su Kinijos ministeriu. 
Pietų Korėja sutiko atiduoti 
lėktuvą, visus keleivius, kurie 
nori grįžti, bet atsisakė, ameri- 

Į kiekiams pas:ūlius, atiduoti še
šis kiniečius, kurie norėjo išva 
žiuoti į Taivaną. Jie bus teisia
mi Pietų Korėjos teismo.

— Du Kinijos lėktuvo įgulos 
nariai, kurie nenorėjo klausyti 
grobikų įsakymo ir buvo per
šauti į kojas, guli Seoul ligoni
nėje. Kinijos valdžia juos paims 
vėliau.

ŠVEDAI SUSTABDĖ SOVIETŲ
TRANSPORTO LAIVĄ

JO NEIŠLEIS, KOL GALUTINAI NESUŽINOS APIE TUOSE 
VANDEXySE BESISUKINĖJANl'Į RUSIŠKĄ NARLAIVĮ

SEKRETORIUS TARĖSI SU SIRIJOS PREZIDENTU ASADl 
SAUDI ARABIJA, IZRAELIU IR LIBANO PREkIDENTU

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
' Sekretorių George Shultz labai 
.šiltai sutiko Saudi Arabijos 
t karalius Fahd, kai iš užsienio 
reikalų ministerio patyrė apie 
sekretoriaus Shultz susitarimus 
su Izraeliu ir Libanu Izraelio ka
riams atšaukti iš Libano terito
rijos. Karalius manė, kad sek
retorius galėjo būti padaręs di- 

į delius pažadus Izraelio vyriau- 
• sybei, bet paaiškėjo, kad tokių 
Į pažadų sekretorius nepadarė. 
: Tada Saudi Arabija pritarė sve- 
j timų karo jėgų atšaukunui įš 
1 Libano.
j Izraelio vyriausybei pritarus 
I planams atšaukti visas Izraelio

jėgas iš Libano, sekreto- 
nuskrido Į Libaną ir pra- 
Libano vyriausybės sutiki- 
kad būtų atšauktos visos

karo 
rius 
nešė 
mo,
svetimos karo jėgos. Po to sek
retorius tuojau išskrido j Da
maską, kad galėtų pradėti pasi-PREM. THATCHER TARIASI

SU IŠTIKIMAIS PATARĖJAIS . tarimus su prezidentu Asadu 
LONDONAS, Anglija. — Bri- Sinjos karių atšaukimą įs 

tų premjerė Margaret Thatcher f-ihano. Sirija pasižadėjo 
aštuonias valandas tarėsi su 
penkiais ištikimais savo patarė
jais, bet iki šios dienos nepa
skelbė jokio nutarimo. Atrodo^'

> at
šaukti kąrius iš Libano, kai Iz
raelis alša :ks visus savo karius.

dėesčius pagrindinius susite* 
mo punktus ir užtikrinus, k-a 
Izraeliui nepripažįstama joki 
privilegijų Libane, karalii 
Fahd pasveikino sekretorių ( 
Shultza už atlikta sunku dart V- £ *
ir prižadėjo savo paramą.

Sekretorius iš Saudi Arabijc 
dar sustojo Jeruzalėje, pasini 
tė su atsakingais pareigūnai 
Jis žinojo, kad dar teks ilgai ta: 
tis, bet taip pat buvo tikras, ka 
pavyks susitarti.

Sekretorius sustojo Libane 
informavo Beiruto vyriausyl 
apie pokalbius Damaske ir R 
jade. Pačiame Beirute ėjo kove 
tarp druzų ir musulmonų. T 
susirėmimai ėjo ištisą savait 
Pirmadienio rylą jau buvo u 
mušta 47 žmonės. Sekretorii 
buvo tikras, kad netrukus t 
kovos Beirute pasibaigs.

Sekretorius išskrido į Par 
žiu, kad galėtų dalyvauti Vak 
rų Europos ekonominių reika 
pasitarimuose ir apie ekonerr 
nius santykius su rusais.

Kada sekretorius tarėsi su Si- 
skeitiė jokio nutarimo, aikkio, rij()s prezidentu H. Asadu, pa-. 

Sundsvall uoste ‘ kad premjerė nogėjo patirti pai- ' ęiąme Beirute, šiaurinėje jo da-' 
tarėjų nuomonę ąpiejrinkirmfs jyje, kruvinos kovos tarp' 
Į parlamentą. . x. {pačių libaniečių, tarp druzų ir,

Ji būtų gerai padariusi, jeigu musulmonų. Sekretorius supra- 
prieš mėnesį būlų paskelbusi-to- kad šitas kovas būtų galima, 
rinkimus. Josios kelionė į Falk-, tuojau sustabdyti, jeigu ateitų?, 
lando salas, pasakytos kalbos Saudi Arabijos įsakymas.
buvo sudariusios geras nuotai- ■ Bekreipiąs, gavęs principinį, 
kas, bet ji tada rinkimų neskel-. prijos prezidento sutikimą at-, 
bė. šiandien nuotaikos jau paši- šaukti Sirijos karius jš Libano- 
keitusios. ‘ j i eri t ori jos, tuojau išskrido tie-'

. J £iai į Salidi Arabijos sostinę Ri
li/.praeitą savaitę buvo papįl- jadą ir pasimatė su užsienio rei- 

domi rinkimai, atnešę laimėj:-. kajy ministeriu, o vėliau ir su 
mą darbiečiams. Žmonių neno- karaliumi Fahd bei kita’s pa-

: iš-

STOCKHOLM, Švedija.
Sovietų narįaivis ir vėl pasiro
dė StocklriąĮtię salų vandenyse, 
švedu laivyno-vadovybė nusta
tė, kuriose vietose narįaivis su; 
kinėjosi ir toje vieloje paleido 
kelias gylio bombas. Bombos į 

igylį buvo paleistos šeštadieni ir 
: sekmadieni.

Pirmadienį
i atsirado Sovietų prekybinis lai- 
;vas. Jam nieko tame uoste ne-, 
reikėjo iškrauti ir nieko nebuvo 
pakrauti. Laivas atsirado kaip 

: tik tese vietose, kuriose švedai 
paleido gylio bombas, švedams 

:atrodė, kad Sovietų laivas rūpi
nasi gilumoje ' esančiu narlai- 
viu. švedų valdžia uždraudė So
vietų prekybos laivui judėti, ir 
pastatė sargybą, švedai mano, 
kad atplaukęs laivas gali išvilk
ti bėdon patekusį narlaivį. So
vietų laivą švediai labiau saugo, 
negu gilumoje esantį narlaivį.

- Lėktuve buvęs japonas r. 
begrįžo j Kiniją, bet iš P. Kor 
jos išskrido tiesiai į Japom 
kitu lėktuvu.

į — Kiniečiai būtu sušaudė r 
sus šešis kiniečius, norėjusi! 
pasiekti Taivaną, bet j’e neg 
lės teisti politinių pabėgėlių.

— Pirmadienį aukso unci 
kainavo $435.

u išskrido tie

ras gintis atominėmis raketomis reigūnais. Sekretoriui Shultz

— Kinijos užsienio reika 
ministeris pasirašė keturis su: 
tarimus su Pietų Korėjos v 
riausybe, liečiančius susisiel 
ma lėktuvais. 4.

NORVEGŲ PAKRAŠČIŲ 
LAIVAI NUPLAUKĖ

OSLO. — Norvegai atšaukė 
aakarščių laivus iš šiaurėje 

: ‘Šančių fjordų. Norvegai yra 
, sitikinę, kad paleistos gylio 
■>ombos prakirto nežinomo nar- 
aivio luobą ir išleido jame bu- 

!• /usia alwa.
Norvegai, įsitikinę, kad jų 

■ j ordų vandenyse buvo sveti- 
! nas narįaivis. paleido ne vieną 
' jombą, kaip darė švedai, bet iš 
•tarto paleido net 12 bombų. Kai* 
•jos pradėjo sproginėti, tai kuri 
iors galėjo primušti narlaivio 
uobą. Švedai pastebėjo 
vandens plotą, uždengtą 
Shioksns buvo nestoras, 
užteko. Laivus norvegai
tė, bet sargybą paliko. Atplauks 
narai ir pat kring fjordo dugną.

didoką 
alyva, 
bet jo 
alšau-

VALENSA PASIPIKTINĘS 
POLICIJOS SARGAIS

DANCIGAS. Lenkija.— Jeigu 
policija ir toliau sekios kiekvie
ną mano žingsnį, tai aš pereisiu 
į Solidarumo judėjimo slaptą 
veiklą, — pareiškė sekmadienį 
Lešvk Valensa.

Praeitą penktadienį nespėjo 
nuvažiuoti j Varšuvą, kur po 
mišių užėjo į zakristiją pasikeis-

CHINA

veikia neaiškią vyriausybės po-; 
ziciją. Jeigu ponia Thatcher dar 
ilgiau atidėlios, tai turės laukti 
ateinančių melų.”

CHONGJIN^

SEA OF JAPAN

KALENDO KELIS

Oras šiltesnis.

Praeitą ketvirtadienį šeši kiniečiai privertė lėktuvą 
skristi į Pietų Korėją ir nusileido amerikiečių aero
drome netoli Seoulo. Lėktuvą ir keleivius Pietų Ko
rėja atiduos Kinijai, o šešis grobikus baus Seoule.

ti kelia:s sakiniais su savo pa
žįstamu kunigu Aloyzium ()r- 
sunku, kai tuojau prisistatė po-. 
licijos atstovas. Policija įtarė, > 
kad ten turėjo būti koks slap-, 
tas Solidarumo šalininkų susi
rinkimas.

Policija ne tik nedavė Valen
sai pasikalbėti su savo draugais, 
bet ir lydėjo iki grižo į Dancigą. 
Po to jj klausinėjo, ko jis turėjo 
į Varšuvą važiuoti. Tie pasikar- 
tojami klausinėjimai, matyt, L. 
Valensą erzina.

Gegužės 10: Antoninas, Gor- 
dijonas, (gauja, Gedvainis, Ben- 
dė. Nargaudas.

Saulė teka 5:37, leidžiasi 7:38.

Miles 
0 too

Reconnaissance plane 
shot down 

April 15, 1969.

9

»• %,
Pueblo seized 
Jan. 28, 1968.

fc^38TH 
^PARALLEL S

KOREA JAPAN 5



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

Naujausių rnoks'c žinių populiarus perteikimas 
JONAS aDOMAVICIUS, M. D.

DARBAS - ŠIRDŽIAI IŠGANYMAS
Sunkus darbas niekada dar nepakenkė 
sveikai širdžiai.

Svorio perviršio sumažinimui 
liaukimės klausę visokių vertel
gų nurodymų. Prisilaikykime i 
gydytojų patarimo svoriui su
mažinti — niekada nesigailėsi
me. Kiekvienas gali sau talkinti 
svorio numetimui be jokio ba
davimo, tik daugiau kalorijų su
naudojant. Greitas ėjimas pen
kiolika (15) minučių kasdien, 
virš dabartinio darbo - vaikščio
jimo, sunaudos 75 kalorijas.

Greitas, energingas ėjimas at
ima iš kūno penkias (5) kalori
jas per vieną minutę. Gi sėdėji
mas ir televizijos žiūrėjimas at
ima iš kūno tik apie pusantros 
(1 ir pusę) kalorijos per minu
tę. Taip per dvi valandas su
naudojama 180 kalorijų.

Sėdint ir nieko neveikiant, 
žmogus daug mažiau sunaudoja 
kalorijų, savus darbus namuose 
atlikdamas, negu anksčiau. Da
bar daugiau laisvo laiko pensi
ninkai turi, todėl jie nieko ne
teikdami savo širdis alina.

Raštininkas, prie stalo sėdė
damas ir savo darbą dirbdamas, 
sunaudoja 1.6 kalorijas per mi
nutę. Jo žmona namuose 5-6 ka
lorijas per minutes sunaudoja, 
namu ruoša atlikdama.

- Seniau moteriškė skalbdama 
balinius sunadodavo 240 kalo
rijų, dar 50 jų išleisdavo, ka
bindama skalbinius išdžiovimui. 
Dabar visai kiti dalykai stojosi: 
šęimininkė iš.e'džia tik 15 kalo
rijų, sudėdama skalbinius i 
skelbimo mašiną ar i džiovin
tuvą.

Fabrike darbininkas su maši
nos pagalba dirbdamas sunau-

For the woman

f.

menca.

future, too.
And that’s where Ų-S. 

Savings Bonds come in, Bov 
them through your bank- Or 
encourage your husband te 
si gn up tor the Payroll
ings Plan where he works.

That way, while you’re 
meeting the day-to-day ex
penses, you’ll still be ninldir< 
a more secure future tor your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really kneww 
a good bargain.

You can’t afford to be WTorqp 
Because if you’re in charge rf

(Širdies ligų gyd. Paul D. White) 
doja dvi (2) kalorijas per mi-
nutę. Gi angliakasys mechani
zuotose kasyklos dirbdamas, i 
per minutę sunaudoja energijos 
Keturias (1) kalorijas.

Ūkininkas, dirbdamas su stan
dartiniu traktorium, sudeginai 
157 savo kūno kalorijas per va
landą. Jei naudoja lengvo vaira
vimo traktorių (power steer
ing), jis per valandą sudegina 
12f> kalorijas. Tokiu būdu jis 
sutaupo 250 kalorijų energijos! 
per 8 darbo valandas. Tas pri
lygsta penkioms (5) riekutėms 
duonos.

žodžiu, dabar mes turime 
mūsų raumenims atostogas. Ir 
džiaugiamės jomis. Bot dėl to 
mūsų širdis rauda: jos arterijos 
rūdija be rė kiamo darbo, jos 
priskrenla. Toks jų priskreti- 
mas artina sėdinčiajam ir kor
tomis lošiančiajam širdies ata
ką.

Nebijokim kieto vargo, nes 
jis stiprina širdį

J

Buvęs prezidento Eisenhowe- 
rio gydytojas, širdies ligų žino
vas Paul Dudley White tvirtina, 
kad sunkus darbas sveikos šir
dies negadina. Eisenhoweris pri- 
s laikė gydytojo nurodymų — 
energingai mainktšinosi, darba
vosi kasdien.

Gydytojas White turi daugelį 
pasekėjų, gudytojų, kurie pata
ria savo pacientams kasdien 
energingai darbuotis, darbo ne
bijoti ir tuo būdu, šalia kitų gy
dytojų duotų patarimų, stiprinti 
savo širdį, apsaugoti ją nuo per- 
ankslyvos atakos ir taip pat nuo

Niagara laukia turistų

paralyžiaus.
DarbaVimašis-mankšta ne tik 

mažina šVobį, bet it Saugo širdį. 
Įdomu, kaip tas darbas, kurio 
dauguma taip vertgiame (dėl jo 
gausos dejuojame), gali apsau
goti žmogaus širdį. Tik pasi- 
skaitykime!

Žmogus savo gyvavimą pra
dėjo čia ant žemės kaip besidar
buojąs tvarinys. Idant apturėtų 
maisto, jis turėjo ji rinkti, me
džioti, žuvauti ir ūkihinkauti. 
Per amžius žmogus rėmė savo 
gyvaVimą ant stiprių raumenų, 
geros sveikatos ir sumanumo.

Reikalai pakito pažangiuose 
kraštuose: žmogus pasidarė 
daugiau sėdintis. Mašinos atlie
ka kadaise žmogaus raumenų 
atliktą darbą. Daugumas mūsų 
dabar nepersidirbam — nuo sė- 
dnio darbo nepavargstam, bet 
užtat mes dabar pradėjome 
RŪDYTI. Seniau žmogaus rau
menys varė pasaulį pirmyn, o 
dabar mašinos ta darba atlieka.L- *■

Dar iki šiol pasakos apie dar-ir taip nužmogėję leidžia dieną 
bo žalą laikosi mūšų pensinin- po dienos. O jų vadai, su savu 
kų galvose. Juokauja net darbo protu apsipykę, pataria šio kraš-
nes griebantieji: girdi, darbas 
durnių, o durnius darbą ihyli. 
Taip ir leidžiame mes rūdyti 
mūšų arterijoms, kurios maiti
na širdies raumenis. Kitas dar 
kitaip savo apsileidimą dailina, 
kalbėdamas, girdi, aš mankšt? 
nuos tik nešdamas karstą drau 
go, kuris mankštinosi.

Tu gali Jono Auksaburnio 
kalba prašyti pensininkus į dar
bus — j:e neklausys tavęs, nu
rodinėdami: štai, anas gimnas- 7 o
tikavosi, lauke golfą lošė, ir 
krito; o čia kitas :— sniegą kasė, 
r to širdis neaįląikė. O teisybė 

yra štai šitoje tiesoje: tik du (2) 
procentai širdies atakų gaunama 
laike įtempto darbo. Net 50% 
širdies atakų susilaukiama il
sintis ar miegant. Aišku, niekas 
nekaltina miego. Taip mes ne
kaltinkime darbo.

Kiti vėl kitaip mėgina atsisa
kyti darbo. Girdi: padirbus ge
rėja apetitas ir žmogus ima tuk
li. Tikrumoje, lengviasiai minta 
lie žmonės, kurie užsiima vidu
riniai sunkiu darbu.

Pamilkime darbą — 
sveikesni būsime

šėtonai pragarui dirba prakai
tuodami. Jie nenurimsta, kovo
dami už t’nginystę. Ir ko jie ne- 
išsigalvoja, kad tik žmogų at
pratinus iluo darbo, mankštos, 
judėjimo. Kalti čia ir kai kurie 
dvasiškiai: jie pasakas dar ir da
bar pasakoja, būk Dievas Pir
muosius Tėvus nubaudęs dar
bu. Gird’, už tai dabar mes tu
rime savo prakaite valgyti duo
ną, n;s praradome Rojų, kulia
mo nieko nedirbdami iki dabar 
oūluine gyvenę.

Taip ir užsiauginome kartų 
kartas, dariro kaip ugnies ven
giančias. Ypač šiame krašte mes 
matome tokių armijas: jiV 
šiukšlėse sėdi, gurkšnoja birz
galus, tai dienai šį tą užkanda 

to prezidentui spausdinti pini
gus ir juos dalinti minėtiems 
tinginiams ir visai eilei kitokių.

Laimė, kad normaliai suau
gęs, su sveiku protu žmogus 
darbą labai mėgsta. Mat, darbas 
yra svarbiausias dalykas įvairio- 
oam žmogaus sveikatingumui. 
Be darbo nė vienas iš mūsų ne
galime sveikai išsilaikvti. Todėl 
aeprara ;kime noro darbuotis 
pagal savo galimybes iki pat sa
vo kaisto lentos. Savu pavyz
džiu nuteikime vaikus naudin
giems darbams, tada jie netu
rės noro ir laiko visokiems niek
niekiams. Darbas yra natūrali 
prienronė žmogui susilaukti pa
sitenkinimo. Dirbantysis esti lai
mingas bedirbdamas. Tokiam 
nereikia eiti smuklėn pasilinks
minti.

Todėl mes visi pradėkime 
Gėr ui, Dangui, Sveikatai dar- 
ouo.is prakaituodami, o ne mie- 
godrmi. Imkime darbštumo pa
vyzdį iš dirbančiųjų Blogiui, 
Pragarui, Nesveikatai: jie kvai
liausius dalykus laiko gerais ir 
až juos galvą guldo, dieną-naktį 
dirba. Tik pažvelkime į dabar- 
inį Chicagos politinį gyvenimą 

pakvaišėliams dukart du yra 
jEšI. Su tokia energija išeikime 
nes v si darbuotis savai ir arti

mo NAUDAI. Tik tada ims ge
rėti įvairiopas mūsų sveikatin
gumas.

Meskime visokias pasakas 
iš savo galvos 

Tinginys nesiliauja atkalbėjęs 
Kaimyno nuo darbo. Jis pasa
koja, kad nėra vilties darbu, 
mankšta (exercise) numesti 
svorį: tu turi nueiti 35 mylias 
idant sutirpdytum VIENĄ (1) 
svarą savo kūno laukų.

Tikrumoje, niekas nesako tau 
nueiti 35 mylias per vieną die
ną. Reikia vaikščiojimą IŠDA
LINTI: vaikščiok priedui prie

dabartinio vaikščiojimo VIENĄ 
(1) mylią kasdien. Tuo būdu 
per 35 dienas žmogus galės nu
mesti vieną svarą taukų. Per 
metus toks vaikštikas numes de
šimt (10) svarų.

Protą nepametęs supranta, 
kad jis nenutuko per vieną die
ną vienu svaru riebalų, suval
gęs priedui 3500 kalorijų, ku
rios apturimos iš vieno svaro 
taukų.

Pensininkas neturi sulė
tinti savo darbo

Kilo pasakoriaus netiesą gir
dime dabar kasdien: girdi, po 
keturiasdešimt (40) metų žmo
gus turi sulėtėti savo elgesiuo
se. čia kalta senoviška medici
na: metais atgal ji patardavo 
žmonėms sulėtinti savo darbuo
tę, pusamžio sulaukus. Dabarti
nė medicina pažengė žiniose ge
rokai pirmyn: ji sužinojo žmo
gaus kūno reikalavimui sveika
tingumui užlaikyti. Dabar žino
me, dar darbas - mankšta sutei
kia žmogui (ypač jo širdžiai) 
stiprumo. Tik reikia darbuotis 
reguliariai, kasdien. Taip mūsų 
tėvų tėvai elgėsi. Jie nesistebėjo 
.š dirbančiojo, kaip dabar mes 
stebimės. Jie stebėjosi iš sėdin
čioj o, rankas su dėjusio ir nieko 
nedirbančiojo, o vien tik liežu
viu malačiojo ir visą vietovę ap
kalbančiojo.

Dirbantysis stiprina 
savo širdį

Dirbąs ar besimankštinąs 
žmogus verčia širdį stipriau 
plaukti ir sėkmingiau paskirs
tyti kraują po visą kūną, įskai- 
.ant ir pačios širdies raumenis. 
Tas verčiu-, raumenyse išvystyti 
naujas kraujagysles geresniam 
krauju maitinimui raumenų. 
Tos naujos kraujagyslės gausiau 
aprūpina dirbančius širdies rau
menis krauju, maistu, deguoni
mi. Jos vadinasi priedinėmis 
(collaterals) kraujagyslėmis. 
Taip širdis esti parengta viso
kiems netikėtumams.

Kai širdies ataka atsiranda 
lel cholesteroliu užblokavimo, 
ūrdies raumenis maitinančios 
arterijos, širdies raumuo ima 
‘aušinti pr edinių arterijų skai
čių (vystosi minėtos kolaterali- 
nės —collaterals— arterijos). 
Nuo lokio vystymosi priklauso, 
ar žmogus ilgainiui atlaikys šir
dies ataką, ar pakakamai krau
jo pristatys priedinės kraujagys
lės į užblokuotą nuo kraujo rau
menų sritį. Dirbančiojo širdis 
dar prieš apturimą ataką yra 
parengta nelaimei nugalėti, joje 
jau esti išvystytos priedinės ar
terijos.

Anglijoje atlikti bandymai su 
konduktoriais ir autobusu šofe
riais. Pastarieji sėdi už vairo ir 
lažniau apturi širdies atakas, 

palyginus su konduktoriais, ku- 
. ie dviaukščiuose autobusuose
turi nuolat laipioti, greitai vaikš- 
rioti. Kai ateina nelaimė (šir

dies ataka), konduktoriai turi 
geresnės galimybės tokiai ata

SOME CHICAGO MOTOR ewe OM

IXPRESSMY DWM6

kai atlaikyti.
Panašus skirtumas buvo ras

tas ir pašto tarnautojų tarpe, 
širdies atakos dažniau aplanko 
sėtiinčius prie stalo pašto tar
nautojus, palyginus su laiška
nešiais.

Ir šio krašto darbininkų tar
pe pastebėtas minėtas skirtu
mas atakos atžvilgiu. Mažiau 
širdies atakų susilaukia fizinį 
darbą dirbantieji. Tokioje North 
Dakota valstijoje atlikti tyrimai 
nustatė, kad mažiau širdies ata
komis suserga ūkininkai, paly
ginus su ne ūkyje dirbančiai
siais.

Gelžkeliečių tarpe irgi tas 
pats: raštinėse dirbantieji DVI
GUBAI gausiau mirė nuo šir
dies atakų, negu kiti, fiziniai 
dirbantieji prie garvežių ir 
traukinių darbininkai.

Išvada. Jokie Nurodymai ne
padės įsisenėjusiam nerangume 
žmogui: jis toliau sėdės kaip 
perekšlė višta ant kiaušinių, nie
ko žmoniškesnio nedirbdamas. 
0 kai širdies ataka tokį aplan
kys, jis sakys: taip Dievas davė. 
L z tai keiskimės į gerą pusę sa- 

į vais nusiteikimais, savomis as- 
: menybėmis. Tik tada mes pajėg- 
. sime pasinaudoti geru pata
rimu.

Pasiskaityti. Dr. J. Stamler: 
Your Heart Has Nine Lives, 
the Benjamin Co., Inc.

Pavergtoj Lietuvoj
JAUNIMAS TURI 
DIRBTI KAIME

Pastaruoju laįktf'' Vilniau ' 
spaudoje varoma propaganda 
kad kaimo jaunimas,.^ išėjęs 
mokslą, grįžtų dirhg^^aimą. 
Nurodomi geri pa^zdžf^, kur 
jaunimas grįžo dirbti' į ;žemės 
ūkį.

liesa (IV. 16) rašo, kad baigę 
Kapsuko technikumą agronome 
Danutė Mingelevič ir zootechni
kas Kastytis Pikūnas dirbs čia 
Pajevo ir Vyšniūnų kolūkiuose. 
Technikė statybininkė Rita Ind- 
rišiūnaitė, baigusi Kauno poli- 
techniškumą, dirbs Medžionių 
Kolūkyje, ir 1.1. “Abiturientai 
renkasi žemdirbio profesiją”.

* £ *
PABERŽĖS MOKYKLA 

DUODA PAVYZDĮ

Komunistų partija įkinkė Pa
beržes vidurinės mokyklos abi- 
-urientus į propagandos darbą, 
raginant visus abiturientus atsi
sakyti nuo aukštojo mokslo ir 
eita dirbti žemės ūkyje. Paber
žės abiturientų atsišaukimą at
spausdino visi Vilniaus laikraš
čiai. Atsišaukime sakoma:

“Mes kreipiamos į visus rės- 
pub.ikos kaimo mokyklų abi tu
ne lūs: baigę mokyklą, eikite 
dirbti į kolūkius ir tarybinius 
ūkius, išmokite žemės ūkio pro
cesijų. skirkite savo jėgas, ži-
nias, komjaunuolišką energiją 
ir kūrybą gimtajam kaimui. 
Als;minki te, kad tėvų žemė — 
mūsų žemė”.

PASSBOOK if •»• u» for
SAVINGS... i financing.
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JONAS JOKI BONES ■ t .

Jonas Jokubonis

toje tvarkydavo, įskaitant ir pi- 
n’gus. Vieną vakarą tėvas tarė 
šeimininkui:

— Jeigu man užleistum savo 
butą, tai aš atsigabenčiau savo 
šeimą į Rygą- Man būtų daug 
geriau...

Šeimininkui patiko pasiūly
mas. Pradžioje jis lyg ir norėjo 
paklausti, kiek tėvas mokės už 
butą, bet vėliau apsigalvojo ir 
tarė:

— Girai, aš tau leisiu gyven
ti mano bute, bet tu turėsi vis
ką čia prižiūrėti.

Tėvui tai buvo didelis džiaugs
mas. Jis sutiko ir padėkojo, tik
tai paprašė, kad jam kiek aiš
kiau parodytų, kaip viską vesi i. 
Šeimininkas ateidavo kiekvieną 
dieną, parodė tėvui kaip reikia Į 
viską užrašinėti, pareiškė, kad j 
juo pilniausiai pasiliki ir išėjo.

Lietuviai važiavo į Rygą, pa
siruošę miegoti bet kokiame už-' 

. kampyje arba savo vežime, o nėjo. Aš tą laikrodį išardžiau, Į krūtinės 
kai mes atvažiavome į Rygą, tai t dalis nušluosčiau, aliejumi ište- 
susikraustėm į trijų kambarių j dalis nušluosčiau, alyva ište- 
šeimininko butą. Visi džiaugė-1 vo sulenkta, tai ją ištiesiau, 
mės, bet tėvas pačioje pradžio
je visiems mums įsakė, kad ne- 
liestume nė vieno mažiausio 
dalykėlio. Viską vertingesnio 
sunešė į mažiausią kambarėlį ir 
uždarė. Kai šeimininkas atėjo, j iš Jono. Jis moka viską sudėti 
tai pasakė, kad visi jo daiktai j taip, kaip buvo, tai ir sukasi.

Mano tėvas, Stanislovas .Jo
kubonis, ne tik Kubiliuose, b£t 
ir Rygoje, daugelio vadinamas 
Stasiu, rųirė jaunas.

Negalėčiau pasakyti, kad aš 
iš jo būčiau daug pramokęs, bet 
visą laiką aš ^jį labai šiltai pri- 
š’menu, ■ . v

Mano tėvas buvo geras. Gė
ris ne tik su savo šeimos na
riais, bet buvo geras ir su vi
sais žmonėmis. Jis buvo g^ras 
t J savo šeima, ją rūpinosi, dir
bo, stengėsi pats atsistoti apt 
kojįj. ir visą šeimą pastatyti. Jis 
ttrėjo, ūkį Kubiliuose, bet kai 
Į.-ilikipo, kad ūkio neužtenka, 
tai pradėjo ieškoti k'tų priemo
nių uždirbti' daugiau pinigo.

.lis kirti) miškus, vežė rąstus, 
padėjo juos plukdyti, o kai įsi
tikino, kad daugiau pinigo j:s 
nepajėgs uždirbti pačiuose Ku
biliuose, Papilyje ar miškuose, 
tai išyaižavo į Rygą darbo ieš
koti. , ■

Pradžioje jis paliko moU’ną 
su vaikais Kubiliuose, o jis pats 
išėjo į Rygą. Ten pažinčių ne
turėjo, bet jis pajėgė užmegzti 
ryšius, su Rygoje apsigyvenu
siais lietuviais,, susirado įdarbo 
vienoje kaltų rašpilių, žirklių ir 
įvairiausių lygintuvų dirbtuvė
je. Dirbtuvė* buvo kairiajame 
upės krante,; o jis buvo apsigy
venęs kiek toliau. Jis atlikdavo 
darbą dirbtuvėje, o vakarais pa
dėdavo savininkui prižiūrėti 
kieme pastatytus arklius, tvar
kyti kiemą ir artlikti kitus dar
bus apie namus. Namo savin in-’ 
kas, gabus biznierius, džiaugėsi 
mano tėvu, nes juo galėjo pasi
tikėti. Jią taip prižiūrėdavo kie
mą, tarytum tai būtų buvęs jo 
paties-reikalas. Jis- pasakydavo 
atvažiavusiems žmonėms, kas 
galima daryti ir ko negalima, 
šeimininkas^’ tuojau' įsitikino, 
kad mario dėvu 'galima pasiti
kėti. Šeimininkas pats jam pa
keldavo atlygiriimą, tėvui nerei
kėjo prasti. Matydamas, kad 
pastatyti na iriai-j am riešą pelną, 
jis 'pradėjo ^statyti kitą namų 
bloką,,Tik. didesnį už turimą. ,

Kadąį šeirnipink^sį. visas die
nas praleisdavo prie naujos sta- 
tybos^ūį jiąmąiyįr kiesnas pea> 
ėjo -t^vo Žinion. Q kai ^Ląuįo|ę 
vietoįe-. pašislžitėj- fa^bųtą,į-tai 
visąyprieži&r^ p^iko Anarip •(&-, 
vui.;jtėliąs savaites jo paties bu- 
taš ’buvo tuščias, neš;. jis ’pasilik
davo dienąūe naktį naujoje' stą- 
tyboje!--Tėvą^yiS^Į^šęnicyėLVier Rygoje, į mano rankas pateko

ST. CATHARINES, ONT, CANADA
PATIK LINU MANO RAŠINĮ “TRIČIENĖS PASTABOS 

APIE KVIKLĮ ESMINĖS”

Liečia mano raš nį, alspaus- 
i dintą š.m. balandžio men. X d. 
j 1) Apie ylakiškius kankinius, 
! kurie aprašomi 1). Trič enės ra- 

inšinyje. turiu pasakyti, kad tą 
sadistišką darbą atiko jauna 
lietuvaitė komunistė. Tos vieto
vės kankinių .ir kankintojų są- 

Į rašai via laisvame pasaulyje, 
tik dar nepaskelbti. Pagtil man 
žinomas informacijas psre škiu, 

1 kad ta sadistišką darbą atliko
Rozalija Dapkaitė Jakštienė, gi
musi Pąluobės km., Ylakių vals- 

. čiuje. Tuo nrtu jinai galėjo bū
ti ap:e 30 metų. Gal ir D. Tri
dienė žino tą pavardę. O gal, be 
Rozalijos Dapkaitės Jakštienės, 
buvo ir kita sadiste lietuvaitė, 
kuri taip pat dalyvavo kankini
me su nitų ir tariamų patriotų 
lietuviu.

10 vai. pakėlė parapijos aik§-~' 
tėję valstybinę ir tautinę vėlia
vas. Dalyvavo virš 50 asmenų.

Po to, valstybinę ir tautinę 
vėliavas su tautiniais rūbais pa
sipuošusių moterų palyda paly- * 
dėjo į bažnyčią. i

šv. Mišias atnašavo kun. J. t' 
Juozevičius ir pąsakė motinos į 
šventės proga prasmingą pa-* 
mokslą.

Šv. Mišių auką nešė Rita čes- 
nauskailė ir J. Bagdžiūs.

Parapijos choras, vadovauja
mas muziko A. Lino, giesmes 
pradėjo “Apsaugok Aukščiau-, 
sias tą mylimą šalį” ir baigė; 
“Sveika Marija, Motina Dievo”. 
Vargonais grojo muzikas A. 
Skaisgirys.

Daug žm 
m unijos.

Reorg. ! 
apylinkė ve 
nors ir kuk 
nos dieną.

Kaip kas

spausdinta: “...kaip S. Vitkus 
buvo sekamas, ieškomas ir vėl 
suimtas”, čia paminėtas žodis 
“suimtas” pateko dėl redakci
jos neatiiįupio. i

"Šlapė Vitkus, pabėgęs iš Di- 
rriltravos darbo stovyklos, nebu
vo suimtas, ir štai dėl ko: vie
nas iš neeilinių policijos parei
gūnų atvyko į Baužienės namą, 
į ten esaiič’ą mezgyklą, paklaus
damas, ar nesislepia čia Stapė 
Vitkus, kuris esąs pabėgęs iš l)i- 
mi t ra vos stovyklos. Iš tų mez
gėjų, viena Buvo kaip tik išsi
nuomavusi butą pas S. Vitkaus 
dėdę. Dabar ji gyvena Kanadoj. 
Taip pat ir tas policininkas, ku
ris taip “slaptai” ieškojo pabėgu
sio komunisto Stapės Vitkaus, 
dabar gyvena Kanadoje. Dėka 

. tokio “slapto” paieškojimo, Sta
pė Vitkus galėjo pasirinkti sau
gią vietą ir ten išbūti, kol. So
vietai 
kartą.

■ Gal
mano
tikslumus, 
parašė laišką iš Chicagos (pa
vardės neminėsiu), kuris pasi
sakė tokią medžiagą renkąs ir 
paprašė, kai atvažiuosiu Į Čika- 

kad atsilankyčiau ir pas jį.
Juozas šarapnickas

St. Catharines, Ont., Can.

P
omenis-' 
o, kad,' 
o Moti-’

metais, taip ir šį
met, prie altoriaus motinos gar
bei padėjo gyvų gėlių vainiką.-.

K. p. :

Man yra žinoma, kaip rašiau 
šiame dienraštyje š. m. balan-senas “budelnikas”. žinoma, jis j padirbėjo kelis mėnesius, bet 

' ; skausmai i
i Matyt, tais laikais ir gydytojai
• než’nojo, kas reikia daryti. Gy
dytojas, patikrinęs krūtinę ir 
nustatęs skausmus, jam pasakė, 
kad Rygos oras negeras.

— Geriausia būtų, kad tu va
žiuotum namo ir bandytum pa
taisyti krūtinę šviežiu oru...

Dirbtuvės savininkas pasi
kvietė tėvą, davė jam 700 rub
lių ir patarė važiuoti namo ir 
pataisyti krūtinę. Iš kalbos bu
vo galima suprasti, kad tėvas, 
pasveikus, galės grįžti į dirbtu
vę. Bet tėvas nujautė, kad ge- 
ryn jis ir kaime neis.

Susėdom visi į vežimą ir grį
žome į Kubilius.

Kai viską sudėjau — laikrodis 
ėjo.

— Būsi mechanikas, — tarė 
tėvas. — Tu vyresnis, — larė jis 
mano broliui, — bet tu mokykis

Aš mačiau, kaip mano dėdė 
ardo ir sudeda laikrodžius, tai 
ir aš sudėjau. Vyresnysis mano 
brolis mane uidavo, bet šiltas 
tėvo žodis man ir šiandien gal- 
voje pasiliko.

_ ____ i Tėvas jaunas mirė. Arklio pa- 
Tėvas nieko nesakė, bet jo el-| sibaidymas sulaužė jo šonkau- 

gęsys Rygoje mane išmokė du j liūs, gavo plaučių vėžį ir nuo jo 
Ki 11 rlrj Kr p T i * miPD

sunešti ir gražiai sudėti viena- 
’rrie kambarėlyje.

Motina džiaugėsi ,kad tėvas 
turėjo darbą didelėje dirbtuvė
je ir turėjo puikų butą Rygoje, 
kur mes visi galėjome ramiai 
gyventi.

labai svarbius dalykus. Jeigu! mirė, 
žmogui ką nors darai, tai daryk | ....
kaip sau. Tai pamoka, ;kuri man j tĮirijtuv{>je gavo jauną ir stiprų

Jau minėjau, kad mano tėvas

okupavo Lietuvą antrą

buvo itin vertinga. Kai gavau 
darbo senoje Chicagos Cook & 
Crock dirbtuvėje, tai kiekvie
nam kostiumeriui dirbau kaip 
sau. Nebaigiau darbo, kol neži
nojau,’ kad jis gerai padarytas. 
Nežiūrėjau į laikrodį, kad galė
čiau eiti namo, bet žiūrėjau, kad 
darbas būtų baigtas ir laivas ga
lėtų laiku išvažiuoti, kad moto-! 
ras būtų pataisytas, šiandien 
mano žentas yra tos dirbtuvės 
vedėjas.

Visą gyvenimą buvau dėkin
gas tęVui, kad jis mane ir visą 
šeimą įtikino neimti svetimų 
daiktų ar kokių vertybių.

Dar eidamas penktus metus

arklį. Jo vežiman buvo įkelta 
aliejaus statinė. Ji buvo padėta 
ant pasturgalinės vežimo ašies. 
Tėvas stūmė statinę į vežimo 
priekį. Kada statinė buvo veži
mo priešakyje, tai baltas arklys 
pasibaidė, šoko priešakin, o 
aliejaus statinė ritosi vežimo 
pasturgalin. Viskas įvyko taip 
staigiai, kad tėvas nepajėgė sta
tinės sustabdyti. Jis nukrito ve
žime, o statinė per jį persirito. 
Ji, aišku, sulaužė šonkaulius.

Tėvas turėjo eiti tuojau pas 
gydytoją, bet jis galvojo, kad 
be gydytojo apsieis. Jam krūti
nę skaudėjo, bet jis manė, kad 
praeis. Nepraėjo. Galų gale, nu
ėjo pas gydytoją ir papasakojo,
kaip nelaimė įvyko. Gydytojas klinikoje pagaliau nuo čiaudulio 
krūtinę sugipsavo, bet, matyt, išgydytas mokinukas Watts. Jis 
darbo gerai neatliko. Tėvas dar iščiaudėjo 51 dieną.

neparėjo. Į džio 9-11 d.d., ir daugiau Lietu
vos okupantui nusipelniusių as
menų. Pagal “Gimtąjį Kraštą” 
(Nr. 47, 1978 m. lapkričio 23 d.) 
viena iš tų nusipelniusių yra Zi
naida Zubavičiūtė, iš Ylakių 
valsčiaus, gimusi Gedrimų kai
me. Jinai dabar yra Ylakių vals-: 
čiaus, Skuodo rajono vyriausioji 
raudonoji “carienė”, turinti”’ 
KGB neaprėžtas teises, ir “iš-į 
rinkta” deputate į Aukščiaus:ą; 
komunistų komitetą. Be abejo, j 
Kremlius į tą komitetą įsileidžia J 
tik 190% itšikimus komunistų 
režimui. 0 tą ištikimybę turi' 
įrodyti jau atliktais okupantui Marquette Parko apylinkė 1983 

patarnavimais. j metų gegužės 8 d. rengė kuklų

2) Apie Stapės Vitkaus pal>ė-; 
girną iš Dimitravos darbo sto-| 

— Sovietų Sąjunga išleidžia' vykios, štai ką galiu pasakyti, 
daugiau kaip 70 mil. rublių už-, Stapė Vitkus, pagal tėvą Sta- 
sienio radijo pranešimams truk- poną ■ Vitkų, kuris buvo komu- 
dyti. Apie 80 proc. naudojamų- nistas, buvo išauklėtas taip pat 
jų trumpųjų bangų yra palies- komunistu. Rusams 4940 mė
tos to trukdymo. Nuo to nuken-' tais okupavus Lietuvą, Stąponas 
čia ir kiti kraštai. Londono BBC j Vitkus su sūnum Štąpe kėlė
užsieniui transliacijų vedėjas D. 
Muggeridge pareiškė, kad tai 
gresia visiškam oro bangų įsta
tymo ir tvarkos sutrikimui.

Tarptautinė Amnestija 
kreipėsi į Vietnamo vyriausybę, 
kad ji paleistų, arba pradėtų 
teisti tūkstančius suimtųjų, ku
rių dauguma jau astuoni metai, 
Vietnamo karui pasibaigus, vis 
dar be teismo laikomi kalėji
muose.

— Cheshire, D. Britanijoje,

kiek plačiau patikslinau 
rašinyje patekusius ne

nes vienas asmuo

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Reorg. Liet. Bendruomenės

V
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NEBRANGIOS, BET VERTINf.OS KNYGOS
'• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir moksli 

1954 m. metraitis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrią, Vine* 
Krėvta, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
J. Raukflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir N 
Meilaus straipsniai bei studijas, Iliustruotos nuotraukomis t 
M. K Čiurlionio. M. šfleikio, V. Kašubo*, A. Rakštelės ir A. Vara' 
kūrybos poveikiais. 565 puri, knyga kainuoja tik F3.

'• DAINŲ ŠVENTAS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir to 
tinhj šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalm 
Iventea bei jų istorijų ir eigų. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!) 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašą 
tas Juose Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite 
ratfirinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyg-

kumščius mitinguose už “išva
davimą” Lietuvos iš buožų 
valdomos vergijos. Apie jų ir 
kitų komunistų veiklą Ylakiuo
se per pirmąją Sovietų okupa
ciją parašysiu vėliau.

Stapė Vitkus, kaip aktyvus 
komjaunuolis, buvo išvežtas. į 
Dimi travo darbų stovyklą,: bet 
iš tos stovyklos jis pribėgo. Apie 
Stapės Vitkaus pabėgimą buvo 
pranešta Ylakių policijriį, ries' 
Stapės tėvas gj'veno- Ylakių 
mieste. Aš rašiau savo kores
pondencijoje: Man yra nesu
prantama, kaip S. Vitkus buvo ' 
sekantas vėl suimti ir kaip ieš
komas, o Naujienose buvo at-

SU SI VIENI JIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus. 

ŠLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbšti ir kitiems, kurie tuos
- darbus .dirba.. - į < #

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudę sąvo-nariams.' < '' * T

SLA apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kietauenas. lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime- apsidrausti iki $10,000.

slA — apdraudžia ■ ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
_ Insurance, kūri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 

aukotojo,mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.
■ .SLA —vaikus.apdraudžią^pigia terminuota apdrauda: už

,x ; v-?L00p ąpdraudos’sumą temoka tik $3.00 metams, j;
ŠLA — kuųpų yra visose lietuvių kolonijose. ' .

J- ri.; . ;.Kreipsfįžs,Į;šaĮvo:^apylinkės kuopų veikėjus, 
. jie, Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti

) ? jGąlite kreiptis, it tiesiai ! SLA Centrą:

- P . LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 

307, w. 30th' St:,-New York, N.Y. 10001
• ; į -’ TeL (212) 563-2210 . ..
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Didtilf pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių

JAY DRUGS VAISTINE

pfcrmlri parirfyt* rtudijs. iple Rytprūsius, remiantis Pakalni I 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienas 
lietuviui Leidinys flluztruot** nuotraukom!*, pabaigoje duodami 
vitovardžiu prvidinlmaS*r Jtj vertiniai J vokiečiu kalbą. Laba 
naudingoje 333 puri. knygoje yra Rytprūsių Umėlapl*. Kaina V

1 KA LAURUS E1MH ralytojoa Petronėlės Orintaitėf tbr 
minimai Ir mintys apie sameals Ir vietas neprfk. Lietuvoje ir pb 
m airiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik 13. ’

V JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupra 
Ui ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje“; tik n 
Jurgio Jalinską knygoje «ple Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe 
riją. Dabar būtų jj gritin* pavadinti kovotoju už žmogau? tebe? 

- -’f? m T.de’ri* 265 puslapių, .rainuoja 86.
f

'■imi...

. — Naujiena*, Chicago. B, IB. Tuesday, \f*y 10, 1983
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IM8 West 69th St, Chicago, HL 6062? * TeL J25-2787
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Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

Ml
parašė 700 poslapių 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. K. 
Būga pas geriausius Šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančjas ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

mumš toliau studijuoti.
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Perskaitęs jo straipsnio šitą vietą, ką gi gali dėl tokio 
vėjavaikiško pareiškimo pasakyti? Tik patraukyti pe
čiais ir prisiminti posakį — kiekvienas savotiškai iš proto 
kraustosi. Jei tai būtų pasakęs aštuoniolikmetis vaikė
zas, pagalvotum — suaugs, surimtės. Bet kada taip kalba 
žilo plauko sulaukęs PLB pirmininkas, darosi kažkaip

As of January 1, 1980 
Subscription Rates:

Chicago $45.00 per year, $24.00 per 
six months, $12.00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year, 
$22.00 per six months, $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $48.00 per year.

metams _______ $40.00 keista.
tS Stįį ~~ £oo. Iš šito jo pasisakymo aiškiai matosi, kad PLB pirmi- 
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Kanadoje: ‘ apie demokratiją, arba čia pasireiškia tik jo bloga valia
pu^metų------------------------ $24 00 ^LTos ir VLIKo atžvilgiu. Visas demokratinis pasaulis
vienam mėnesiui'" ............. $s'oo politiniai tvarkosi daugpartine sistema. Ten, kur tėra

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams .............    $45.00
pusei metų ......______ $24.00
trims menesiams ________ $12.00
vienam menesiui .................  $5.00

Kitose JAV vietose:

Užsieniuose:
metams ________ —______ $48.00
pusei metų -___ ________ _  $26.00

Naujienos erną kasdien, Išskiriant 
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago, 
JLL 60608. Telef. 421-6100.
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu

‘ viena partija valstybėje, ten reiškiasi diktatūra su dides
ne ar mažesne prievarta ir gyventojų priespauda. Tokią 
vienpartinę diktatūrą perša pasaulio lietuviams PLB pir
mininkas Vyt. Kamantas. Demokratinėje santvarkoje 
veikia ne vien kelios politinės partijos, bet ir daugybė 
įvairių įvairiausių organizacijų, ir jas visas V. Kamantus 
rengiasi nušluoti. Puiki demokratija, nėra ko sakyti.

i Tauta savo politinę valią kaip tik reiškia per politines 
; partijas, jų demoratiniai išrinktus atstovus, kurie ir kai-

AL SiieiKks Gėlynuose. Aliejus

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet. Šeštadieniais — iki 12 vaL

V. Kamantas nusiima kaukę
1980 m. lapkričio 1-2 d.d. Mohtfealyje, Kanadoje, kaip 

rašo “Tėviškės Žiburių” (1980.XI.13) reporteris A.R., 
buvo sušanuktas pirmasis išrinktos Kanados Krašto Ta
rybos posėdis, kuriame dalyvavo 50 tarybos narių. Tarp 
kita ko, resporteris A.R. sako: “Po (PLB pirm. Vyt. Ka- 
manto) pranešimo ėjo plačios diskusijos, kurtų metu buvo 
ilgiausiai sustota prie PLB Visuomeninių Reikalų Komi- 
sijps^yejkįoę... PLB Visuomeninių Reikalų Korpisijai. 
daromas priekaištas, kad ji dvigubina VLIKd Veikią, tuo 
prisidėdama prie lietuvių nesantaikos ir fuošdaina kelius 
VLIKo likvidacijai. V. Kamantas atsakė, kad minima 
komisija VLIKo veiklos nedvigubina, kad Bendruomenė 
nėra suskilusi. Dėl VLIKo jis pareiškė: (Čia reporteris 
V. Kamanto pasakytus žodžius deda į kabutes; reiškia, 
nurašo žodis žodin kaip pasakyta. — A.P1.)

“NEI PLB VALDYBA, NEI JOS KOMISIJA, 
NESIEKIA VLIKO LIKVIDACIJOS. TĄ PRIE
KAIŠTĄ Aš KATEGORIŠKAI ATMETU. TO NE
BUVO IR NEBUS. BENT TOL, KOL Aš BŪSIU 
PLB PIRMININKU”.
0 dabar PLB pirmininkas Vyt. Kamantas, nusiėmęs 

kaukę, jau kalba visai kitaip.
1983 m. vasario mėn. “Pasaulio Lietuvyje” pasirodė 

PLB pirmininko Vytauto Kamanto straipsnis “Turėsifhe 
pasisakyti”. Tame savo straipsnyje jis duoda instrukci
jas, ką PLB VI-sis seimas turės nutarti. Jis rašo:

“VI-sis PLB seimas turės aiškiai pasisakyti dėl 
tolimesnės mūsų laisvės kovos bei politinės veiklos 
krypties, nes kol tautos kamienas yra pavergtas ir 
Lietuvos valstybės suverenumo vykdymas sustabdy
tas, jis, seimas, tik vienas reiškia lietuvių tautos ryžtą 
būti laisvai bei nepriklausorhal ir rūpinasi išeivijos 
aktyviu dalyvavimu Lietuvos laisvės darbe. Tik de
mokratišku būdu rinktieji pasaulio lietuvių atstovai 
gali kalbėti visos lietuvių išeivijos vardu, bet ne at
skirų grupių ar partijų paskirti arba patys save pasi- 
skyrę keli diktatoriški žmonės su nesikeičiančiais

Į ba tautos vardu. 1943 m., Lietuvoje, Lietuvos politinių 
partijų ir rezistencinių sąjūdžių atstovai, kad nebūtų 
blaškomas! į šalis, nebūtų dublikūojama veikla ir nebūtų 
skaldomos kovojančios jėgos, laisvu noru ir susitarimu 
buvo išrinktas ir sudarytas vieningai lietuvių kovai vado
vauti prieš Lietuvos okupahtąVyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas — VLIKas. 1944 m. naciai VLIKo veik
lą iššifravo, didžiąją dalį jo narių areštavo, ir, išvežę į 
Vokietiją, juos uždarė į kalėjimus ar koncentracijos sto
vyklas. Tuo būdu veikla buvo gerokai paraližuota.

Pasibaigus karui, iš Lietuvos pasitraukusieji partijų 
ir rezistencinių sąjūdžių atstovai vėl iš naujo atkūrė par
tiniais pagrindais VLIKą Vakarų Vokietijoje. Mūsų vie
ningos kovos priešai, reikia manyti, okupanto įtaigojami, 
mėgina aiškinti, kad, girdi, Lietuvoje partijos buvusios 
uždarytos, jos neveikė, tat jos negalėjo ir viėno laisvės5 
kovai vadovaujančio organo VLIKo sudaryti. Teisingai, 
partijos buvo uždarytos, palikta tik valdančioji, bet jos 
nebuvo sunaikintos, jos veikė ir toliau pogrindyje. Ir šian
dien okupuotoje Lietuvoje partijos tebeveikia, tik pasiva
dinusios kitais vardais, nes tai liudija gausūs pogrindžio 
leidiniai, skirtingų politinių ideologijų. O toš politinės 
ideologijos juk ir yra tąsa buviišių politinių partijų.

Atkurtasis Vokietijoje partiniais pagrindais VIJKas, 
toks jis tebėra ir šiandien. Toks jis prisistato ir laisvojo 
pasaulio demokratinėms tautoms, ir toks jis turi išlikti 
ir ateityje, jei mes norime, kad demokratinės tautos muš 
paremtų mūsų kovoje už Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę. Savo daugpartine demokratine stfilktūta; VLIKaš 
užsiangažuoja laisvojo pasaulio demokratinėms tautoms 
kaip demokratinė vyriausia Lietuvos laisvinimo institu
cija, ir taip pat užangažuoja, kad atkurta nepriklausoma 
Lietuva tvarkysis daugpartine demokratine valdymosi 
forma. VLIKas tautos mandatą kalbėti jos vardu gavo 
iš tautos, bet ji dabar pavergta, ir tą mandatą tegali grą
žinti pačiai tautai, kai ji bus laisva ir nepriklausoma, 
ir jokiu būdu ne VLIKo įsteigtai organizacijai PLB, ku
rios tikslas buvo visomis galimomis priemonėmis tarnauti 
VLIKui, o ne jį griauti.

Dar yra ir kita valdymosi sistema, kurią jos pasekė
jai vadina “demokratiškiausia iš demokratiškiausių” val
dymosi būdų, tai komunistinė — bolševikinė, vienos par-

v’L. BAKCNAS

PASTABOS 1S TOLO
AMERIKOS LIETUVIU TARYBA 

STIPRĖJA KALIFORNIJOJE
(Tęsinys)

Auksinė Jono Kutros 
amžiaus sukaktis

■ Diplbniuotis teisininkas Jonas 
Kutra, gyv. Santa Monica, Cal., 
neseniai, balandžio 13 d., atšven

tė savo brandaus gyvenimo 75- 
kių metų, taigi auksinę, amžiaus 
sukaktį. J. Kutra gimė Lietuvo
je, ten mokėsi ir baigė aukštuo
sius teisių mokslus, įgydamas 
diplomuoto teisininko laipsnį. 
1930-36 metais buvo Lietuvos,

tijos diktatūrinė formą. Ten visos politinės partijos ir 
organizacijos, kurios nėra komunistų partijos kontrolėje, 
yra uždraustos, dalinai likviduotos ir sugrūstos į pogrin
dį. Iš V. Kamanto pasisakymo matome, kad to paties 
tikslo siekia ir PLB, kuri savo demokratiškumą remia 
balsavimo vokų machinacijos skaičiumi. Komunistinėje 
santvarkoje taip pat vyksta balsavimai, neva tai išrinkti 
aukščiausius ir žemesnius valdymo organus, ir šalies gy
ventojai yra priversti “demokratiniai” balsuoti už vie
nintelę komunistų partiją ir jų pastatytus geriausius iš 
geriausių kandidatus. Ir toji vienintelė komunistų par
tija, išprievartavusi šalies gyventojus; kalba tų gyven
tojų vardu kaip “teisėta” tautos įgaliotinė.

At hfe šitokią “demokratinę” sistemą visiems pasau
lio liėtūviamš šiūlo ir PLB pirmininkas Vytautas Ka
mantus? Jei jis sąžiningai tikrai nori teisėto ir teisingo 
pasaulio lietuvių demokratinio seimo, tai jame, tame sei
me, pilnateisiais nariais turi dalyvauti visos pasaulio lie
tuvių politinės, kultūrinės, šalpos ir kitos organizacijos. 
Tai tik toks pasaulio lietuvių seimas bus pilnai demokra
tinis, o nė vienos politinės, į diktatūrą žengiančios PLB 
Sušauktas seimas^ kur jų patikėtiems atstovams tebus 
leista balsuoti, kalbėti; spręsti ir nustatinėti ateities veik
los gaires, kaip ir prieš tai buvusiame seime. Kanadoje. 
Tai šitokia yra, PLB vadovų supratimu, vienos partijos i 
demokratija ir tokią jie siūlo priimti ir patvirtinti pa
saulio lietuviams.

A. Pleškyš

Užsienių Reika^Į Ministerijos 
aukštu vald^pfu — dirbo Lie- 

I tuvos konsuluose K.araiiaučiu- 
Ije ir Dancige, kur ) Dancige) len 

kų buvo suimtas ir kalintas. Netu 
| rint tuo laiku diplomatinių san

tykių su Lenkija, Lietuvos vy
riausybė dėjo didelių pastangų 

‘lenkų įkalintą Joną Kutrą išlais
vinti, kas ir pavyko tarpininkau
jant kai kuriems Lietuvai drau
gingiems kitų kraštų diploma
tams

Jonas Kutra nuo pat studen
tavimo laiku uoliai bendradar
biavo lietuviškoje veikloje ir 
spaudoje, kurio pomėgio ir ga
bumų neapleido ir čia, išeivijo
je. Visai, neseniai “Naujienų” 
dienraštyje tilpo jo puikiai pa
ruoštas straipsnis —* studija apie 
šimtametę “Auszrą”. Gyvenda
mas čia, Kalifornijoje, J. Kutra 
labai aktyviai reiškiasi ir visuo
meninėje veikloje, kur, be kita 
ko, ilgus metus buvo Lietuvių 
Protestantų Sąjungos- pirminin
ku, o dabar tebėra tos s-gos val
dybos nariu. Jis yra nuoširdus 
Amerikos Lietuvių Tarybos dar
bų dalyvis ir rėmėjas, kaip ly
giai ir ilgametis “Naujienų” skai
tytojas, rėmėjas ir bendradarbis.

—Londono The Times (IV.29) 
praneša, kad Švedijos užsrenio 
reikalų ministras L. Bodstrom 
pareiškė griežtą protestą dėl So
vietų represijų Estijoj, Latvijoj 
ir Lietuvoj. Ministras išplatino 
žurnalistams raštą, kuriame sa
koma, kad Švedija apskųs Sov. 
Sąjungą JTO žmogaus teisių 
komisijai dėl suėmimų Baltijos 
valstybėse.

— Nuo ilgos sausros nuken
tėjusi Botswana prašo tarptau
tinės pagalbos.

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

— Kad žinočiau, jog ji nuo žaizdų padeda!
— O nors ir ne nuo žaizdų! Jdks šventasis 

neišdrįs jos nepaklatisyti, b nepaldaūsęš stišilaūks 
pylos nuo paties l)iėVo, nes čia ne įjaįrfdsta šven
toji, o karalienė.

— Ji turėtu būti aukštai vertinama Dievo 
patarėjų tarpe ir paprastas šventasis neišdrįs jos 
nepaklausyti. Kad atgaučiau sveikatą, taip ir pa
darysiu. kaip sakai.

Šitas patarimas patiko ir Jagienkai, kuri ne
galėjo susilaikyti nesistebėjusi Žbyškds protu. 
Macka dar tą patį vakarą pasižadėjo ir nuo to 
su dar didesniu pasitikėjimu gėrė lokio taukus, 
diena iš dienos laukdstttižte pagerėiirito. Jis deja
vo, kad taukai “maištatija” jo Vldurtufteė; o ant 
odos prie paskutinio šonkaulio užčiuopė augahtį 
kažkokį skaudulį. Dešiniciai dienų praėjus, dar 
pablogėjo: skaudulys išaugo ir paraUdo. o pats 
Macka labai nusilpo. Vcl padidėjo karštis, ir Mac
ka ei pradėjo rengtis mirti.

Vieną naktį staiga pažadino Zbyską:
— Greitai uždek ziburf, nes su manim kažin 
y?. . . tik nežina i, ar gera, ar bloga.

Zbyška vi eitai pašoko ir, neieškodamas skil- 
jve. pranejo u<mavietėje pūsti žarijas, uždegė

— Kaš jUittš?
— Kas rrtan? Skaudulys sprogo, ir kažin kas 

lenda. Turtu sugriebęs, bet ištraukti negaliu. Jau
čiu geležies atplaišą brazdant ir judant.

— Strėlės atplaiša, niekas kitas! Suimkite | 
gerai ir traukite.

Mačkšl pradėjo raitytis ir dejuoti iš skausmo, 
Bet gi’ūdb pirštus vis gilyn, kol gerai suėmė kažin 
kokį kietą daiktą; pagaliau susigriebė ir patraukė.

— O Jėzau!
— Turite? — paklausė Zbyška.
—Turiu. Mane net šaltas prakaitas išpylė, 

bet turiu; žiūrėk!
Tai taręs parodė Zbyškai pailgą, aštrią at

plaišą, nuskilusią nuo blogai nukaltos strėlės ir 
kelis mėnesius ištūnojusią jo kūne.

— Garbė Dievui ir karalienei Jadvygai! Da
bar būsitė sveikas!

— Gal būt man palengvėjo, tik nežmoniškai 
skaūdd; — kalbėjo Macka, spaudydamas skaudu
lį, iš kurio pradėjo bėgti kraujas, sumišęs su pū
liais. — Sumažėjus kūne šitiems nešvarumams, ir 
liga pradės nykti. Jagienka sakė, kad dabar rei
kia bebro taukais patepti.

— Eisime tuojau pat rytoj bebro ieškoti.
Tačiau jau kitą dieną iš ryto Macka pasi

jautė žymiai geriau. Miegojo ilgai, o pabudęs pa
reikalavo valgyti. Į lokio taukus jau ne pažiūrėti 
nebenorėjo.

Buvo sumušta iam i indą dvidešimt kiauši

nių, nes daugiau neleido atsargioji Jagienka. Mac
ka sušveitė juos bematant su puskepaliu duonos 
ir išgėrė gorčių alaus. Paskui pradėjo reikalauti 
pakviesti Zuchą, nes jautėsi pralinksmėjęs.

Zbyška pasiuntė vieną jam Zavišos dovanotą 
turką Zycho pakviesti, kuris atvyko tuojau po 
pusiaudienio — tada, kada jaunieji ruošėsi iš
vykti į paežerę bebrų medžioti. Iš pradžių buvo 
juokauta, pasakota pokštų ir dainuota, begirkš- 
nojant midų, o vėliau seniai pradėjo kalbėtis apie 
vaikus, girdami kas savo.

— Tai vyras Zbyška! — kalbėjo Macka. — 
Kito tokio nėra visame pasaulyje. Drąsus, vikrus 
ir gudrus, žinote, kai Krokuvoje jį vedė mirtin; 
tai merginos taip bliovė, tarytum jas kas į už
pakalį ylomis būtų badę, ir ne b£t kokios mer
ginos, bet riterių ir kašteliono dukterys, nekal
bant jau apie įvairias miestietes.

— Tegu jos būna ir kašteliono dukterys; bet 
už mano Jagienka nei kiek negeresnės! — at
kirto Zychas.

— Ar aš jums sakau, kad geresnės? Meiles
nės prie žmonių mergaitės kaip Jagienka, tik
rai nerasi.

— Aš gi nieko ir apie Zbyską nesakau: kil
pinį tau be įtemptuvn-įtempia!

— Ir lokį vienas pats nudobė! Matėte, kaip 
kirsta: vienu smūgiu perskėlė galvą.

— Galvą perskėlė, bet nudobė ne vienas — 
Jagienka padėjo.

— Padėjo? Man nieko nesakė.
— Nes jai prižadėjo — juk gėda mergaitei 

naktį į šilą eiti. Man tuojau pasakė, kaip buvo. 
Kita būtų mielai pamelavusi, bet ji teisybės nie
kada neslepia. Teisybę pasakius, buvau nepaten
kintas, nes kas žino... Norėjau ją išbarti, bet ji 
man taip atsakė: “Jei aš pati vainiko nesaugo
siu, tai ir jūs, tėveli, nenusaugosit, bet nesibijokit 
— Zbyška taip pdt žino, kas yra riterio garbė”.

— Ir tikrai, nes ir šiandien vieni išėjo.
— Bet į vakarą grįš. Bėt velnias yra pik

čiausias naktį, tada ir gėdytis mergaitei nėra ko, 
ne§ tamsu.

Macka valandėlę pagalvojo ir paskui lyg pats 
sau pasakė:

— O vis dėlto jie mielai susitinka...
— Kad tai kitai nebūtų pasižadėjęs.
— Tai, žinote, toks riterių paprotys. Jei ku

ris jaunas riteris neturi pasirinkęs damos, tai 
kiti juokiasi iš jo. Prižadėjo jis ir povo plunksnų 
puokštes nuo vokiečių šalmų nurauti, riterio gar
be prisiekė. Lichtenšteiną taip pat turi susirasti, 
bet nuo kitų pažadų jį gali abatas atleisti

— Vienuolyno viršininkas gali bet kurią die
ną pasirodyti.

(Bus daugiau)

4 — Naujienos. Cbics^o. IU — lue?day, May 10, l'J83



Mr V

KELIAUS

VAKARŲ VĖJAI
112 oodemios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
’nršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

..... .................................................... .

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wastchaster Community klinikai 

Medicinos direktorius
1938 S. Manhaim Rdn Westchester, I1L 

VALANDOS: 3—9 darbo dienomii

Tel: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-3553 
Servica &55-4506, Paša 06054

Žemaičiu Kultūros klubo eilinis na
riu susirinkimas įvyks trečiadienį, ge
gužės 18 d., 1 vai. popiet, Anelės Ko- 
jak salėje, 4500 S. Talman Avė. Na
riai prašomi atsilankyti, nes yra svar
bių reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

S’EClALYBi: AKIŲ LIGOS 

TO7 West 103rd StrMi 

Valandos pajai susitarimą.

Chicagos Lietuviu Našlip, Našliukip 
ir Pavieniu klubo susirinkimas įvyks 
gegužės 13 d., 6 vai. vak., Vyčių sa
lėje, Campbell ir 47th St. Nariai pra
šomi gausiai dalyvauti, nes yra svar
bių reikalų aptarti.

Pirm. E. McNamee

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

W. 71st St TeL 737-5149

ir “contact lense*”,

Dr. LEONAS SEIBUTJS 
INKSTŲ, FŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2554 WEST S3rd STREET

— Sicilijos sostinės Palermo 
burmistru pirmą kartą istorijo
je išrinkta moteris. 800,000 gy- 

, ventoju miestas pasižymi nusi
kaltimais, narkotiku prekyba ir 
mafijos veikla. Praeito mėnesio 

• pabaigoje tik per vieną parą bu
vo nužudyta 12 žmonių.

-w.

Keturi EvangelistaiA. Marčiulionis

Antrųjų Pasauliu Lietuvių Sporto Žaidynių
4 lengvosios atletikos varžybos

Ofiso telefooM: 776-28M,
Mist: 444-5545

— Dabartinė Australijos vy
riausybė nutarė daugiau nere
komenduoti savo piliečių bri
tų garbės titulams gauti. Nusi
pelniusiems bus teikiamas Aust
ralijos ordinas.

KNOW YOUR HEART
rostatos. inkstų ir it aprimo 

■juį cnirurgija.
X)2o vdiNlHAL AVĖ

St Petersburg, Fla. 337Hr
TeL (813) 321-4204

FRKRAUSTYMA.I

-aidimai — Pilių apdrw& 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chaw 
ir VISA korteles.

R. iERtNAS. TeL 925-9M& HELP MOUR HEART FUND 

HELP YOUR HEART Cf

II-jų Pasaulio Lietuvių Spor
to žaidynių lengvosios atletikos 
varžybos nutarta vykdyti šiose 
klasėse: Vyrų, Moterų, Jaunių A 
(1964-66 m. gimimo), Jaunių ir 
mergaičių B (15767-68 m. gim.), 
Jaunių ir mergaičių ( (1969-70 
m..gim) ir Jaunių be mergai
čių D (1971 m. gimimo ir jau
nesnių) .

Varžybų programa apims be
veik visas pagrindines bėgimų, 

1 šuolių ir mėtymų rungtis.

Dalyvavimas yra atviras visų 
kraštų, neabejotinos lietuvių kil
mės lengvaatlečiams, neprasi
žengusiems mėgėjų sportinės 
drausmės nuostatams ir atliku- 
siems dalyvių registraciją pagal 
siu žaidynių nuostatus. ŠALFAS 
S-gos nariai turi būti atlikę 
1983 m. registraciją.

Varžybos vyks ketvirtadienį, 
birželio 30 d., ir penktadienį, 
liepos 1 d., Illinois universiteto, 
Circle Center stadione, South 
Halsted St. & Roosevelt Rd., 
Chicago, Ill.

Smulkesnės informacijos yra 
praneštos visiems ŠALFAS Są-

E.lsY atviroje moferų (neri
boto amžiaus), jaunių ir mer
gaičių B (13-14 metų), bei jau
nių ir mergaičių C (12 m. ir jau
nesnių). Klasifikacija — pagal 
dalyvio amžių varžybų dieną.

Dalyvavimas yra atviras vi
sų kraštų, neabejotinos lietuvių 
kilmės plaukikams, išpildžiu- 
siems šių žaidynių nuostatų rei
kalavimus ir atlipusiems daly
vių r.gistraciją pagal nustatytą 
tvarką. ŠALFAS S-gos nariai 
turi būti atlikę 1983 metų re
gistraciją.

Atvirose vyrų ir jaunių B 
varžybose numatoma vykdyti 
šias rungtis: 100 m laisvu sti
liumi, 200 m laisvu si., 400 m 
.aisvu st., 100 m nugara, 100 m 
Krūtine, 160 m peteliške ir 200 
m kompleksiniai. Tokia pati 
programa numatoma ir moterų 
_>j. mergaičių B klasėse, išsky
rus, kad nebus 400 m laisve sti
liumi.

Funeral Home and Cremation Sendee
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service
ss=

_____________ Z

h

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

GAIDAS -■ DAIMIDJaunių ir mergaičių C kl.: 
50 m laisvu st., nugara, krūtine 
ir peteliške, 100 m laisvu st. ir 
200 m kompleksiniai.

Varžybos vyks penktadienį ir 
šeštadienį, liepos 1 ir 2 d.d.. Illi
nois universiteto, Circle Center, 
•>0 m baseine, South Halsted St. 
& Roosevelt Rd., Chicago, Ill.

Smulkesnės informacijos pra
neštos visiems ŠALFAS S-gos 
sporto klubams ir užjūrio kraš
tams.

Galutinė dalyvių registracija 
aliekama iki gegužės 31 d., pas 
II-jų PLSŽ-nių komiteto plau
kimo sekcijos vadovą Antaną 
Grigarą, šiuo adresu: Mr. Anta
nas Grigaras, 31403 Anita Dr., 
Warren, Ml 48093. Tel. (313) 
268-0585.

Visi klubams nepriklausą, pa
vieniai plaukikai ir ŠALFAS 
S-gai nepriklausą sporto viene
tai, suinteresuoti dalyvauti II-jų 
PLSž-nių plaukymo varžybose, 
prašomi dėl informacijų kreip
us į bet kurį ŠALFĄS S-gos 
sporto klubą arba tiesiogiai į A. 
Grigarą.

Nesuspėjusieji atlikti dalyvių 
registracijos iki 31 d., dėl gali
mybės dalyvauti kreipiasi į A. 
Grikarą.

Smulkus tvarkaraštis, even
tualūs programos pakeitima iir 
kitos paskutiniausios informa
cijos bus praneštos po galuti
nės dalyvių registracijos vi
siems užsiregistravusiems.

II-jų PLSž-nių komitetas

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

jungos sporto klubams ir už
jūrio kraštams.

Galutinė dalyviu registracija 
atliekama iki gegužės 31 d., pas 
II-jų PLSž-nių lengvosios atle
tikos sekcijos vadovą Algirdą 
Bielską, šiuo adresu: Mr. Algir
das Bielskus, 3000 Hadden Rd., 
Euclid, OH 44117. Telefonas 
(216) 481-7161.

Visi, klubams nepriklausą, 
pavieniai lengvatletai ir ŠAL
PAS S-gai nepriklausą sporto 
vienetai, suinteresuoti dalyvaut. 
II-jų PLSž-nių lengvosios atle
tikos varžybose, prašomi dėl in
formacijų kreiptis į bet kurį 
ŠALFAS S-gos sporto klubą ar
ta tiesiogiai j A. Bielskų.

Nesušpėjusieji atlikti dalyvių 
registracijos iki gegužės 31 d., 
dėl galimybės dalyvauti žaidy
nėse kreipiasi j A. Bielskų.

Smulkus tvarkaraštis, even
tualūs varžybinės programos 
pakeitimai ir paskutiniausios in
formacijos bus pranešta po ga
lutinės dalyvių registracijos vi
siems užsiregistravusiems.* *

ANTRŲJŲ PLS ŽAIDYNIŲ 
PLAUKYMO VARŽYBOS

II-jų Pasaulio Lietuvių Spor
to Žaidynių plaukymo varžybos 
numatomos vykdyti šiose klasė
se: atviroje vyrų (neriboto am-

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

; » £ įg

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

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, I1L 60650 
Tel: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:I

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

SOPHIE BARČUS Crab Salad Served In Melon Boats

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street Tel. RE 7-1213

Apdraustai parkraustymaa
Ii įvairiu atstvmy, 

ANTANAS VILIMAS 
TeL J74-1U3 arte J7M9H

—— Aldona Dauinu 
Talafu 77M543

7159 So. MAPLEWOOD AVU 

CHICAGO. IL

I WHAT IS THE FASTEST GROWING „ 
t HEALTH CARE PROEESSION-ANDWHY?

RADIJO iEIMOS VALANDOS

Seeta dieniais ir seknulianiais^ 

nuo 8:30 iki 9:80 vaL ryto.
Stoties W0PA - 1490 AM 

tmub'uojsmoe iš mū»v sšvdŲeš* 
Marquette Parke,

THE PUBL

“Lietuvos Aidai
KAZĮ BRAZDlIONYTi

Program** vedėja

1/3 cup m<yonnai«
1 /2 teaspoon curry powdet
1/4 teaspoon sugar

1* teaspoon lemon juic*
1 honeydew melon 

Salad greens

Casdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 t«L vakaro.

Visos laidos H WCKV stotie*, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fix, 12:30 vaL p.p. 
ii WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

FOR IK I PROFESSION'S 
Rapid mowtm sthe 
imphasis rr PLAors i 
OH TRAiNINC GENERAi,’ 
FRACTITIOKLRX

-% ■

With melOM abundant now at locjl markets, an eicitinf 
Wneheon idea is Carried Crab Melon Salad. Family or ffuestt 
wfll enjoy the light, yet satisfying combination of delicious 
Alaska King crab and juicy tweet honeydew melon.

Succulent Alaska King crab is sliced and tossed with crisp 
vegetables «nd a curry-seasoned mayonnaise dressing. The 
Mlad k served on peeled and Quartered melon ~boats” o« 
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 le^z. 
and split legs are also available. v

Curried Crab Melon Salads
1 package (6 to 8 oz.)

frozen Alaska King 
crab meat, thawed 

1/4 cup sliced celery
2 tablespoons chopped

green onion
Drain and slice crab. Combine with celery and green onton. 

Blend mayonnaise, curry powder, sugar and lemon juice; 
toss with cr*jb mixture. Chill. Cut melon into quartern length
wise; remove seeds and rind. Place melon quarters on salad/ 
plates Fined with greens. Spoon crah salad onto melon. Makee/ 
4 ____  - - t
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©5TFOPATHIC MEDICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATHY 
P.O.’S, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-CROWING FROM 
|©,OOO TODAY TO MORE 
THAN 36,000 PHYSICIAN! 
IN THE NEXT 20 YEAR!/ ,

w. 0/3 ARI FULLY UCfNSTDTD PRUCUlBr 
PRU03, PERFORM SURGEANDUTILIZl 
ALLOTHER SQIHTIF1OLLY ACCIPT7P 
MIANJ FOR TREATING IN JURY AND IASI.

INCLUDING THI USl OF MANIPULATIV8 ,
Ithsrapy,

L* -

— Westminsterio kardinolas 
Hume perspėjo katalikų kunigą, 
kuris yra Britanijoj veikiančios 
“Už branduolinį nusiginklavi
mą’’ organizacijos generaliniu 
sekretoriumi. Kardinolas kuni
gą Bruce Kent perspėjo, kad jo 
pareigos toje organizacijoje yra 
nesuderinamos su kunigyste.

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

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

VASAITIS-BUTKUS

A*ChjcAtfO, Illinois 64*621 
Talat. 778-5374

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



KLUBO AUKSINĖ SUKAKTIS
MIELAS TAUTIETI!
Melrose Parko Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas 

1983 m. gegužės mėn. 14-15 dienomis švenčia klubo 50 
metų garbingą sukakti.

Sukaktis bus pradėta pamaldomis už mirusius ir 
gyvus klubo narius Sacred Heart parapijos bažnyčioje 
(Melrose Park) 1983 m. gegužės mėn. 14 d. 7 vai. va
kare (šeštadieni).

Šv. Mišias atnašaus kum Paulius Jakulevičius. Dia
konas — Antanas Butą. Per Mišias giedos iškilioji so
listė Dana Stankaitytė. Vargonais gros Kazimieras 
Skaisgirys.

1983 m. gegužės mėn. 15 d. (ant rytojaus, sekma
dienį) 1 vai. po pietų, Eagles salėje, 147 N. Broadway, 
Melrose Park, Illinois, įvyksta 50 metų sukakties pietūs, 
kuriuose kviečiami dalyvauti visi klubo nariai su šei
momis, mirusių narių artimieji giminės r visi koloni
jos lietuviai.

Pietų metu salėje trumpą programą atliks Rasa 
šoliūnaitė. Už pietus ir įėjimą į salę mokėti nereikės. 
Klubas padengs susidariusias išlaidas.

BRANGUS LIETUVI! Kviečiame dalyvauti pa
maldose bažnyčioje, ir salėje pietuose. Paminėkime savo 
ilgamečio klubo garbingą 50 metų sukaktį vieningai, 
iškilmingai ir solidarumo dvasioje kaip viena šeima — 
visi kartu!

Smulkesniai informacijai skambinti telef. 344-0125.
Klubo Valdyba

f .

Motinos Dieną minėjo Šv. Vardo draugija

deonu pagrojo keletą patriotinių 
-melodijų. Mis. Constance Akel- 
ley perskaitė puikų motinos 
garbei eilėraštį, kuris ne vie
nam ir ašarą išspaudė. Pakar
tojo ir anglų kalba.

B. Brazdžionis motinos gar
bei pasakė trumpą pritaikintą 
kalbelę.

Pirm. W. Kalvaitis pranešė, 
kad priimtas naujas narys — 
A. Pulis.

J. Auškalnis sunkiai sergi.
Moterims išdalino loterijos bi- 

Į lietus ir išleido suaukotus 16 va- 
i zonų gyvų gėlių. Paaukojo J. 

Evans šė ma. Jaunuoliai Stan
ley ir Paul Evans traukė bilie
tus ir pranešinėjo. Tėvas dalino 
išlošusioms ponioms vazonus su 
puikiai žydinčiomis gėlėmis.

Ateinančiam susirink’mui su 
šeimomis vaišes rengs Yerk s 
šeima, šį kartą dalyvavo se
njoras.

10 valandą pasibaigė progra
ma ir vaišės.

Dėkingi valdybai už gražų 
Motinos dienos minėjimą ir 
vaišes.

Pirm. W. Kalvaitis visiems 
nuoširdžiai dėkojo.

K. P.

MmrM, Žemi — Pardavimui 
MAL ESTATE FOR SALI

, _ Namai, Žam4 — Pariavl««i ’ 
| RIAL ISTATI FOR SALI

- ----- . - - - --- -
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS T NAMW

IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iSSIMOKtJTMAIS.
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
* NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAL

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave, — 778-2233

■ Šv. Vardo draugijos Mar
quette Parko skyrius Šv. Merge
lės Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje užrašė šv. Mišias ir 
organizuotai dalyvavo. Nariai 
atlydėjo valstybinę ir tautinę 
vėliavas. ,

Šv. Mišias atnašavo kun. Z. 
Gelažius ir pasakė Motinos šven
tės proga gražu, prasmingą pa
mokslų, primindamas motinos 
pareigas ir kitas dorybes.

šv.1 Mišių auką" nešė Mr. & 
Mrs. Vincė Petrošius.

Pasibaigus pamaldoms, orga
nizuotai rinkomės i parapijos 
salo. Salė šeimininkių paruošta 
vaišėms. Stalai padengti, pa
puošti žydinčiomis gyvomis gė
lėmis vazonuose.

Pirm. W. Kalvaitis pradėjo 
gausų susirinkimą ir sveikino 
Motisos šventės proga.

Kun. A. Markus sukalbėjo 
maldą, šeimininkės nešė kum
pį kiaušinienę, kavutę. Vaišių 
metu pirm. W. Kalvaitis prane
šė. kad šių vaišių fundatoriai —

Gustavas Motiejaitis, iš Col 
linsville, III., rašo: “Siunčiu $50 
čekį — $40 metinei prenumera
tai atnaujinti ir $10 Naujienoms 
paremti. Taip pat sveikinu Nau
jienas, švenčiančias savo 09 me
tų sukaktį. Geros sėkmės”.

Dėkui.

Gavome žinią, kad mirė Kate 
Malesh, iš Homewood, Iii.

Liūdinčiai šeimai reiškiame 
gilią užuojautą.

— Romo Kalantos mirties 
11-tas metines ruošia R. L.B. 
Marquette Parko apylinkės val
dyba gegužės 15 dieną. 10 va
landą ryto pakelsime vėliavas ir 
dalyvausime pamaldose.

Po pamaldų, 11 vai. 45 min., 
parapijos salėje įvyks minėji
mas. Solistė A. Giedraitienė at
liks meninę dalį; akomp. p. 
Giedraitis. Jaunoji Viktorija 
Pranskevičiūtė skaitys paskaitą 
apie okupuotos Lietuvos jauni
mo nuotaikas po Kalantos mir
ties.

Visus lietuvius kviečiame gau
siai dalyvauti vėliavos pakėlime 
ir vėliau parapijos salėje — mi-

-------------------------------------- j 

į savo namus”. Jis atsikėlė ir 
tuojau, paėmęs ant savęs guolį, 
išėjo visų akivaizdoje”. (Mor
kaus 2:10-12a).

Išgirsite šiandien “Gerąją 
Naujieną Lietuviams” 8:45 vai. 
vakare radijo banga 1150 AM > 
per “Lietuvos Aidus”. I

Sekmadienį 9 vai. ryto per 
Sophie Barčus radiją išgirsite 
“Bairė ir ramybė”.

Parašykite mums, pareikalau
dami knygelės “Užgimęs lais-j 
vas”. Mūsų adresas: “Lithua- j 
nian Ministries, P. O. Box 321, | 
Oak Lawn, III. (50451.

MEŠKERIOTOJŲ DĖMESIUI!
Daug asmenų ėjo prie Šv. Ko

munijos.
šv. Mišioms pasiabigus, kleb. 

A. Zakarauskas sukalbėjo Moti
nos švenčiausios litaniją. Po to 
pakartojo narių priesaikos teks
tą lietuvių ir anglų kalbomis, ir 
sugiedojo giesmę.

laidotuvių direktorius J. Kvans 
su šeima, šia proga buvo iš kai-! 
no pakviesta nariai dalyvauti su 
šeimomis. Prisirinko apie 140 
asmenų. Bemaž visi nariai pasi
puošę gyvomis gėlėmis, kurias 
paaukojo J. Bacevičius.

Valdyba sudarė ir programė-

— SLA 134-tos Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks šeštadie
nį, gegužės 14 d., 12 vai., Great; 
America Savings (buv. Chica-| 
go Savings) bendrovės patalpo-i
se, 6201 S. Western Ave. Narės 
maloniai kviečiamos dalyvauti. 
Bus vaišės. Valdyba

nejime.
Pagerbkime Romo Kalantos 

prisiminimą. . Valdyba

UŽTIKRINTAS STEBUKLAS

“Bet, kad žinotumėte, jog 
Žmogaus Sūnus turi galia atleis- 
ti nuodėmes žemėje”, JIS 
(KRISTUS) tarė stabo ištikta-

Taisome, išvalome visokių rūšių 
meškeriojimo špūles (reels). Tu
rime pasirinkimą meškerioji
mui; žilkų, kabliukų, meškerių, 
tinklų ir 1.1. Parduodame “live 
bait”: redworms, m i n n o w s, 
nightcrawlers. Parduodam meš
keriojimui leidimus (license). 
Atdara: Pirmad., ketvirtad. ir

jam, — “aš tau sakau: Kelkis, penklad. nuo 9 vai. ryto iki 9 v. 
imk ant savęs savo guolį, ir eik vak. Antradienį ir treeiad. 9 vai.

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

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠ0S

619 puslapių, kietų viršeliu knyga , 

KOVOS DEL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA —• $17. (PersiuntirnuCpridėti $1)
Siųsti čekį: ,"'

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

I JAU ATSPAUSDINTA f
| J. KLAUSEIKIO KNYGA. I 
j BRONIO RAILOS I

NUSIBASTYMAI |
II 102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. I
I Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1. j
I KNYGĄ IŠLEIDO CftICAGOS LIETUVIŲ I
I LITERATŪROS DRAUGIJA. f
j Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, Į 

arba rašant tokiu adresu:
| Mr. K. Januta, į

II 2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039 S

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimu*.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psŲ liečia 1905 
nietų įvykius, JabloDakio ir Totoraičio jaunas diena* Ir 
tusirūpinimą |$.oq

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais $4.00

Minkštais viršeliais, tik $3.00

Dr. A. J. Gutsen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
EMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_ F2.00

Galim* taip pat užsakyti paštu, atsiuntus fekj arba 
money orderi, prie nurodytos kainos pri

dedant 51 peraiuntimo išlaidom*.

NAUJIENOS, 
k. KAUrrno u, Chicago, tt imh

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

Gražus mūrinis, 5 kamb., 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 A-t i mo
kyklų. Er gr.ton Parke. S35,G00. Ma
žas Įmokėjimas, savininko paskola.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX 

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leldtaų. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTll

4514 S. Talman Avė.
TeL 927-3559

f

—f—
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62-M METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automebllio.

Liability apdraudimas pensinis-

Į
kams. Kreiptis:

A. LAURAITI! 
4M5 So. ASHLAND AVI.

TeL 523-8775

MISCELLANEOUS 
Įvairūs dalykai

STEVE ROOFING
SEAL COATING & ALSO 

BLACK TOP. 
30% DISCOUNT

Call 451-0655

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

ARVYDAS KIELA
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171 £

: , ' . i1 1 f'

ryto iki 6 v. vak. šeštad. 4 vai. 
ryto iki 6 vai. vak. Sekmad. 4 
vai. ryto iki 1 vai. popiet. Kai-, 
baine lietuviškai. 7106 Archer 
Avenue. (Windy City Fishing 
Tackle and Repair)

A. TVERAS 
Laikrodžiai ir brangenybė* 

Pardavimu Ir Taisymas 
2646 West ff*th Street 
Tai. REpubllc 7-1941

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija" jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesri ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose" ir pas 

autorių: 6729 So. Campbell
Ave . Chicago. H. 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali daug 
■»adėtl teisininko Prano ŠULO 
laruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvosn 
šleista knyga su legališkomi? 

‘ormomis
Knyga su formomis gauna. 

m Naujienų administracijoje,
|||1 --------------- ---------------------------

r— , 3 — Naujienas, Chicago, 8, ID.

i-<—— 1 1 ■ ;----------------į

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue,

j Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980 

-
■ ■ ■

M. š I M K U S
Notary Public

INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 

' iškvietimai, pildomi pilietybės pr* 
šymai ir kitokie blankai-

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapelia, A*ent 

w. 95th F. 
Ivar*. Perk. III. 
60642. - 424-U54

Frrc He a«*5 Casual Con©.*?^

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, AL 60629

ADVOKATŲ DRAUGU A
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

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

6606 S. Kedzie Avė. 
Chicago, III. 60629

TeL: 778-8000
---------------------------------------------------- .■——————___

PATS SKAITYK (R DAR KL 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DEENRA1TĮ "NAUJIENOS*

Tuesday, May 10, 1943


