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LIBANE ARAFATAS MALŠINA PALESTINIEC
Australijos darbiečių vyriausybe 
nepripažins Pabaltijo įjungimo

1983 m. vasario 21 d. Mel
bourne įvykusioje spaudos kon
ferencijoje, AustraUjos Darbo 
partijos vadovas Robert Hawke 
pareiškė, kad jo vyriausybė ne
keis Australijos politikos Pabal
tijo valstybių atžvilgiu. Darbie- 
eių vyriausybė 1974 m. rugpiū- 
čio 5 d. buvo de jure pripažinusi 
Pabaltijo valstybių įjungimą į 
Sovietų Sąjungą, bet po poros 
metų į valdžia atėjusi Liberalų 
partija šį pripažinimą atšaukė. 
Darbiečiams š.m. kovo 5 d. lai
mėjus Parlamento ir Senato 
rinkimus, Australijos pabaltiė- 
čių sluoksniuose buvo susirū
pinta, kokios bus naujosios vy
riausybės laikysena'.'

Pabaltijo problemą spaudos 
konferencijoje iškėlė latvių laikį 
rsščio Australijos Latvietis ko
respondentas. Jis paprašė Aust
ralijos Darbo partijos vadovą 
apibūdinti darbiečių vyriausy
bės politiką Pabaltijo klausimu 
ir pakomentuoti apie senato
riaus Don Chippo neseniai pa
darytą pareiškimą, kuriame jis 
reikalavo, kad Australija akty
viau remtų pabaltiečių laisvės 
bylą. Robert Hawke į tai atsa
kė: “Padėtis yra visai aiški. Ma
no pirmtakas ?■ Bill : Hąyden... 
prieš tris; metus pareiškė, kad 
mes (atėję į valdžią) pripažin
tumėm Pabaltijo • nepriklauso
mybę. ... Aš nematau ""jokios 
priežasties ir nenoriu pakeisti 
tą aiškų rr nedviprasmišką pa
reiškimą, kurį jis tinkamai pa
darė, būdamas darbiečių parti
jos vadu”.

Senatorius Don Chipp, Aust
ralijos Demokratų partijos ly
deris ,parlameųte, paskelbė savo 
pareiškimą 1983m. vasario 11d. 
Jo žodžiais, “Užsienio reikalų 
ministeris Mr. Street neseniai 
pareiškė jog Australija nepripa
žįsta Pabaltijo valstybių įjungi
mo į Sovietų Sąjungą. Kadangi 
Australijos vyriausybės akimis 
Sovietų valdžia Pabaltijo vals
tybėse yra visai neteisėta, aš 
metu iššūkį Liberalinei - Nacio
nalinei ir Darbo partijai: nedel
siant pristatykite Pabaltijo vals
tybių klausimą Jungtinių Tau
tų dekolonizavimo pakomisei. 
Australijoje veikia įspūdinga ir 
įtakinga pabaltiečių bendruo
menė. Mes turime padaryti di
desnį įnašą į kovą už žmogaus 
teises jų buvusiose tėvynėse”.

(Elta)

STATYS KARINĘ BAZĘ 
RAUDONOJOJ JŪROJ

KAIRAS. — Egipto kariuo
menės vadovybė statys karinę 
baze Raudonojoj jūroj. Egip-j 
tiečiai tris metus vedė pasitari
mus su JAV, bet praeitą savai-j 
tę tuos pasitarimus nutraukė.

. Amerikiečiai buvo pasiruošę 
išleisti 90.m‘lijonų dolerių. Jie j 
būtų į porą mėnesių paruošę di- { 
delį aerodromą ir uostą su vi- ( 
sais moderniais įrengimais, bot. 
egiptiečiai norėjo visą laiką • 
kontroliuoti aptariamą Ras Ba-, 
nas bazę. Kovų ir karo metu 
amerikiečiai nesutiko leisti egip-1 
trečiams kontroliuoti, nes tai 
būtų kliudė judėjimui. Kovoms; 
ir pavojui praėjus, JAV būtų 
atidavusios bazę Egiptui.

Egiptas rengiasi naudoti sa
vo priemones .bazei praplėsti. 
Jis. galės viską paruošti-pigiau, 
bet užtruks daugiau laiko.

IZRAELIO GYDYTOJAI ' 
ATSISAKĖ DIRBTI Bob Hope mini savo 80 melų sukaktį. Visa Amerika sveikina 

geriausią juookdarį.TEL AVIVAS.— Izraelio gy
dytojai, paskelbę streiką, pir7 
madienį-neatvyko į darlją. 

. .Izra^ld-k0^ojai priįį^A.tris 
mėnesnis Apapr^W. pakel^^^^s 
Atlygįjrimą Eėnt<^0%. Jiė 
tiria, kad visas kra|,to. gyvenini T 
mas praeitais metais pabrango | 
žyniiaj. daugiau. negu Jfię 
nenori; .daugiau' reikalaū.lŲ~bet, 
Eiė^vęJO%‘>negrįš į „„„„ .
^iriaadienįp’ ryte gydytoją?' 7^ *7and£n. PaMėp-
instruktavo slauges, kas daryti, 
jeigu < į ligonines bus ’ atvežti 
silpni, ir pavojingi ligoniai.
/ Gydytojai kaltina premjerą; duomenimi7
Beginą ir jo vyriausybę, kad jis 
nekreipė dėmesio j jų reikalavi
mus. Jiems atrodo, kad jis ga
lėjo anksčiau pakelti jų algas 
ir apsieiti be jokio streiko.

BUVO PASIRUOŠĘS SUIMTI VISUS 
MAIŠTAUJANČIUS KARININKUS

KALTINA ARAFATĄ. KAD JIS NEPASIRŪPINO 
VIETOS PALESTINIEČIAMS IŠVEŽTI

| Arafato vadovybės
I Arafatui pasidarė aišku, kac 
j jis negali vadovauti tokiems 
kariams. Iš viso jie nebetinka 
jok’oms kovoms. Arafatas atsi
sakė kalbėti šiems kariams.

Karininkams jis užsiminė, 
kad bandys gauti palestinie-

. .RUSAI NAUDOJO JAPONUS JAV
. TECHNIKOS PASLAPTIMS VOGTI
TRISDEŠIMT JAPONŲ ŠNIPŲ VOGĖ AMERIKOS TECHNIKOS 

PASLAPTIS IR NEŠĖ RUSAMS, — TVIRTINA LEVČENKA
NEW YORK, N.Y. — Praeitą vietų KGB algą, kad galėtų ko- 

sa vaite The Reader’s Digest iš-.pijuoti ir vogi Ii pačias didžiau- 
leido John Barrono paruoštą , sias Amerikos pramonės paslap

tis.
Be to, John Barron pažymi 

kad pačioje Amerikoje veikia 
400 Sovietų agentų, kurie lan-

— Senatorius Barrv Gold
water pareiškė, kad jis pritartų 
JAV įsiveržimui į Kubą, jeigu Į 
pastaroji nesiliaus plėtusr*savo Į 
agitacinės veiklos kitose kaimy-j 
ninėse valstybėse.

— Buvęs V. Vokietijos kanc
leris Helmut Schmidt kalbėjosi 
su Washington Post redaktoriu
mi ir informavo apie dabartinę 
Vokietiją.

— Popiežius praleido dvi die
nas Milane. Jis patarė kreipti 
dėmesį į organizuotus darbi
ninkus, neišnaudoti jų.
r.............. . - ------- : — ■ -

KALENDORĖLIS

Jasir Arafatas malšina pa
lestiniečius Libane. Grupė 
palestiniečių karo vadų at

sisakė jo klausyti.

Gegužės 24: Algirdas, Gina, 
Grubytė, Šventaragis, Daga, Vil
mantas.

Saulė teka 5:23, leidžiasi 8:12

Oris vėjuotas, vakar* lit.

toji ranka”.
Knyga paruošta Sovietų KGB 

agento Stanislovo Levčenkos 
. Jis buvo KGB 

agentas Japonijoje. Jam įgriso 
darbas kaip korespondentas So-' technikos paslaptis, 
vietų žurnalo New Times tarp Į 
1975 ir 1979 metais, todėl nu
tarė atbėgti į JAV. Jis papasa
kojo apie Sovietų veiklą Japoni
joje, o dabar Sovietų veiklą ge
rai pažįstąs John Barron pa
ruošė knygą, kuri sukėlė sensa
ciją p:rmą pasirodymo dieną

Japonų policija pradėjo įta-' 
riamu darbininku, inžinierių ir 7 4-
žurnalistų tardymus bei areš
tus. Jie bus at’duoti teismui, 
nes yra įrodymų, kad jie buvo 
Sovietų tarnyboje.

JAV kariuomenės vadovybė 
nesiėmė priemonių

Amerikos kariuomenės vado
vybė 1970 metais priėjo išva
dos, kad JAV pramonė yra atsi
likusi. Amerikos kariuomenės 
vadovybei buvo reikalingas ja
ponų patyrimas ir modernių 
priemonių taikymas karo pra
monei. Amerikos kariuomenės 
vadovybė davė japonams mo
dernios pramonės paslaptis, kad 
galėtų sparčiau ir geriau ga
minti karo reikalams reikalin
gas priemones.

Sovietų KGB agentai, patyrę, 
kad amerikiečiai duoda japo
nams Arpęrikos pramonės pa
slaptis, ėmėsi žingsnių, kad Ja
ponijos modernioji pramonė 
taptų didžiausia pramonės pa
slapčių vogimo rinka. Japonijoj
veikė 30 agentų, gaunančių So- traukiasi, neturi pagrindo.

DAMASKAS, Sirija. — Jasiri 
Arafatas sekmadienį paskubo-' 
mis išskrido į Tripolį, esantį 
šiaurės Libane. Iš ten jis skris 
į Bekos slėnį, kur imsis priemo- Į 
nių maištui suvaldyti. Jį išlydė- j

; jo gerai ginkluotų asmeninių 
sargų būrys.

Palestiniečiai nepatenkinti, j eiams vietas Libijoje, Alžirijo- 
kad Arafatas, žinodamas Libano ’ je 
ir Izraelio susitarimo paragra
fus, visai nesirūpino palestinie- 

: oių likimu. Jam turėjo būti aiš
ku. kad palestiniečiai negalės

1 pasilikti Libane. Jeigu jie pasi- 
! liktų,, tai Izraelio kariai juos vi- 
• sus išnaikintų. Dabar Libane 
yra 12,000 palestiniečių.

Maištininkams vadovauja 
pulkininkas Salė

Tripolyje penki palesfniečių 
: karininkai tuojau Arafatui pą- 
! reiškė, kad jis tiktai skraido iš 

vienos-, vietos į. kitą,- T>et visai 
nesirūpina palestiniečių ateiti- 
mi. Jis viską darė, kad iš Siri- 

i jos palestiniečiai būtų perkelti 
; į Libaną. Dabar, kada Sirijos 
■ kariai pradėjo ruoštis

o gal ir Saudi Arabijoje. 
Apie Egiptą jis nebenori ir kal
bėti, nes prezidentas Mubara 
kas pareiškė, jog v’si palesti
niečiai, įskaitant ir Arafatą, tu
rės atiduoti ginklus uoste. Išva
žiuodami palestiniečiai galės iš
sivežti savo ginklus. Preziden
tas Mubarakas nenori keisti šie 
nutarimo. Egiptiečiai laiko ka
lėjimuose didoką kiekį šijitų ii 
koptų. Jie žino, kad didoka: 
skaičius libijieėių yra Egpti 
teritorijoje.

DURBIN, R. Afrika. — Praei 
tą penktadienį Pietų Afrikoji 
įvyko labai didelis sprogimas 
Žuvo 117 žmonių.

Pietų Afrikos vyriausybė įsa-
keliauti kė pirmadienio anksti rytą ap

ariamo, tai palestiniečius likimas' šaudyti patį svarbiausią Mo- 
i zambiko uosta. Niekad Mozam- 

; negavo tokių smarkių 
smūgių, kokius jis gavo ši: 

šnai- į proga. Iškeltas į padanges pat. 
svarbiausias Mozambiko kari 

j medžiagos sandėlis, išsprogdin- 
Į tos kareivinės, kuriose buvo ap 
mokami įsibrovėliai į Pietų Af
riką' ir kitas kaimynines vals
tybes.

Sugrįžusieji lakūnai tvirtino 
kad niekad Mozambiko vai 

, . . . , . j v , . i džios centras neturėjo tokiekad Amerikos vvnausvbe daz- kesnes. J , ... , , ., , . * . . * smarkaus bombardavimo, kokimau tartųsi su savo sąjunginių-, v, .. . .
, . , * L -j x ■ Kanai nepripažįsta Jasir turėjo pirmadienio rvta.kais, tuo tarpu prezidentas ( -■•i. - ■
Beaganas nusprendžia ir vėliau b 
sprendimus praneša Šiaurės At-Į 
lanto Sąjungos nariams. Prezi-. 
dentas Carter šiuo atveju rodė 
daugiau pasitikėjimo savo są
jungininkais, negu prez. Reaga- į 
nas. Buvęs kencleris yra įsiti-’ 
kinęs, kad Europos pareigūnai 
geriau pažįsta rusus, negu pre- 
zidentas Reaganas.

NORI DIDESNĖS AME
RIKOS VEIKLOS • Lįbąnę. nežinomas, *

BONA, Vak. Vokietija.—Hel- ’" ~^atestirilėčiaį negali būti ‘ bikas 
mut Schmidt, buvęs V. Vokieti- Pa^Wi Libane. Izraelio kariai, 
jos kancleris, sekmadienį pa- apsisukę,.grįš į Libaną h 
geidavo daugiau iniciatyvos iš kinsviikųfeiųš palestiniečius, 
-Amerikos. Amerika labai daug. Arafatųi-Ąžirė karininkas.
šneka, bet darbų nerodo. Jeigu ■ Ara^atW nežinojo palestinie- 

. prez. Reaganas ar;kiti atsakingi čių WHaiku.^ Jam nebuvo aiš-Į 
Jliarergūai imtųsi, daugiau veik- _kfis Sirijus karių pasirucš’- 
”los, tai padėtis daug kur pašau-, mai 5 grįžti namo. Grupė kari-j 

lyje pagerėtų. - ‘ ninku nepatenkinta, bet karių1
džioja po technologijos labora- Be Io, buvęs kancleris norėtų, ir sęržantų nuotaikos dar sun-
torijas ir kopijuoja prieinamas

— Jeigu Sovietų valdžia būtų 
negavusi iš japonų techniškų 
paslapčių, tai Sovietų pramonė 
būtų nepajėgusi pagaminti tiek 
daug atominių sviedinių ir ne
būtų pajėgusi turėti moderniu 
ginklų, — baigia knygos auto
rių*. J’s tvirtina, kad Amerikos ! 
mokesčių mokėtojai turės mo
kėti bilijonines sumas, kad pa
jėgtų žengti dar kelis žingsnius 
pirmyn elektronikoje ir pajėgtų 
atsispirti Sovietų valdžios pada
rytu! karo pramonės progresui.

Levčenka bėgo iš Japonijos, 
kad galėtų būti saugus nuo 
kagėbisto kulkos, turėtų progos 
įspėti Amerikos vyri ausy bę ir 
padėtų imtis priemonių prieš 
Sovietų ekspansiją.

MANAGUA. — Nikaraguos 
kariuomenės vadovybė praneša, 
kad sekmadienį nušovė penkis 
Komendanto Zero kovotojus.

Šį kartą susirėmimas įvyko 
Pietų Nikaraguoj, visai netoli 
Kosta Rikos pasienio. Jie žings
niavo krašto vidun. Nikaraguos 
kariai juos sekė ir kai jie pri
artėjo, tai visus penkis nušovė.

Dažnesni susišaudymai įvyks 
ta Nikaraguos teritorijoje, visai 
nejoli Honduras pasienio, bet 
susišaudymai silpni. Gandai, 
kad Nikaraguos vyriausybė

RADO PIRMĄJĄ 
ŽEMĖS PLUTĄ

MELBOURNE, Australija. — 
Australijos mokslininkai rado 
grūdus “cirson” metalo, kuris 
yra 1(M) milijonų metų senes
nis už rastus kitus Žemėj esan
čius metalus.

Biochemikai apskaičiuoja, kad 
cirkon metalas sudarė pirmąją 
Žemės plutą. Žemė atšalo ir 

< traukėsi, žemės pluta degė ir 
byrėjo. Dauguma tos plutos su- ■ 
degė ir išsiskirstė. Bet vietomis 
plutos grūdeliai pateko tarp ki-. 

i tų atšalusios ir sudegusios plu
tos sluoksnių ir išliko iki mūsų 
laikų. j

Pirmoji Žemės pluta laikėsi j 
100 milijonus metų. Ji buvo su
deginta ir subyrėjo. Dabar Že
mės pluta vietomis storėja. Dar 
ir dabar prasiveržia ugnikalniai, 
išstumia lavą, ji užšąla, bet ji 
nebūna tokia kieta, kaip cir-1 
konas.

ovietų šnipai vagia Amer kos pramonės
. Japonijos dirbtuvių. Valdžia suėmė 18 rt 

navusių japonų. Pavogtos grc tojo tra 
pečiaus paslaptys.



(Mediciniškas raginimas)
VITAMINAS B-15

van-

Niagara laukia turistų

imi u n u viiii

de-- 
pa-1 
gy-;

Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 

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

VITAMINU REIKALAI (11)
Gilinkimės Į vitaminų veiklą, tada nusiteik
sime juos gausiau vartoti savos sveikatos;
palaikymui.

(Pangamic Acid)
Vitaminas B-15 tirpsta 

denyje. Jis buvo išskirtas iš ap
rikosų branduolių. Baltymų 
(proteins) medžiagos apykaita, 
ypač širdies raumenyse, didžia 
dalimi priklauso nuo pangami- 
nės rūgšties (Vit. B-13). 'Tas vi
taminas taip pat talkina sunau 
dojant kūne cukrų ir riebalus. 
•'Kai trūksta deguonies (oxy
gen) kūno celėms, jos ima ba
dauti. Toks stovis vadinasi 
HYPOXIA. Vitaminas B-15 su
mažina bei prašalina deguonies 
stoką kūno audiniuose, prašali
na hipoksiją. Deguonimi aprū- 
pin’mas gyvų audinių kūne yra 
gyvybiniai svarbus tiek pačiai 
gyvybei, tiek gerai sveikatai. 
Ypač širdies raumenų ir visų 
kitų kūno dalių deguonimi (per 
kraują) aprūpinimas yra būti
nas, kitaip apmiršta ir numirš
ta be deguonio visos kūno dalys.

Vitaminas B-15 gausiai varto
jamas Europoje ir Rusijoje, šia
me krašte jo naudojimas yra ga
na ribotas, kol kas pilnesnių 

"žinių ap:e tą vitaminą stokoja 
’medicinos mokslas.

Vitam’no B-15 veikla***“-

kūno celės gali gyvuoti tik 
guonio (oxygen) turėdamos 
kankamai. Gi vėžinės celės 
vuoja de deguonies.

Kadangi vitaminas B-15 turi; 
ryšio su deguonimi celių aprū- ’ 
pinimu, jis esti svarbus'alsavi
mui, sumažinimui sklerozės pa
sėkų: krūtinės skausmo, nemi
gos, įtampos ir galvosopio.

Vitamino B-15 šaltiniai

Vitaminas B-15 yra aprikosų * 
branduoliuose, ruduose ryžiuo, | 
se. pilnų grūdų javų miltuose, j 
mielėse ir arbūzų bei sesamės! 
sėklose. į

Vitamino B-15 trūkumo 
ženklai

yra kūne 
naudingų 
B-15 lal- 
cukrų ir

- Medžiagos apykaita 
sunaudojimas jam 

-medžiagų. Vitaminas 
ikina kūne sunaudoti
.’riebalus. Jis kūno celėms talki- 
jna pas'savinli deguonį. Tuo hū- 
Nlu, manoma, galima esti apsau
ga nuo vėžio. Mat, normalios

Plaučiams išsiplėtus (emfi
zema, gaunama daugiausia nuo 
tabako rūkymo), esti sunku al
suoti, trūksta kūnui deguonies. 
Tas pats esti ir sutrikus krau
jotakai bei astma negaluojant. 
Tais atvejais geras talkininkas 
esti šis vitaminas.

KIEK ŽMOGUI REIKIA PER 
DIENĄ TO VITAMINO GAU
TI, dar nėra medicinos mokslo 

š : nustatyta. TAIP PAT NĖRA 
Nervų ir. Įtaikų. ŽIX05įAs To y j TAM IX O 

KENKSMINGUMAS, nes jo per- 
i teklius prašalinamas lauk su 
šlapimu.

* > Negerumai, susirišę sir širdies Išvada. V'algykime vitaminą 
negerumais — krūtinėje skaus-' B-15. Jį gausime su rupia duo- 
mais, kvapo trūkumu, įtampa ir na, su tokiais javainiais (ce- 
nemiga esti sėkmingai tvarko- reals) bei rupiu ragaiši ūmi. Ka.r- 
mi tuo vitaminu. Chroniško ir 
aštraus alkoholizmo atvejais šis 
vitaminas irgi ateina pagalbon.

Yra atlikti tyrimai, kurie nu
rodo, kad šis vitaminas gali bū-

Kadangi tas vitaminas talki-' 
na aprūpinimu deguonimi visų 
kūne esamų celių — gyvų audi-; 
nių, tai jo trūkumas apsunkina' 
alsavimą ir kenkia visoms kūno 
celėms. Be deguonies (hypoxia) ; 
celės negali gyvuoti. Tokie ne
pakankamai deguonio turintieji’ 
kūne audiniai menksta, sensta; 
pagreitintai, 
veikla kūne esti neigiamai' pa
veikiama.

Vitamino B-15 nauda

For the woman

ti geras talkininkas gydantis lėto. Net radijas pradžioje buvo 
nuo vėžio bei saugojantis nuo jo. menkasmeniy žmonių niekina

mas, Lietuvoje norėta kaime 
pirmus radijo antenos stulpus 
nuversti. Girdi, jie blogą orą 
pritraukią. Todėl mums visų 
pirma reikia tvarkytis su savais 
nusiteikmais (su savomis as
menybėmis). Tik taip apsitvar
kiusieji pajėgia priimti gerą 
naujieną bet kokioje srityje 
tuojau. Tokie, žinoma, geriau
siai išlošia.

Dabar, nienkasmenių ne
truksiant mūsų tarpe, geros 
mediciniškos žinios labai pama
žu esti pasisavinamos. Kiek tu 
neprašyk žmonių valgyti svei
ką maistą, ypač pilnų grūdų, 
stambiai maltų miltų (kviečių, 
rugių...) duoną! Tokią skaniau
sią kepa Bruno Bakery — ji ply
ta vadinama, nesensta, su laiku 
savo skonio nepraranda. O ne 
savus dantis turintiems patar
tina ją garuose palaikyti — ir 
bedančiai tada ja gali valgvti. 
Tik jau liaukimės baltą duoną 
čia valgę. Matom, kad ir vita
mino B-15 iš jos negausime. Be 

1 to, jau seniau minėta, kad 
stambi, su sėlenomis duona bei 

: toks ragaišis saugoja žmogų nuo 
storosios žarnos vėžio, nuo joje 
kišenėlių (divertikulų) ir nuo 
hemorojaus. Ar dar reikės ant
ros genlkartės lietuvių (tikrai 
asmenybėmis susitvarkiusių)ų) 
laukti, kol mūsiškis pradės Ply
tą valgyti? Dar blogiau: tūlas 
menkasmenis mūsiškis dejuoja, 

. kad jis negalįs Bruno plytos val
gyti, nes jis jos arti negaunąs, 
še tau, moteriške, ir devintinės! 
Jei jau toks apsileidimas mūsiš- 
kiuosa vyrauja, lai palikime vi
sus gerus-sveikus nusiteikimus 
ir leiskimės visomis keturiomis 
nesveikatos pakalnėn. Smukles,

tą ant visados pradėkime svei
kai maitintis, tik tada mes pa
jėgsime sveikai gyventi. Geri ir 
sveiki patarimai menkos asme
nybės žmonėse prigyja labai iš

kalai ^iprinimui. Prašau paaiš
kinimo, ar toks kiaušinio nau
dojimas tikrai yra organizmui 
naudingas, ar šiaip sau išsigal-

Į vojimas. Su pagarba 
Atsakymas. Naudok kiauši

nio baltymą visokiame pavida
le: žalią, keptą, virtą — koks 
Tamstai pavidalas yra prie šir
dies. Kiaušinio baltymas viso
kiame pavidale yra naudingas 
organizmui. Žalią ar kitokį val-

I gysi, vis tas pats gėris kūnui 
I dus. Vien kiaušinio žalumas 
j nieko viršesnio žmogui nesu

teikia, palyginus su virto ar 
’ kepto kiaušinio naudojimu.

Tik žmonės puasimano: jie 
prie žalio kiaušinio dar pride
da kitokio maisto: tada, žino- 

į 111a, to priedo nauda kūnui ir- 
! gi esti.
į Dabar yra žinoma, kad kiau- 
* šinio trynys turi daug choleste

rolio. U jo perviršis yra žmo
gui žalingas. Todėl, vietoj try
nio, naudok morkas (vitaminui 
A gauti), naudok vaisius-daržo- 
ves: mineralams kūnui suteikti. 
Tada kūnas visai nepasiges try
nio naudos ir kraujagyslėms 

i bus suteikta sveikata.
žinoma, .bus tokių iš prigim

ties tvirtų žmonių, kurie gales 
valgyti po tuziną kiaušinių su 

Dabar kova su vėžiu yra] tymais per dieną, ir jų krau- 
ANKSTYVAS VĖŽIO SUSEKI-Į Ju)e cholesterolis negausės. Tai 
MAS. Ypač krūtyje, moterų ly- Į laimingos išimtys. Tokie tegul 
ties organuose ir storoje žar-Į kerta Kiaušinius su tryniais, 
noje vėžvs galimas anksti su-] Ket mes turime gyventi pagal 
sekti ir tuo būdu žmogaus gy-į Kristaus nurodymą: turime eiti 
vybę nuo ankstyvos mirties iš-' pagerėti paklydusiai avelei, 
gelbėti. O, manot, kas pildo šio-Į-'ies turime eiti pagalbon gau- 
įe srityje medicinos mokslo nu-j šiai riebų kraują turintiems ir 
rodvm'us_ kur tau! : dėl to širdies atakų susilaukian-

Už tai dar kartą čia prime- [ieins, bei nuo tokių atakų apsi- 
name, kad kiekvienas mūsiškis' saugoti .nokintiems. Tokie tegul

• v į - Z‘ ■turi tuojau pasitikrinti įsma-Į 
tas, ar jose nėra PASLĖPTO] 

Reikia penkias dienas nevalgyti Į 
kraujo tarimo maisto (mėsos, i 
dešros.nevalyti dantų, ne-^ 
imti vitamino C ir aspirino. Ta
da mėšlo-išmatų paimti piršto; 
galo dydžio gabaliuką ir savam j 
gydytojui patiekti ištyrimui.] 
Tai pigus tyrimas. Jei bus ras- ; 
tas paslėptas kraujas (kartais 
prisieina net tris kartus taip iš
matos tirti, jei esti stiprus įta-, 
rimas), gydytojas patars, kas 
toliau daryti. Prisieis žarnos 
tirti, skrandis taip pat. žinoma, 
■:uri žmogus nekraujuoti iš bur
nos, dantų.

Moteriškės savo lyties organų 
vėžio susekimui pas gydytoją • 
bent kartą metuose turi tikrin- į 
lis, daromas tepinėlis sekreto 
gimdos kaklelyje ir vėžinės ce- 
ės per mikroskopą tikrinaiftos. 
Taip pasiseka susekti ANKSTI 
zėžį ir, žinoma, išgelbėti mote
riškę nuo ankstyvos mirties.

Krūtyje vėžys irgi dabar ga
limas susekti, dar nepračiuo- 
oiant jokio gūželio. Daromas 
krūties X-Ray spindul ais per- 
v.etimas. Visos moteriškės to

kį krūtų tyrimą turi padaryti 
savo gydytojo priežiūroje 
lamos.

Tai toks trigubas kelias 
; mirties 

pražiūrėlo-pavėluoto vėžio. Pir
miausia, tinkamai maitinkimės. 
Toliau, gydytojo patartus vais- 
ius-vitaminus naudokime ir mi- 1 
nėtai nuo trijose vietose kūne l 
vėžių pražiūrėjimo saugokimės, i 

Pasiskaityti. D. J. Arneson: 
Vitamins and Minerals. 

♦ # ♦

STENKIMĖS GERU PATA
RIMU PASINAUDOTI

Žalių kiaušinių reikalai;
Klausimas. Mielo p. įJaktaro, j 

sveikatos [Atarėjo, klausiu apia 
žalių kiaušinių naudojimą. Ne
mažai žmonių naudoja žalius 
kiaušinius, kaip naudingus svei

nevaldo : ; ... r - 
savo gyvenimį jokiame pavi
dale ir tokie tegul neliečia keps
nių, kuriuose esti trynio prie
maiša.

Galimas čia vidurkis: negalį 
be trynio apsieiti, tegul valgo 
vieną jį (vieną kiaušinį) per 
dieną. Taip dabartinėje Lietu
voje gydytojai pataria. Čia Aem- 
rikoje gydytojai nustatė, kad 
du-trys kiaušiniai per savaitę 
dar žymiai nepakelia choleste
rolio kiekio kraujuje. Todėl, pa
gal savo pajėgumą apsisaugoti 
nuo sklerozės, kiaušinių valgy
mo reikale elkis vienaip iš čia 
minėto trejopo jų naudojimo. 
Visai nesirūpink, ar žalius, ar 
virtus kiaušinius valgysi, nes jų 
nauda vienoda.

Dar vieno dalyko nepamiršk: 
nustok rūkęs tabaką, jei iki šiol 
rūkei. Mat, su skleroze kovoti 
reikia visapusiškai. Iki šiol vy
ras, rūkęs per 20-25 metus, gau
davo plaučių vėžį. Dabar reika
lai pasikeitė moteriškėms, vir
tusioms kaminais. Šio krašto 
tyrinėtojų duomenys rodo, kad 
moteriškei nereikia taip ilgai 
vėžį šauktis į savo gimdos kak
lelį: joms pakanka rūkyti 10-15 
metų, idant anas “geradėjas” 
išklausytų moteriškės prašymo.

Išeina, kad nėra kitos išei
ties nė vienam lietuviui, kaip 
ryžtis ir tame ryžte tesėti savą 
asmenybę bent kii minimumo 
gėriu aprūpinant ir medicinos 
pagrinduose bent kiek apsišvie- 
čiant. Tik toks mūsiškis galės 
tikėtis sveikesnių - laimingesnių 
dienų. Sėkmės paėiamė’ svar- 
oiausiame kiekvienam 
darbe! **

žmogui

į'

(akimi nematomo) KRAUJO. F VACLOVAS .BIRŽIŠKA ‘ '
g ___ ___ ’ 2P vAST’"^"

LIETUVIŠKOSIOS KNYGOS KELIAS
(Iš V. Biržiškos raštų)

(Tęsinys)

Aišku, kad seniesiems kė
dainiškiams leidiniams susidė
vint ir atsirandant reikalui juos 
pakartoti, reformatai turėjo spau 
sdinti savo leidinius Karaliaučiu
je. Tiktai XIX a., kada Lietuvo
je įsikūrė ir privatinės spaustu
vės, padėtis tuo atžvilgiu page
rėjo; bet ir tuomet savo leidinių 
dalį jie spausdino Mintaujoje.

Bet netrukus po to, kada kė
dainiškė spaustuvė iširo ir kai 
beveik visa Lietuva buvo priešo 
okupuota, Lietuvos reformatams 
pavyko vienu atžvilgiu pralenk
ti ne tik Didž. Lietuvos katali
kus, bet ir Maž. Lietuvos protes
tantus. Tai buvo Biblijos į lie
tuvių kalbą vertimas. Kaip jau 
matėme, tuo tikslu visų pirma ir 
buvo steigiama spaustuvė Kė
dainiuose, bet, jai susilikvida- 
vus, teko nuo sumanymo atsisa
kyti. Tuo tarpu vienas Lietuvos 
reformatų stipendininkų užsie
nyje, Fienekere (Olandijoje) 
studijavęs teologiją, Samuelis 
Chylinskis, dėl Lietuvos okupa
cijos atskirtas nuo savo krašto 
ir tėvų, neturėdamas lėšų gyven
ti ir studijuoti Olondijoje, išsi
kėlė i Angliją. Radęs čia įta
kingus rėmėjus, kurie specialiai

domėjosi Biblijos vertimais į 
svetimas kalbas, sumanė pats

lenkų vertimo. -Mprą metų in
tensyviai pasidarbavęs, jis jį bai
gė ir 1660—1663 m. iš dalies čia 
pat Anglijoje ir išspausdino. Tuo 
tarpu vėl atsirado saitai su Lie
tuva. Chylinskis, nuvažiavęs į 
Lietuvą, išgavo sinodo pritari
mą savo vertimui ir, grįžęs į 
Angliją, mėgino jį toliau tęsti. 
Bet tuo tarpu specialiai paskir
toji sinodo žinovų komisija pri
pažino Chylinskio vertimą ne
tinkamą, ir sinodo iniciatyva ne
baigtas spausdinti vertimas bu
vo išimtas iš spaustuvės, darbas 
sustojo. Likęs neišspausdintas 
rankraštis susirado Anglijoje vos 
1932 m. Nebuvo išspausdintas ir 
sinodo pasiūlytasis spausdinti 
Jono Božimovskio Naujojo Tes
tamento vertimas, o jo rankraš
tis 1680 m. sudegė. Bet vis dėl
to ir Chylinskio Biblija nedin
go, ir jos trys korektūriniai eg
zemplioriai buvo išsaugoti. Jau 
kiek vėliau Samuelis Bitneris 
iš naujo išvertė Naująjį Testa
mentą ir jį išspausdino 1701 m. 
Karaliaučiuje, taip jo tekstą su
tvarkęs, kad jis tiktų ir Maž. Lie
tuvos protestantams.

(Bus daugiau)
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ncpakeiskime sveikos 
Visų pirma nominaliai, 

tikrai lietuviškai mis- 
tik tada priedui kai

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAXtonight.

5 vLax bclpi testore your system s m *
rhythm owiigM Gently. Dependably. Try

/ d

Because if you're in chart* «

future, too.
And that’s where ŲS. 

Savings Bonds come in. Bur 
them uirough your bank. (Jr 
encourage your husband t» 
sign up for the Payroll Saw- 
ings Plan where he work*.

That way, while you’re 
meet ing the day-to-day ea-# 
penses, you’ll still be nuildinf 
a more secure foture for your 
£h roily.

U.S. Savings Ronds. For 
the woman w

buveines tokie susiranda be jo
kio nurodymo, o kai reikia vė
žiui užbėgti už akių, lai apsilei
dėlis snaudžia ir visokiais ni> 
Kais atsikalbinėja nuo reikiamos 
apsaugos nuo sunkiausios ligos.

Yra vitamino B-15 tabletės, 
lik jau jokiu būdu tomis tab-] 
•etomis 
mitybos 
sveikai, 
Kimo, o
kurias tabletes naudokime.

Dėl vėžio apsaugos irgi reikia 
lietuviškos gaivos: stenkimės 
pildyti med.cinos mokslo nuro
dymus, o ne vien vitaminu B-15 

| mėginkime nuo vėžio gintis.
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FRANK ZOGO PALAIKAI IŠVEŽTI 
I VANDERGRIFF, PENNSYLVANIA

SLA iždo globėja Kristina 
Austin, norėjusi pareikšti užuo
jautą Zogo žmonai Catherine, 
apsikabino ir sukibo. Abi ap
siverkė. Sūnus negalėjo moti
nos apraminti. Zogas buvo ilga
metis SLA narys, o Catherine 
ir Kristina buvo senos pažįsta
mos. .. Vaikai jas išskyrė, nes 
žinojo, kad ašaroms galo nebus.

Bet didžiausią tragediją pa
pasakojo Mikas Šileikis, Čiur
lionio galerijos steigėjas, jos 
pirmininkas ir ilgametis paro
dų organizatorius. Jis papasa
kojo, kad pirmadienio ryte at
sakingi Čiurlionio galerijos pa
reigūnai turėjo susitikti proku
ratūroj.

Kelis metus Čiurlionio galeri
jos reikalas buvo aptilęs, bet 
dabar jis vėl pradėtas judėti Į 
Prieš kelis metus menininkai 
Kolba, Šileikis, Varnas ir kiti

Frank Zogas, Midland Fed
eral Sav'ngs bendrovės ir kelių 
josios skyrių prezidentas, Čiur
lionio galerijos advokatas ir 
g’obėjas,' ‘pirmadienį, gegužės 
16 d. rytą, der prieš 7 vai., atsi
kėlė, aps:tvarkėųir išskubėjo į! 
pievas*, kad kartu su kitais ga-1 
lėtų pusvalandį pabėgioti.

Į Dienos metu adv. Zogas dau
giausia dirbo ofise, mažai teju
dėjo, todėl kiekvieną dieną jis 
laukuose pabėgiodavo, nes1 ži
nojo ir jautė, kad lengvas pa- 
liėgiojimas šviežiame ore jam 
buvo sveikas ir naudingas.

Zogas ėjo 62-uosius metus. 
ReguFariai jis bėgiojo ištisus 
ketverius metus, bet prie bėgi
mo jis buvo įpratęs jau prieš 
20 metų. Oras galėjo būti šal
tas, galėjo būti drėgnas. Zogas 
galėjo būti užimtas svarbiomis 
bylomis, bet pabėgiojinias ry
tais buvo tiek pas jį įprastas, 
kad jis beveik dienos nepraleis
davo. Jis buvo įsitikinęs, kad pa
bėgio j imas jam buvo naudin
gas. Jis jausdavosi energinges
nis, mintys buvo aiškesnės, dar
bas geriau sekdavosi.

Bet gegužės 16-oji jam buvo 
pati nelatiningiausioji diena. Be
bėgdamas įprastoje pievoje, F. 
Zogas.krito įir daugiau neatsi- . 
kėlė. Jo širdis sustojo.

Paskubomis buvo pašaukta 
pirmoji pagalba, nugabentas į 
artimiausią-' ligoninę, bet niekas 
jo širdies negalėjo atgaivinti. 
Frank Zogas buvo. miręs.

Šeimai tąi buvo didžiausias 
smūgis. Jis skaudžiausiai palie
tė ’jo žmoną ;Catherine, su vai
kais gyvenančią Oakbrook, Ill., 
visai netoli Midland Federal 
Savings bendrovės skyriaus, ku
rio direktoriumi yra vyriausias 
Zogo' ■ sūnūs, taip pat baigęs 
aukštuosius mokslus, teisės sky
rių. Jau pęnkerį, metai sūnus 
advokatavo. Toje pačioje taupy
mo bendrovėje dirba.ir jo žmo
na. > -

Frank-. Zogo mirtis sukėlė’di
delį susirūpinimą visai. Midland 
Federal Savings bendrovei. Fi
nansiniai bendrovės reikalai bu
vo tvarkoje, bet visiems rūpėjo 
ateitis, ■■■■• . •

Simokaitis,' ilgus, metus buvęs 
Mutual Federal Savings bendro
vės dirękj^šĮ%Į^i:ąžį^'o. | šer
meninę pareikšti 'savo užuojau
tą . artimiesiems. Jąųi pačiam 
širdį skaudėjo, nes žinojo, kad 
ne tik’jis, bet ir visi Zogą paži- Šileikis pradėjo teirautis, te- 
nųsįeji apgailestavę- lefonuoti, bet niekas nieko ne-

Advokatas Frank Zogas

Pagaliau telefonuojapadėjo Jaunimo Centre Čiurlio- J atsako.
nio galerijos paveikslus. Jėzui-j pats prokuroras. Jam atsako, 
lai jiems davė kambarį, raktą}kad Zogas mirė pirmadienio 
ir leido laikinai pasinaudoti kam- J ryte.
bariu. Menininkas Kolba ten* Visas reikalas atidėtas, kol su- 
viską nešė, kad tiktai daugiau! ras kitą advokatą. Kito tokio nc- 
sukaupus meno darbų. Bet vie-j ras, nes Zogas buvo vienintelis, 
ną rytą ateina, raktas netinka.
Jis negali įžengti į galeriją. Jė-

Kiti nebuvo tokie kieti ir teisin
gi. Nebent vienas iš sūnų ryšis

zuitų vyresnysis įsakė pakeisti susipažinti su byla ir stoti teis- 
:spyną ir pasisavinti paveikslus, man...

jKolba negalėjo iš kambario nei 
savo pinigų, nei savo darbo dra
bužių išsiimti.

Vienas jėzuitas, užjausdamas 
pasakojo, kaip jam širdį skau
dėjo, kai jis keitė užraktus. Jis 
žinojo, kad elgiasi, neteisėtai ir 
neteisingai, bet turėjo klausyti į 
įsakymo. Jis pats savo skausmą

Zogo mirtis sukėlė didelio su
sirūpinimo visiems lietuviams, 
nes jie žino jėzuitų užsimoji
mus. Daugelis pasitikėjo Frank 
Zogu, liet dabar, kai jo nėra,

papasakojo Kolbai, šileikiui ir 
.kitiems Čiurlionio galerijos na
riams. i

Jiems kito kelio nebuvo, kaip! 
samdyti advokatą. Tuo advoka
tu buvo .Frank Zogas. Reikėjo 
advokato su kieta ranka, neap- 
gaunamo.

Advokatas Zogas pradėjo by
lą. Ėjo į kelis teismus. Jis lai
mėjo. Teisėjas dėl smulkmenų 
patarė susitarti.

Jėzuitai gavo kitą advokatą. 
Svarbiausias naujo advokato 
argumentas, kad Chicagoj ne
gali būti dvi galerijos tuo pačiu 
vardu. Zogas pirmadienį turėjo 

’būti‘prokuratūroje, bet jis ne- 
; atvyko. Pareigingas žmogus 
teismuose atsirasdavo laiku, o 
jis pirmadienį neatėjo.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
> LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir mokat 

ISM m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrią, Vine*
KrėvM, Igno Kapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko* 
J. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K- Matusevičiaus !r 1 
Meilaus atraipenlai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis t 
M. KJ duriionio. M. Meikio, V. Kašubo®, A. Rakštelės Ir A. Varar 
kūrybos poveikalala. 365 puaL knyga kainuoja tik £3.

'• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir Vd 
tiuli lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daim 
Iventes bei^jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedalnuojan 
tiems, gėrintin autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenlmb 
bei užkulisiais. Studija yra' 151 pusi., kamuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašu 
Us luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ht« 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyg> 
parduodama tik už $2 j >

*> LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TsmašaCTfc 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės k 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienan 
Beturint Leidinys fllustruotsa nuotraukomis, pabaigoje duodami 
ritovardžių pavadlnlma’^lr Jų vertiniai Į roHeSų kalbą. Labai 
naudingoje S35 pust knygoje yra Rytprūsių iamėlapla. Kaina M

> KA TTATTMgi LIMA, rašytojos Petronėlės Orintaitės atfi
mtninai ir mintys apie asmenis Ir rietas neprik. Lietuvoje ir ph 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik H 'M

> JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras 
laa Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik & 
lurglo Jaštnakn knygoje apie Juliaus Janonio gy vanimų Ir po@ 
riją. Dabar būtų j| galima pavadinti kovotoju ui žmogaus telsw 
Knyga yra didelio ^nnato, 265 puslapi!, kainuoja £•*.

> lATTTTNt? t frybs Valaffii

fuvnarr--* 5M 5<-.
< mssUaVw-

( mokyklos plaktasaiškino, jog horfriti-gerti ir pl-

koks bus šios bvlos likimas? i
Frank Zogas buvo pašarvotas 

Evans šermeninėje, esančioje 
9837 S. Kedzie Avė. šermeninė 
prisirinko pilna. Buvo giesmių, 
maldų, atsisveikinimas. Gegužės 
19 d. Frank Zogo palaikai iš
vežti į Vandergriff miestelį, 
Pensilvanijoje, kur Frank Zo
gas buvo gimęs ir kur yra visai 
Zogų šeima.

Frank Zogas palaidotas ge
gužės 21 dieną Vandergriff ka
pinėse.

Lietuviai liūdi kartu su velio- 
nies artimaisiais. Rep.

Amžinai atsisveikinant su Stase 
Genovaite Žadvydiene

Po atviros širdies operacijos na, 
’ir didelių kančių, 1983 m. sau- 
i šio 13 dieną mirė Stasė Geno
vaitė žadvydiene Eisenhowerio 
ligoninėje, Rancho Mirage, Ca
lif., buv. mokytoja, Šaulių Są
jungos ilgametė vekiėja Lietu
voje ir išeivijoje, I-jo bolševik
mečio aktyvi rezistente.

Ji gimė 1905 m. rugpiūčio 
31 d. Šiaulių apsk., Klovainių

• yals., Kapčiūnų kaime. Kilo iš 
mažažemių šeimos Mykolo ir 
Elzbietos Kazlauskaitės Svečiu- e. ’ i

lių. Tuometinis skurdus gyve
nimas privertė šeimos galvą ieš
koti darbo svetur. Išvažiavo 
Amerikon, bet, sveikatai palū
žus, atleistas iš darbo, mirė. , 

‘ Be tėvo liko mažamečiai vai-1 ir samdoma mergina, 
kai'— Stasė ir Alfonsas. Moti- pastangomis buvo

vargingai gyvendama, leido j 
mokytis Staselę. Ji baigė Roza
limo vidurinę i mokyklą, bet to
liau mokytis negalėjo. Pradėjo 
mokytojauti Kavolių pradinėje 
mokykloje. Iš mažos algos už
laikė motiną ir brolį.

Jauna mokytoja gavo ir ant
raeiles pareigas. Raseinių deka
nas pranešė, kad Žemaičių vys
kupas paskyrė ją Kavolių pra: 
dinėje mokykloje mokyti ti
kybą. •

Iš Kavolių ją perkėlė į Pašal
tuonio pradinę mokyklą. Mo
kyklai patalpos buvo nuomoja
mos pas ūkininką ir mokytojai 
gyventi tebuvo tik kambarys: 

i O su ja gyveno motina, brolis 
Stasės 

paruoštas
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statybos sąmata. Bet; valsčiaus 
caldyba šbraukė. statybos dalį, 
rūsį. Tačiau mokytoja nenusi
leido. Nuvyko pas Tauragės ap
skrities viršininką- Juozą Vaiš- 
nį. Įtikino rūsio reikalingumą 
.t laimėjo. Apskrities valdyba 
1 askyrė lėšų projektui vykdyti. 
Mar nė. dviejų kom jlcktų pra
dinė mokykla pastatyta 1936 m.

Pagyvėjo ir šaulių būrio veik
la. Stasė suorganizavo šaulių 

j vaidintojų trupę ir jai režisavo. 
1 Pasiturinčius ūkininkus šaulius 
prikalbino įsgyti dūdų orkest- 

(rui instrumentus o muzikan
tams pažadėjo instrumentus nu
pirkti iš būrio kasos, surinktų 

, pinigų iš vaidmimų bei rengtų 
vakarėlių. Naujai atkeltas mo
kytojas mokė juos groti iš 
gaidų.

Vienas ūkininkas padovanojo 
šauliams sklypą kitame Šaltuo
nos krante, šauliai įrengė aikš
tę, apsodino medeliais ir vasa
ros metu rengdavo gegužines. 
Turėdami lėšų, nupirko knygų 
ir sudarė mažą b’’blioteką, ku
ria naudojosi ir apylinkės gy
ventojai. Įsigijo šaulųi būrio 
vėliavą, kurią pašventino Erž
vilko klebonas.

Stasė Svečiulytė išlaikė egza
minus prie švietimo ministeri
jos sudarytos komisijos ir įsi
gijo mokytojos cenzą. Ji baigė 
fizinio lavinimo kursus prie Ka
ro mokyklos A. Panemunėje.

Perkėlus į N. Įpilties pradinę 
mokyklą, vėl reikėjo iš naujo 
kurtis, žemės ūkio rūmai ją pa
skyrė Jaunųjų ūkininkų ratelio 
vedėja. Mokinius mokė Auginti 
įvairias daržoves savo daržliose. 
Ir čia, Telšių vyskupas paskyrė 
ją N. Įpilties pradinėje mokyk
loje mokyti tikybos.

Bolševikų okupacijoje jos vy- 
I ras, mokytojaudamas Darbėnų 
pradinėje mokykloje, veikė po
grindyje. Tuo ometu į rezisten
ciją įsijungė ir Stasė. Kai Vyrą 
areštavo enkavedistai Darbė
nuose, krata buvo pad^Tytą^iy 
N. Įpiltyje. Velionė buvo seka
ma enkavedistų agentų. Kai ant
rą kartą atvyko Kretingos ap
skrities NKVD viršininkas Itn. 
Novikovas, pareikalavo atiduoti 
vyro ginklą, nes esąs prisipaži
nęs. Tačiau ji pareiškė: jei vy
ras prisipažino, tai turėjo pasa
kyti, kur laikomas ginklas, šis 
gi pradėjo daryti kratą v rūbų 
spintoje. Kadangi prie kratos 
nebuvo nei kviestinių, nei enka
vedistų, tai ji išėmė mauzerį iš 1 
slaptos vietos, įsidėjo kailinukų 
kišenėn ir, nuėjusi virtuvėn, i 
įmetė į krosnį. Novikovas, iš
girdęs virtuvėje barškėjimą, 
paklausė, ką ji ten dirbanti. Pa- į
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lanti į puoduką arbatą, pasiūlė 
išgerti ir jam. bet tas, užimtas 
krata, atsisakė. Kai surado spin
toje foto aparatą, nustojo kra- 
tęs. Paaiškėjo, ko jam reikėjo. 
Pasivogęs grobį, nerašė proto- 
kolo, nebeklausinėjo ir. apie 
ginklą.

Bolševikams antrą kartą oku
puojant Lietuvą, 19-14 m., su vy
ru drauge pasitraukė į Vakarus 
ir 1949 m. kovo 22 d. atvyko į 
JAV. Trumpai gyveno New 
Yorke ir Chicagoje. Ilgesniam 
laikui aps’gyveno Les 
mieste.

Angeles

1964 m.-Judviejų iniciatyva 
birželio 26 d. buvo 
šaulių būrys, kuris išsivystė į 
Juozo Daumanto šaulių kuopą. 
Iki išsikeliant į Desert Hot 
Springs, devynerius- metus ėjo 
šaulių moterų vadovės parei
gas.

Sunkiausias pareigas —- šei
mininkės, visuomet pasiimdavo 
velionė. Iš vakaro pasiskolinda
vo iš šv. Kazimiero parapijos 
katilus ir įvairius virtuvės reik
menis, o 5 vai. ryto jau būdavo, 
gegužinės rengiamoje vietoje. 
Pati nušveisdavo katilus grąži
nimui ir iki vėlyvo vakaro at
likdavo juodąjį darbą. Jos pa
sagomis įgyta kuopos ..vėliava.

Ilgus metus ji šeimininkauda
vo rengiant šventes, minėjimus 
Šv. Kazimiero parapiją!. Tai 
buvo jos įnašas, be atlyginimo 
atliktas darbas. Pasiimtas parei
gas atlikdavo ir niekuomet nesi- 
skardeno spaudoje,-, .nėsiręklą- 
rhavo. Ą

Dykumoje gyvenant, per va
saros karščius išvykdavo draur

Jos mėgiamiausia vieta Orego
ne, federalinėje miškų stovykla
vietėje, Blackberry', prie Alsė- 
jos upė. Čia velionė su vyru 
eidavo šeimininkų pareigas. To- 
dėĮ įsigijo daug draugų, Ijuriii 
ryšiai ir dabar tęsiami- Jos geri 
bėjai surengdavo gimtadienį,- 
įteikdavo dovanų prisiminimui/ 
Taip svetimieji tapo bičiuliais.? 
Miškų urėdija už gera į atliktas' 
pareigas eilę metų įteikdavo pa
dėkos pažymėjimus, nes tai biri 
vo be atlyginimo pareigos.

Su a.a. Stase Žadvydiene atsi
sveikinta dviejose vietovėse.* 
Pašarvota buvo Desert Hot. 
Springs šermeninėj. Park West> 
mobilhomo gyventojai, kuriame 
ir velionė gyveno, atvyko orga
nizuotai pagerbti, išlydint am
žinybėn. Visų parko gyventojų 
vardu buvo ųupirkta's baltų, gy
vų gėlių kryžius. Po religinių 
apeigų, dalyviai praeidami pro. 
atvirą karstą, .atsisveikino su, 
velione. Bųyo ir ašanuojančių.; 
Aukų surinkta 17Q dolerių in 
įnešta širdies tyrųno institutui 
a,a. Stasės vardu. Iš lięfuvių da-t

bufį, V.B. £irų š.eijnos ir R. Pet-į 
rėnienė, bei V.' Kačiulienė, iŠ- 
Vyąąjįiiiigtųna valstijos. j

(Bus daugiąu)

— Ambasadorius P. Habibas 
atskrido j Beirutą, kad galėtų 
pasitarti su; Libano prezidentu 
Ąmin Gemą j ei.

ge su vyru-į Oregono valstiją.-vo dieną..

■ ■— dpręz. Reagąnas pasirašė 
įętąlyrBa, kuris gegužės 21-ąją 
paskelbė. Andrejaus Sącharo-

SUSIVIENIJIMAS lietuvių asierikoje
1 ' t *-*• ‘ v

yra seniausia, didžiausia: ir turbngiąusia lietuyįų fraternalinė 
organizacija,. lietuviams Stikirųai tąrnaująijti jąiį per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus; gelbsti ir Jjitjeąis, kurie tuos
- darbus dirba.'

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILŲONUS dęlerių
< •< - apdraudų savo, nąriamš.-: Ž b'-

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarfiauja tik savišalpos pagrindu.’ ' "
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime .apsidrausti iki $10,000. . .. 4 ;

’ . ‘ \ . L™!
apdraudžia ir. Taupomąja- apdraufia —• Endowment 
Insurance,-., kuri ypač inaudmga. jaunimui, siekiančiam 
aukštojo Tdokslo u' jy' gyvehimb pradžią!; " ./r,

SLA — vaikus apdraudžia .pigia tėrnūinuota apdrąu4ai; už 
,.• $į000 apdJ^u<f(^sui^.tŽtįo^^^.(^|^ąĮfiS;

• SLA — kuopą yra yisose Jiįetuyią .k^OB^osa. '-A - - - •
Kreipkitės į savo apyiirJtės kuopą yeįkėuua, .' įj. 
jie Jums mielai-pagelbės 4.

' : -. b ’•'- Galite kreiptis, ir ‘tiesiai2 į SLA. £entjr0-; ,
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Ini LIŪBAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ
MI

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai bet kada Ir 
Bet kur, Bet kuria kalba buvo parašyta’ apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. «Es mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof, it 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuotL
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Negalima bausti už įsiregistravimą
Propagandistai skelbia, kad reorganizuotoji JAV 

Lietuvių Bendruomenė nubausta. Iš paskelbto pranešimo 
atrodo, kad nubausta už neatvykimą laiku Į posėdi.

JAV yra vienintelė valstybė, kur valdoma Įstatymais. 
Galutinį žodį turi teismai. Jeigu teismas įsako, tai to Įsa
kymo privalo klausyti visi Amerikos piliečiai. Amerikoje 
įstatymai privalomi visiems. Jie privalomi net ir Kon
greso atstovams. Jeigu kuris įstatymų leidėjas sulaužė 
pagrindinį įstatymą, tai jis-eini į teismą, jam uždedama 
bausmė. Jis privalo mokėti, .jei į nusikaltimas nedidelis, 
o jei didesnis, taikina į'kalėjimą ir moka bausmę.

Jeigu žmogus ar organizacijos pareigūnas neateina 
į teismo posėdį ir nesiaiškina teismui, —teisėjui ar ke
liems teisėjams,— tai jį gali nubausti. Jeigu jis ir antrą» 
kartą neateina, tai yra žioplys, neturįs jokios nuovokos 
apie teismų tvarką, ir teismo gali būti nubaustas už teis
mo nustatytos tvarkos nesilaikymą. Bet jeigu miršta tei
siamojo samdytas advokatas, tai turi būti sudarytos są
lygos kitam advokatui pasamdyti, duoti jam progos susi
pažinti su byla, o tiktai vėliau tęsti bylos eigą.

Valstijos sekretoriaus įstaigoje dabar yra tokia re
gistruotos ir reorganizuotos JAV Lietuvių Bendruomenės 
teisinė padėtis. Teisėjas leido reorganizuotai JAV Lie
tuvių Bendruomenei pasisamdyti kitą advokatą, davė jam 
laiko susipažinti su byla, o rugpiūčio 1 dieną teisėjas iš
klausys advokato, kuris tuo tarpu bus susipažinęs su by
los pradžia, jos padarytais žingsniais ir aiškins tolimesnę 
bylos teisinę eigą.

Jeigu byla jau būtų išspręsta ir paskelbtas sprendi
mas, tai jį būtų paskelbęs pats teismas, o ne propagan
distai. Pirma B-nės vadai gyrėsi, kad jie į amerikiečių 
teismus neina (St. Barzdukas), o vėliau paaiškėjo, kad 
jie vis dėlto patraukė juos teisman. Jie manė, kad užtenka 
apskųsti, tai reikalas tuo bus baigtas. Bet taip irėra. Ame
rika yra didelių laisvių kraštas, bet yra įstatymai, kurie 
tą laisvę tvarko. Jeigu nebūtų nustatytos tvarkos, tais 
laisvėmis nebūtų galima naudotis.

Seni Amerikos lietuviai džiaugėsi Amerikos laisve. 
Jie noriai atlikdavo valstybės reikalingus formalumus, 
užsiregistruodavo pas valstijos sekretorių, gaudavo reika
lingus leidimus ir plėšdavo savo veiklą. Jie privalėjo prisi
laikyti tolerancijos, privalėjo mokėti mokesčius; jei buvo 
siekiama pelno. Tie lietuviai buvo tolerantiški ir laisvai 
skelbė savo idėjas. Jie bandė įtikinti kitaip galvojančius 
ar nepajėgiančius galvoti; ruošė spaudą, šaukė susirin
kimus, aptardavo kylančius klausimus ir dirba

Illinois valstijos lietuviai, anksčiau atvažiavusių pa
tarti, atliko JAV Lietuvių Bendruomenei reikalingus 
formalumus, ir užsiregistravo Illinois valstijoje. Sumo
kėjo nedidelę registracijos mokesčių sumą, gavo reikalin
gus leidimus ir laisvai veikė. Sekretoriaus įstaiga nurodė, 
kad JAV LB įstatai labai palaidi, būtų geriau, jeigu būtų 
nors trumpai išdėstyti pagrindiniai principai, tai jie per
siorganizavo pagal nurodymą ir pasiuntė valstijos sekre
toriui. Už tai, kad jie paklausė sekretoriaus, tai St. Barz- 
dukas juos pavadino “reorgais”. Jis dėjosi Beturiu kalbos 
žinovu ir naujų žodžių ‘‘kalėju”. Dažnai jis tuos naujus 
žodžius nukaldavo pagal okupanto kalvę rusų pavergtoje 
Lietuvoje. Jo nukaltas “reorgas” prigijo ir ^Amerikoje 
vartojamas. ,,,

Jeigu jau registruotoji ir reorganizuotoji JAV Lie
tuvių Bendruomenė teismo būtų nubausta, tai išeitų, kad 
Barzduko, Kutkaus, o dabar Butkaus vadovaujama, nesi- 
registravusi ir sekretoriui nieko neprarešusi JAV LB yra 
teisėta, o Įregistruota JAV LB nubausta. Jeigu ji būtų 
nesiregistravusi, tai jokio teismo nebūtų buvę ir ji ne- Į 
būtų baudžiama.

Žinome, kad Amerikoje advokatai yra teismo padė
jėjai. Svarbiausioji jų pareiga ne padėti teisman patrauk
tajam, bet padėti teismui išaiškinti nusižengimą veikian
tiems įstatymams. Tikslai, kaip matome, yra skirtingi, 
todėl ir gaunasi nesusipratimai. Teisman patrauktojo ad
vokatas kartais nusisuka nuo teisiamojo. Jeigu jis pinigo 
nepaimtų, tai dar būtų pusė bėdos, o kai jis pinigą pasi
ima, iy nusisuka,* tai patrauktasis kartais daugiau nuken
čia su advokatu, negu be jo.

Jeigu organizacija yra įregistruota visoje valstijoje, 
tai jai nereikią organizuotis kitoje valstijoje. Užtenka.tik-' 
tai pranešti valstijos sekretoriui, kad ji įregistruota kitoje 
valstijoje, bet yra pasiryžusi plėsti savo veiklą ir Illinois 
valstijoje. 0 jeigu ji Illinois valstijoje padarė pelno, tai, 
aišku, ji privalo valstijai sumokėti nedidelį nuošimtį.

Barzdukinė Bendruomenė Illinois valstijoje suruošė 
dvi dideles šventes. Chicagos amfiteatre pardavė po 10 
tūkst. bilietų. Už tuos bilietus ji turėjo sumokėti mokes
čius Illinois valstijoj. Atrodo, kad už parduotus bilietus 
niekur jie nieko nemokėjo. Tai ir buvo didžiausia kliūtimi, 
kad naujai atvažiavusieji bendruomenininkai dolerius 
šienavo, bet niekur nesiregistravo.

Jie patyrė, kad lietuviai buvo užregistravę Bendruo
menę Connecticut valstijoje. Bet Connecticut lietuviai 
žinojo, kad mokesčius valstijai reikia mokėti. Jie “už
miršo” atnaujinti Bendruomenės leidimą, nieko nepra
nešė Connecticut valstijai apie savo veiklą, nes tikrumoje 
jie nieko Connecticut valstijoje nedarė. Jie .jau pakanka
mai pažino didelių švenčių organizatorius. Jie gražiai pa
šneka, bet kai reikalas eina apie pinigus, tai viskas pasi
keičia. Bet ir šitas reikalas jau “sutvarkytas”. Kaip tai 
buvo padaryta, teisme turėtų paaiškėti.

Tuo tarpu tiek težinome, kad Illinois valstijoje buvo 
užregistruota draugija Lietuvių dainų ir šokių šventėms 
organizuoti. Iki šio meto tas šveiites ruošdato JAV Lie
tuvių Bendruomenė, bet dabar viską kontroliuoja maža

PLEŠKYSROMO KALANTOS MINeJLMAS

Liet. Bendruomenės Mar- dar 
ma

lonesnis jis yra Lietuvoj. Gam
tą gaivinantis, pavasario oras 
gegužės mėnesį sukelia žmogu
je emocijų, sukelia pasiryžimą, 
duoda energijos. Reikia manyti, 
kad ir jaunam Romui ^Kalantai

gražus mėnuo Ir čia, bet 
gražesnis, dar kilnesnis, dar

R.
quette Parko apylinkės valdy
ba, Chicagoje, š.m. gegužės 15 d. 
surengė tautos didvyrio Romo 
Kalabtpst 11-ųjų mirties metinių 
minėjimą. Minėjimo išvakarė
se, Šeštadienį, prie R. Kalantos 
antkapio (paminklo) šv. Kazi-
micro Liet, kapinėse , jo garbei.r'tas pavasario oris buvo aksti- 
buvo pdėtas gėlių vainikas. Q 
minėjimo' dieną, iŠ ryto -įrlej lie
tuvių bažnyčios Marquette Par
ke, buvo pakeltos Lietuvos ir 
Amerikos tautinės vėl’avos. 
10:30 vai. didvyrio garbei bažny
čioj buvo atlaikytos iškilmingos 
pamaldos ir kan. V. Zakaraus
kas pasakė Kalantos garbei pri
taikytą pamokslą. Kieno tai ap-. 
įleidimu ar nesupratimu; gal 
chorvedžio, nebuvo sugiedotas 
Lietuvos himnas. Po pamaldų, 
parapijos salėje įvyko trumpa 
akademinė minėjimo dalis, ku
rią atidarė R. LB-nės Marquette 
Parko apylinkės valdybos pir-“ 
mininkas Ignas Petrauskas, 
prabildamas šiais žodžiais:

“Mieli tautiečiai, pradėsime i LAISVĖS LIETUVAI?
šio kilnaus jaunuolio Romo Ka- Į Tai buvo pats kilmingiausias 
tautos 11-ųjų mirties metinių šūkis, ugnimi. įrašytas. Ir džiu- 
minėjimą. Gegužės mėnuo yra gu, kad okupuotos Lietuvos 
pavasario mėnuo. Gegužis yra jaunimas išgirdo tą jo šūkį, ir

naš galutinai apsispręsti, kad 
.attiktų, ir. padarytų tą, kas. jo; 
galvoje gal jau Figą laiką yys- 
lėsi. Ir taip 1972 m. gegužės 
14 d. Romas Kalanta apsispren
dė, kad dabar jau atėjo laikas 

j pareikšti okupantui viešą pro
testą, kad jis, okupuodamas 
Lietuvą ir uždedamas vergijos 

. pančius ant lietuvių rankų, vis- 
tiek jis niekada negalės paverg
ti lietuvio laisvos dvasios, jis 
niekad negalės nuslopinli lietu
vio švento troškimo ir pareikšti 
norą kovai už laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą. Ir taip tas 
jaunas žmogus, didžiose kan
čiose, ugnies liežuviams raižant 

| jo kūną, paskelbė pasauliui

grupelė lietuvių.
Esame tikri, kad rugpiūčio 1 d. teisme paaiškės daug 

dalykų. Bet mes turime turėti galvoje, kad iki teismo 
dar mums visiems bus kalama į galvą labai daug piktos 
propagandos. Privalome išmokti atskirti pelus nuo grūdų.

i tas šūkis uždegė juos dar di
desniu ryžtu kovoje už tautos 
la'svę. Jie puikiai žinojo, kad 

! enkavedistai - kgbislai juos ka- 
f muos, baus, bet jų suvažiavo 

tūkstančiai į Romo Kalantos 
: laidotuves, į Kauną. Bei, kaip aš 
1 jau pernai sakiau, liūdna, kad 
i tas šventas kovos šūkis LAIS- 
I VĖS LIETUVAI, kurį Romas 
j Kalanta mirdamas paskelbė vi- 
į lai lietuvių tautai, neuždegė 
i išeivijos lietuvių jaunimo. Tas 
I akis praėjo jiems negirdimai, 
Į ir lengva širdimi buvo greitai 
I .ižmirštas.

»■
Man yra malonu šiandienę 

Į jums pristatyti jauną lietuvai
tę, lik iš ginmaz jes suolo, nese- 
a ai atvykusią :š okupuotos Lie
tuvos. gerai kalbanc ą lietuviš
kai, taip pat gerai šokančią ba
letą. Ji baleltą pasirinko kaip 
pro fed ją, ir tai pvofes'jai ruo
šusi. Ji mums papasakos savo 
.šaudžius, kiek prisimena iš 
okupuotos Lietuvos apie Romą 
Kalantą ir jaunimo veiklą. Pra
šau panelę Viktoriją Pranskevi- 
čiūtę”.

Apie Romą Kalantą ir oku- 
■ puotos Lietuvos jaunimą p-lė 
] V. Pranskevičiūtė šitaip kal- 
1 bėjo:

Kaip kiekvienais metais, taip 
r šįmet mes vėl susirenkam 
pagerbti Romo Kalantos atmi
nimą. ši diena mus slegia kaip 
liūdesio ir mirties diena, kad 
tokioje ankstyvoje jaunystėje iš 
gyvenimo pasišalino vienas Lie
tuvos sūnų. B'et ši diena yra mū
sų, visų pasididžiavimo diena, 
dėl to, kad mūsų tautietis savo 
gyvybės paaukojimu pąts;išave. 
ir isay.o vardą įrašė Lietuvos is-' 

_• tori j on. :Nejck Lietuvos, bet ir 
.yisb pasaulio istorijon. Romo 
Kalantos trumpas gyvenimo lai
kotarpis ir jo tragiškas pasiau
kojimas savo tautos laisvės troš
kimui, sukrėtė milijonus žmo
nių. Jo auka buvo didžiausia ir 
tokia didi, kad didesnės ir būti 
negalėjo. Juk jis paaukojo di
džiausią žmogaus turtą — savo 
gyvybę, vardan lietuvių tautos 
laisvės, tiesos ir teis;ngunio. To
kiam žygiui ne kiekvienas iš
drįsta ryžtis, ne kiekvienas to
kiame jaunystės amžiuje būna 
taip subrendęs, kad galėtų save 
paaukoti ir ne kiekvienas su
pranta kas yra pavergta tėvynė. 
Bet jis amžiams pasiliks gyvas 
lietuvių mintyse ir širdyse. Ir 

-ne be reikalo kiekvienais metais 
mes, lietuviai, susirenkame pa
gerbti jo didingą pasiaukojimo 
atminimą. Vakaruose jo garbei 
atminimą minime viešai, drą
siai ir iškilmingai, o Lietuvoje 
— tyliai ir kukliai. Dedami vai
nikai čia prie paminklo, neša
mos gėlės ir Kauno gatvėmis.

(Bus daugia)

HENRIKAS SINKEVIČIUSKRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

žinodamas, kaip su juo reikia kalbėtis, Mac- 
ka tylėdamas pakilo, atidarė dėžę, aut kurios sė
dėjo išėmė iš jos, matyti, jau paruoštą maišelį su 
grivenomis ir tarė:

— Vargšai esame žmonės, bet pinigų turime 
ir, kas priklauso, mokame taip, kaip rašte para
šyta ir kurį pats esate švento kryžiaus ženkhi 
paliudijęs. Jei dar norėtumėte daugiau už ūkio 
tvarkymą ir už gyvulius, tai irgi nesipriešinsime 
— užmokėsime, kiek pasakysite, ir pultam po jū
sų, mūsų geradari, kojų.

Tai taręs pasilenkė prie jo kelių, o paskui jį 
tą patį padarė ir Zbyška. Tikėjęsis ginčų ir de
rybų, abatas buvo jų elgesio priblokštas ir ne vi
sai patenkintas, nes per derybas norėjo patiekti 
įvairias sąlygas, o dabar šita proga jau buvo 
dingusi.

Todėl, atiduodamas įkaito raštą, kurį Macka 
buvo pasirašęs kryžiaus ženklu, tarė:

— Kodėl man apie priedus kalbate?
— Nes nenoriu veltui gauti, — gudriai at- 

• !<e Macka. žinodamas, kad juo labiau jam prieš- 
;.nau-. u;n daugiau laimės.

Akimiihmiu abatas paraudo:
— Matote'. Nieko nenori veltui imti iš gimi- 

•j'.'icC Duor.a ž^akab drasko! Neėmiau tvrlau- 

kių ir neatiduodu tyrlaukių, o jei man patiks šitą 
štai maišą šalin nusviesti, tai ir nušviesiu!

— Šitaip nedarysite! — sušuko Macka.
— Nedarysiu? Štai jūsų išperkamasis mokes

tis! Štai jūsų pinigai! Nors aš juos ir ant kelio 
numeseiau, jums tai neturi nieko rūpėti!

I Tai taręs praplėšė maišelį ir trenkė Į 
dis, kad net pinigai pabiro.

j — Dieve, atsilygink jums, tėve ir geradary!
— pradėjo šaukti Macka, tiktai laukdamas tokios 
progos. — Iš kito nepriimčiau, bet iš giminaičio 
ir dvasininko — mielai!

Abatas kurį laiką rūsčiai dairėsi tai į Macką, 
tai į Zbyška, ir pagaliau tarė:

I — Aš, nors ir pykstu, bet žinau, ką darau.
, Ką turite, turėkite, nes jums sakau, kad daugiau 
iš manęs nė vieno skatiko nematysite!

— Nesitikėjome ir šito.
— Bet žinokite: kas man mirus paliks, vis

kas teks Jagienkai.
— Ir žemė? — naiviai paklausė Macka.
— Ir žemė! — užbaubė abatas.
Mackos veidas ištįso, bet susivaldė ir tarė:
— Na, ką ten apie mirtį galvoti! Tegu jums 

Dievas leidžia 100 metų ir net daugiau gyventi, 
bet prieš tai dar ir vyskupiją!

— Pagaliau, tegu ir vyskupija — ar aŠ už 
kitus blogesnis! — atsake abatas.

— Ne blogesnis, bet geresnis.
Šitie žodžiai abatą matomai ramino, nes jo 

pyktis visada buvo trumpalaikis.

— Na, jūs mano giminės, o ji tik krikšta
vaikis, bet aš myliu ir ją, ir Zychą jau iš seno.

i Geresnio už Zychą žmogaus pasaulyje nėra, ir 
' taip pat geresnės merginos už Jagienką. Kas gali 
ką nors ant jų pasakyti?

i Ir pradėjo tyrinėti iššaukiančiu žvilgsniu, bet 
Macka ne tik kad neprieštaravo, bet dar ir pri
tarė, kad geresnio kaimyno veltui visoje karali
joje ieškotumei.

— O dėl mergaitės, — tarė, — tikrosios savo 
dukters labiau už ją nemylėčiau. Jos rūpesčiu aš 
pasveikau ir to iki mirties neužmiršiu.

1 — Pražuvę būsitė ir vienas, ir antras, jei už
miršite, — atsakė abatas. — Ir pirmasis jus už tai 
prakeikčiau. As jūsų skriaudos nenoriu, nes mano 
giminaičiai esate, ir dėl to sugalvojau, kad viskas, 
kas man mirus liktų, būtų ir Jagnmkos, ir jūsų — 
suprantate?

i — Duok, Dieve, kad taip įvyktą! — atsakė 
Macka. — Mieliausias Jėzau, pėsčias eičiau prie 

(karalienės kapo Krokuvoje ir į PHką Kalną, kad 
prieš švento Kryžiaus nredį nusilenkčiau.

Abatas pasidžiaugė tuo tiesumu, kuris liejasi 
iš Mackos žodžių, ausi jaukė ir tarė:

— Mergaitė turi taisę jtinktis, nes ir graži, ir 
gerai sudėta, ir giminės geros. Kas jai Preclavas 

‘ at Vilkas, nes ir vaivados sflnuš būtų jai per men
kas. Bet jei taip aš, nieko neminint, ką nors pri- 
pirščiau. — tai už jo eitų, nes mane myli ir žino, 
kad bloga aš jai neHnkėsru.

— Gera bus tam, kuri išsirinksite. — pa

sakė Macka.
Bet abatas atsisuko į Zbyška:
— 0 tu ka?
— Nieko, aš galvoju taip, kaip ir dėdė...
Abato veidas švytėjo kaip mėnulis. Jis sudavė 

Zbyškai ranka į pečius, net kambarys sudrebėjo, 
ir paklausė:

— Kodėl prie bažnyčios nei Preclavo, nei Vil
ko prie Jagienkos neprileidai, a?

Kad nepagalvotų, kad jų bijau, ir kad jūs 
taip negalvotumėte.

— Bet ir šventintą vandenį jai padavei.
— Padaviau.
Abatas sudavė jam antrą kartą:
-*• Tai... tai vesk ją!
— Vesk ją, — kaip aidas pakartojo Macka.
Zbyška pabraukė po tinkleliu plaukus ir ra

miai atsakė:

— Kaip aš galiu ją vesti, jei Tynece prie al
toriaus Danutei Jurandaitei pasižadėjau.

— Prižadėjai povo plunksnų surasti, tai ieš
kok, o Jagienką tuojau vesk.

Ne, — atsakė Zbyška, — tada, kai ji mane 
kaspinu pridengė, pažadėjau, kad ją vesiu.

Abato veidan pradėjo veržtis kraujas: jo ausys 
pamėlynavo, o akys išvirto į paviršių. Priartėjo 
prie Zbyškos ir tarė pykčio smaugiamu balsi:

(Bus daugiau)
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Funeral Home and Cremation Service

L-i.-iBTt .* -ĮTeL: 562-2727 arba 562-2728

Urvka 855-4504, P«o* 0*051
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Lietuviu Pensininky S-gos narių 

pobūvis - susirinkimas įvyks gegužės 
25 d., trečiadienį, 1 vai. 30 min, p.p» 
Šaulių Namuose, 2417 W. 43rd Street. 
Bus meninė programa, šilti užkan- 
džiai ir loterija. įėjimo auka — $4. 
Nariai yra prašomi atnešti kokį daik
tą dovanų paskirstymui. Valdyba

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Wafitchaster Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S, Manh.im Rd, Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomit

Lietuvos nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrine mokykla

vakarų vėjai

yiršeliaL Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 
tokiu adresu:

Naajieiujs, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60605
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SUSIRINKIMŲ

Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

■
i

■

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBt: AKIŲ LIGOS 

3907 West IWwl Street 

Vll&ndos p&£&l

Chicagcs Liek Suvalkiečiu Drau
gijos pusmetinis nariy susirinkimas 
įvyks penktadienį, gegužės 27 d., 
6 vai. vak., Vyčių salėje, 2455 West 
47th St. Nariai kviečiami atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti. 
Po susirinkimo bus vaišės.

Eugenija Strungys

OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2514 W. 71»t St TeL 737-5149 

Tikrina a Iri g- Pritaiko a Įritina 

ir “contact leases”,

— Visa eilė Lhano vienuoly
nų liko be langų. Laimė, kad jie 
turėjo gerus stogus, vejas jų 
nenunešė.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSL1S IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2454 WEST 63rd STREET 

Valandom antrad. 1—4 pofrict,

— Spėjama, kad prieš kurį 
laiką Įvykęs organizuotas vie
nuolyno užpuolimas Varšuvoje 
buvo įspėjimas lenkų katalikų 
bažnyčiai nekelti didesnių poli
tinių reikalavimų prieš popie
žiaus vizitą.

FLORIDA
KNOW YOUR HEART

Ofiso telefouM; 776-28M, 
iKiieacijM talaiu 444-5545

’’ERK.RAUSTYMAI

St Petersburg, Fla. 3371g 
Tek (8132 321-42W

GRAŽIAI PALAIDOTA ONA ŽIAUNYTĖ BRUZGULIENĖ
dienį, nes ten suvažiuodavo val
dybos posėdžiauti. Ten jos ras
davo kambarį savo reikalams 
aptarti, o vėliau galėdavo pa
valgyti sveiko lietuviško mais
to prieinamomis kainomis.

Ona Bruzgulienė turėjo sūnų 
Bruno Bruce — Bruzgulis. Kaip 
Amerikos lietuvių dauguma, 
taip ir Bruzgulienė vienintelį 
savo sūnų išleido į mokslus. Jis 
baigė universitetą, gavo gerą 
darbą plieno pramonėje, vedė, 
augino vaikus, visą laiką dirbo 
ir niekad neužmiršdavo 
motinos.

Nebuvo sekmadienio, ar di- 
dešnėš^sv^^r^SuSŽ^^hus''ne
padėtų savo motinai birbti val
gykloje, prižiūrėti organizacijų 
renginius ir padėti ne tiktai or
kestrams, bet ir pampuškoms 
kepti.,

Praeitą šeštadienį Kazimieri- 
nėse kapinėse gražiai buvo pa
laidota Ona Žiaunytė Bruzgu
lienė, lietuviams plačiai pažįs
tama sodybos ir daržo savinin
kė, esančio Willow Springs, III., 
prieš Lietuvių Tautines kapi
nes.

Bruzgulienė turėjo taverną, 
valgyklą, didelę vietą automo
biliams pastatyti, vietą šokiams 
ir specialiai paruoštą virtuvę 
bei barą. Vasaros metu visa eilė 
lietuviškų draugijų tame josios 
darže ruošdavo išvažiavimus, 
galėdavo pasivaikščioti greta 
esančiame Illinois valstijos miš
ke, pašokti,, atsikvepėti ir pa
valgyti lietuviško maisto.
,Kada lietuviai neteko didesnių 
sodų piknikams ir poilsiui, tai 
Bruzgulienės daržas būdavo pil
nas žmonių ne tiktai šeštadie-

savo

Prostatos, inkstų ir šlapumo
niais bei sekmadieniais, bet ir — Aš negaliu užmiršti savo 
savaitės dienomis. Jurgio Joni- motinoš, — sakydavo Bruno. — 

vadovaujamas ' orkestras Aukštesnes mokyklas lankė tu r-
tingų jų biznierių vaikai, o ma-

EUDEIKI
GAIDAS -• DAIMID

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

1I
i
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Bruzgulienė buvo kilusi nuo 
Mažeikių. Persiritus geroką me
tų skaičių, ji dar norėjo nuva
žiuoti į Lietuvą ir pamatyti 
gimtinį savo kaimelį. Ji žinojo, 
kad senų pažįstamų vargu ar 
ras, bet ji vis dėlto norėjo pa
matyti gimtąjį kraštą.

Ji žinojo, kad gali nuvažiuoti 
penkioms dienoms į rusų pa
vergtą Lietuvą, bet jai buvo aiš
ku, kad į Mažeikius niekas jos 
neleis. Ją būtų pavežioję po Vil
niaus apylinkes, pripasakoję da
lykų, kurių ji negirdėjo ir ne
norėjo girdėti, žinojo, kad ji 
bus nuvežta į Trakus, parodys 
ežerus ir galės pavalgyti naujai 
pastatytame restorane, bet Ma
žeikių nepamatys. Ji galėjo būti, 
nuvežta j Kauną^yiepąi.dienai,' 
bet Aen’pa^isUiriu ji Bieturėjo.,;

Ji patyrė, kad geriau važiuoti' 
dešimčiai dienų. Tada veža ne 
kelionių bendrovės, bet komu
nistinis Chicagos mėnesinis laik-' 
raštis. Redaktorius jai aiškino, 
kad Lietuvoje ji galės būti nu-, 
vežta į Mažeikius. Ji buvo pasi
ruošusi sumokėti komunistams 
kyšį, kad tiktai ją nuvežtų į Ma-. 
žeikius. i

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

organizacijų užimtos. VANCE FUNERAL HOME

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

SOPHIE BARČUS

Taip geriau de

Laidotuvių Direktoriai

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

covering. It m GAF’»

į ę

Leidime! — Pilna apdreed?
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA kortele*.

R. ŽERtNAS. TeL 925-3843

HELP WOUlf HEART. FUND

HELPYOUR HEART

CkicJMto, minow 60621 
Tekt 778-6374

nuo 8:30 iki 9M vaL ryto, 
Stotiae WOPA - 14« AM 

trejuliuojamoa ii motų atvd'4^ 
Marquette Parke.

1424 South 50th Avenue 
Cicero, I1L 60650 

Tek: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

area* 
MltU 
floot 
handsome sheet vinyl tn the 
“Newburgh Brick" pattern te 
White.

This GAFSTAR Softred 
floor has an easy-care no-sras 
surface. The deeply textured 
pattern ba* the look

viena išaugino 
padėjo išauginti

— Pietų Afrikos vyriausybė 
paneigė bet kokį ryšį su vynų* 
kuris Mozambiko televizijoj sa
kėsi esąs atsiųstas iš Pretorijos 
nužudyti krašto prezidealą. p
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Apdrausta* parkraustymas 
H įvairly atstumu 

------ ANTANAI VILIMAI 
Tel. 374-1843 erta VM9fi

RADIJO iEIMOS VALANDOS

7159 Sa. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, IL 4OC29

Vedėja — Aldone Doukm 
Tebfu 778-1545

Sylvia X Lowt, t mtmbtr of tk« Nation^ Homt FaAions 
it Floor Fathion SpėcicĖrt. GAF Corporation.

Tks ’Great Room* Latest Trend In Interiors '

“Lietuvos Aidai’
ICAZt BRAZMIONYTt 

Program** vedėja

Kaidiet duo pirmadlccdo Dd penk' 
tadienio 8:30 vaL vakaro- 

Viww laido< ii WCEV 
banga 1450 AM.

st Petenburg. Fl*- 12:30 vaL p p 
U WHS jtotieA 1110 AM banka.

to-call e d •‘open floor plan” 
In interiors enjoyed great 
popularity. An acceleration 
of home building was eause4 
by retuminf veterans of World 
War IL

The desire for something 
different from the two^tory 
homes many servicemen had 
left srhe< they went off td 
war turned the new “ranch* 
style” houses into a trend* 
Climbin< stairs became passe 
as all-one-level living was

LOO 
to one huge sfwre.

The spacious “great room* 
^iewn Mte feats an rcWo 
tic group of CQhkempo«T 
ftrrrrMriHgs. Th a opeU-pbun 
eoneept U further enhancod 
by joining the kitchen visually 

the living and dinxn< 
through the use of the

ko 
skambėjo po miškus ne tiktai 
šventomis dienomis, bet ir tre-jno motina, ištisą savaitę pra- 
čiadieniais bei ketvirtadieniais, Į kaituodama, uždirbdavo ir man 
nes šventos dienos būdavo kitų duodavo reikalingus pinigus ne 

tik už mokslą mokėti, bet ir ki-
Kad organizacijos gautų vie-j šenėje dolerį turėti,

tą Bruzgulienės darže, tai ture-į Bruno Brucė pardavinėjo alų, 
-Javo prieš metus iš-anksto užsi-j degtinę bei lengvuosius gėralus, 
sakyti vietą pramogai. j bet niekas jo nematė girto, nes

Žiemos metu josios valgykla jis iš principo negerdavo. Karš- 
būdavo pilna kiekvieną sekma- ėių metu išgerdavo stiklą alaus, 

bet niekad nepasigerdavo. Jis ir 
kostiumeriams pasakydavo, kad 
jiems geriau daug nebegerti. 
Bruno visuomet dalyvaudavo 

Į Lietuvių Tautinių kapinių iškil
mėse, pasiklausydavo kalbų ii 
giesmių. Tautines kapines mėg
davo ir jo motina. Ten turėjo 
daug pažįstamų palaidotų.

— O kodėl tu laidojai savo 
motiną Kazimierinėse? — vie
nas paklausė. --------

— Aš buvau jaunas, kąi ma
no tėvas mirė. Jis buvo palai
dotas Kazimierinėse. Man atro- 

į do, kad motiną reikėjo palai
doti šalia tėvo.
rėja.

Bruzgulienė 
savo sūnų ir 
šeimą. Visi sūnaus vaikai pa
mėgo Bruzgulienę, kaip ją my
lėjo ir Bruno. Jie ateidavo pa
dėti jai vesti biznį sekmadie
niais. Bruzgulienės anūkai ir 
anūkės, kartu su sūnumi ir 
martia ištisomis vasaromis dir- 
bd Bruzgulienės sodyboje. Vi
siems ten buvo darbo. Visi lie
tuviai, Bruzgulienės daržo lan
kytojai, pažm© josios anūkus, o 
visi jie išmoko ne lėk lietuviš
kai, bet suprato ir žemaitiškai.

coping with the posWai baby 
boom.

Now as we enter the 
energy-conscioes 1980 st the 
Open floor plan !Tappearst 
looking fresh and new. How* 
ever, this time it bears a 
different name. It is called 
uthe treat room*’ whicn in* 
•oroor^tx Evira. diulnff and

interiaver provides comfort, 
warmth and no>M reduct&n- 
Availibie m 9’ and 12* widths 
at your nearest home improve* 
ment center or building supply 
cVvtUat.

Ji davė stambų kyšį organi
zatoriams, kad ją nuvežtų. Ji 
pabuvo porą valandų gimtinia
me kaime, pateko į pačius Ma
žeikius ir pasižiūrėjo į jai gerai 
pažįstamą miestelį.

Pamačiusi vatves, namus ir 
žmones, apsiverkė. Miestelis tas 
pats, o žmonės visai kiti. Ma
žeikiuose žmonės kalbėjo ne lie
tuviškai, bet rusiškai.

— Man pasidarė taip liūdna, 
kad aš negalėjau sustabdyti 
ašarų, — grįžusi pasakodavo 
Bruzgulienė. — Visur masko
liai ir maskoliai...

Bruzgulienei teko sunkiai 
Amerikoje dirbti, bet ji darbo, 
nebijojo. Ji išaugino sūnų, ku-j 
ris motiną visą laiką mylėjo. ’

Ji mirė 1983 m. gegužės 18 d. 
ryte. Buvo pašarvota pačioje' 
gražiausioje LaGrange Hallo
well-Lynch šermeninėje. Josios 
atsisveikinti atvyko keli šim
tai žmonių.

Sūnus motiną labai gražiai 
palaidojo. Jam pačiam buvo la
bai malonu paspausti rankas 
keliems šimtams jo motinas se
nų draugų. Jis pats apgailesta
vo, kad didelė dauguma draugų 
jau buvo palaidota Liet. Tauti
nėse kapinėse.

Pažįstamas

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIĄ

4348 So. California žVvcnuc
Tel. — 523-3572

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

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

YASAITIS-BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003
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Marquette Parko Lietuvių Namų Savi
ninkų draugijos susirinkimas

1983 nr..‘gegužės 20 d. prieš ninkas Z. Mikužis pasveikins ir 
8 vai. vak. pirm. Z. Mikužis pra-į palinkės sveikatos susirinku- 
dčjo susirinkimą ir pasveikino 
gausiai susirinkusius dalyvius. 
Perskaitė dienotvarkę. Priimta. 
I). Mackeliūnaitė perskaitė ba
landžio 15 d. susirinkimo pro
tokolą. Protokolas priimtas.

Pr’imti nauji nariai — Ada ir 
Jonas Juškai. Naujus narius pa
sitikome plojimu.

Atsistojimu ir minutės tyla 
pagerbėme mirusį aktyvų narį 
agr. Tallat-Kelpšą.

Pirm. Z. Mikužis pakvietė J. 
Bacevičių pakomentuoti per 
Antrą televizijos kanalą m’nėtą 
jo pavardę su dviem poniomis, 
kurios gavo iš jo korteles kaip 
realestatininko. J. Bacevičius ir 
p. Šumanas buvę viename 
“lunch”. Ten, matomai, provo
kaciniais tikslais kreipėsi po
nios jo kortelių. Jis, nieko blo
go negalvodamas, davė. Įtaria, 
kad Southwest Federation, pa
sisakydama prieš F. Brady, ga- 
lęjo neigiamai pasisakyti ir 
prieš J. Bacevičių. Į susirinki
mą atvyko ir iš Southwest Fed
eration du atstovai. Aiškino, 
kad renkamos aukos padengti 
išlaidas spausdinamo S. Federa
tion laikraščio. Esą, prie šios or
ganizacijos priklauso astuonios 
parapijos su klebonais. Kalbėjo 
jų atstovas Inčinas ir jo kolega. 
Ilgokai tęsėsi diskusijos. Jose 
dalyvavo: p.p. Stonkus, Gela
žius, Matukas, Šumanas, Pažuo- 
lis ir kiti.
?. Diskusijoms pasibaigus, pir- 
ijiininkas Z. Mikužis priminė, 
kad rengsime tradicinį festivalį. 
Kadangi iš miesto lėšų negausi
me, tai turėsim aukoti.

Gegužės 24 d. 7:30 vai. bus 
šaukiamas organizacijų pasita
rimas. Kaip kasmet, 69-oje gat
vėje (Lithuanian Plaza Court) 
bĮus pakviestos biznio įstaigos. 
Turėkim viltį, kad apsieisim be 
valdžios paramos.

Kadangi neturėjom pastovaus 
delegato VIII policijos distrikte, 
tai išrinktas B. Erčius. Susirin
kimas plojimu patvirtino. 

. J. Skeivys ligoninėje. Pirm:-

palinkės sveikatos 
siu vardu.

Susirinkimas baigias prieš 
9 vai. vakaro.

Buvo pasižadėję dalyvauti 
sen. E. Savickas ir aid. Frank 
Brady. Neatvyko.

Iš viso dalyvavo 150 narių.
Vis dėlto dauguma mano, kad 

mes turėtume dirbti kontakte 
su kitomis rajono organizacijo
mis, kurios rūpinasi mūsų kolo
nijos išlaikymu;

Jeigu yra kokių nesklandu
mų, tai išlyginti ir įsijunkime 
į “Southwest Parisi) and Neigh
borhood Federation”.

Visi sužavėti 29 aidermenu 
laikysena prieš išrinktą merą H. 
Washington.

K. Bankus

LIETUVOS VYČIŲ 112 KUO
POS SUSIRINKIMAS

1983 m. gegužės 17 d. 8 
Marquette Parko parapijos 
įėję įvyko susirinkimas, kurį 
pradėjo pirm. P. Binkis. Pa
kvietė dvasios vadą kan. V. Za
karauską sukalbėti malda. Po to 
sekretorė perskaitė praeito susi
rinkimo protokolą. Priimtas be 
pataisų.

Skyrių vedėjai padarė trum
pus pranešimus. Ir. Sankutė ir 
kiti valdybos nariai prašė daly
vauti tradicinėje vyčių šventėje 
liepos 1 d. Išdalinta loterijos bi
lietai. Bus vertingų fantų. Pri
minta konvencija.

Kan. V. Zakarauskas paminė
jo Romo Kalantos susidegini
mą ir šauksmą ugnies liepsnose 
“Laisvės Lietuvai!”

Baigiant oficialią dalį, kan.- 
Zakarauskas sukalbėjo maldą.

Pirm. P. Binkis pakvietė 
Emiliją Sakadolskienę padaryti' 
pranešimą apie Lietuvoje nau
dotus muzikos instrumetus — 
kankles, birbyne, skudučius, 
smuiką, ožiaragius, trumpeles.

Prelegentė, būdama gerai kva
lifikuota, paminėjo muzikos 
instrumentą, paleido nuotrauką 
mupikanto ir specialiu muzikos

vai.
sa-

RIAL 1ST ATI FOK SAU
KuuL žemi — Pardavimus 
RIAL ĮSTATE FOR SALS

BUTŲ NUOMAVIMAS
* NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

O NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA "

X BACEVIČIUS — BELL REALTY!
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
TR urmais nuošimčiais mėnesiniais issimokėjtmais.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: N

MUTUAL FEDERAL SAVINGS ;
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*

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

instrumentu pagrojo. Ir taip da- , 
rė su "kiekvienu instrumentu. 
Puiki paskaita. Visi plojome 
prelegentai už tokią įdomią pi- 
skaitą.

Pirm. P. Linkis pabaigai vi
sus pakvietė kavutei. Skirstė- 
mės 10 vai. vakaro. I

Dalyvavo ir kun. A. Markus. Į 
Iš viso buvo viiš 10 asmenų.

K. I*.

— Gegužinę - pikniką gegužės 
mėn. 29 dieną 12 vai. Vyčių so
delyje, 2155 W. 47 gatvė, re n-j 
gia R. LB nės Marquette Parko i 
apylinkė. Skanūs užkandžiai. I 
Gintaro orkestras. ‘

Visi kviečiami linksmai laiką 
praleisti. Nariai prašomi dova
nas loterijai įteikti valdybos na
riams. Valdyba

KAS EINA 1 DANGŲ?
“Todėl mes turime kuo rūpes

tingiau apmąstyti, ką girdėjo-į 
me, kad nepraplauktume, tarsi j 
laivas, pro šalį. Jei per angelus! 
paskelbtas žodis turėjo galią ir J mas yra 
kiekvienas

Ramiojo vandenyno dugną su
krėtė žemės drebėjimas. Drebė
jimo sukeltoji banga pasiekė 
Havajų Hilo miestą per 4 vai. 
34 m in. — 15 metrų aukščio 
vandens kalnai paskandino 173 
žmones, 
darė 1(H) 
tolių.

Tokios 
dinamos

šimtus sužeidė ir pa- 
milijonų dolerių nuos-

buvusieji kavos puodukai neiš
siliejo.

Po 1916 metų nelaimės, daug 
kur Ramiojo vandenyno pa
krantėse įvestos cunamų įspėji
mo sistemos ir sesmografinės 
stotys seka žemės drebėjimus 
vandenyno dugne. (E. L.)

i
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KAM MOKĖT! NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

-

“potvynio bangos” va
dinamais. Pavadini- 

kilęs iš japonų. Japo- 
nusižesgimas bei neMnijos pakrantėse senuose pa- 

paklusnumas susilaukdavo tei- minkluose daug kur įrašyta: 
sėtos bausmės, tai kaip mes iš
bėgsime, jei niekais būsime pra-{ būk pasiruošęs tsunamiui”;
leidę tokį didelį išgelbėjimą?į Cunamai yra pačios baisiau- 
Jis prasidėjęs Viešpaties skel- į sios bangos, kurias sukelia že- 
biinu, girdėjusiųjų buvo mums 
patvirtintas”. Hebrajams 2:1-3.

Maloniai 'kviečiame pasiklau-1 įmesto akmenuko raibuliuojan- 
syti “Gerosios Naujienos Lietu-jčios Vilnelės, drebėjimo šukei-, 
viams” 
per “Lietuvos Aidus” 
banga 1450 AM.

Sekmadienį 9 vai. ryto peri’iškilumas toks mažas, kad net 
laivai tai nepastebi. Pradžioje 
cunamų jėga prilygsta tik ko
kiai vienai šimtajai viso drebė
jimo energijai. Kai cunamai

“Jeigu jauti žemės drebėj:mą,

mės drebėjimai vandenynų dug
ne. Panašiai kaip j vandenį

šiandien 8:45 vai. vak. tos bangos plečiasi nuo centro, 
radijo Giliame vandenyje ■ tos bangos 

yra tokios ilgos ir paviršiuje jų

Sophie Barčus radiją, banga
1490 AM, išgirsite “Mirtie, kur 
tavo geluonis?”

Parašykite mums. Prisiusime .
knygelę “Mirtie, kur tavo geluo-j pasiekia pakrančių seklumas, jų 
nis?” Mūsų adresas: “Lithua
nian Ministries, P.O. Box 321, • aukštis didėja ir galutinė jėga 
Oak Lawn, IL 60454. Į gali pasiekti branduolinio užtai-

CUNAMAI

1946 metais balandžio 1 dieną
2,250 mylių nuo Havajų salų

NAŠLIŲ, NAŠLIUKIŲ IR 
PAVIENIŲ KLUBAS

2 mieg. 
Garažas. 
Francis-

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto lakEsį. 
Dirbu ir užmiesčiuose, grali, 

garantuotai ir sąžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTII 

4514 S. Talman Ava.
Tok 927-3559

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

2 butų medinis — 5 ir 4 kamb. 
Didelė pastogė. Garažas. Arti mo
kyklų. Brighton Parke. $35,000. Ma
žas įmokėjimas, savininko paskola.

ŠIMAITIS REALTY

Klubo susirinkimas įvyko ge- i 
gūžės 13 dieną Vyčių salėje, 
2155 W. 47th St.

Pirmininkė Estelle McNamee 
susirinkimą atidarė 6 vai. vak/ 
Ji valdybos vardu pasveikino 
visus atsilankiusius narius, pa
linkėdama geros sveikatos ir- 
linksmai praleisti ateinančias I 
vasaros atostogas. ,

Kitas susirinkimas įvyks spa
lio 9 dieną.

Klubas ruošia gegužinę lie
pos mėn. 17 d., sekmadienį, Vy-i 
čių salėje. Pradžia 12 vai. šo
kiams gros geras orkestras. Bus 
įvairių skanių valgių, veiks 
ras ir loterija.

Gegužinei pravesti buvo 
rinkta komisija ir pakviesti 
dienai darbininkai - tarnautojai. 
Visi nariai ir svečiai prašomi 
gausiai atsilankyti.

Po susirinkimo buvo kavutė 
su užkandžiais.

Koresp. Anna Condux

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

TeL: 436-7878

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

D Ė M E S I/O
62-M METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pemlnl®- 

kams. Kreiptis:

4445 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

ba-1
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Dengiame ir taisome visų rū 1̂ 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdraustu

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171

STEVE ROOFING 
SEAL COATING & ALSO 

BLACK TOP. 
30% DISCOUNT 

Call 451-0655
iš- 
tai

-I energija koncentruojasi, bangų 
- p ii kš i i s didėjs ir Jėgs

į gali pasiekti branduolinio užtai
so sprogimo galią.

Cunamų pasėkos beveik visa
da yra baisios ir kartais netikė
tinos. Pavyzdžiui, 1946 m. Ha
vajuose cunamai išrovė iš pa
matų namą, nunešė šimtus met
rų ir vėl pastatė taip švelniai, 
kad pusryčių metu ant stalo su Izraeliu.

i HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

— Sirijos vyriausybė yra pa
siryžusi keršyti Libano vyriau 
sybei dėl pasirašytos sutarties’

Pirdivtm** Ir Taisysm 
2S46 West F*h Stnct 
T*l. REpublIc 7-1941LOOKING FOR EXPE

RIENCED TAILOR 
to work on alterations for 
women’s & men’s clothing.

Morton Grove shop.
965-1140

JAU ATSPAUSDINTA LIUCIJAS

J. KLAUSEIKIO KNYGA

c
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HOMEOWNERS POLICY

Šrate Farm Me and Casual

— Pernai britai suvalgė 806 
mil. puodelių jogurto, 20 mil. 
litrų grietinės ir 18 mil. kilo-1 
gramu varškės.

.■—1 ' "" 11 ~ —

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

. P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

. Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980

£į
(

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729. So. Campbell

A ve.. Chicago. EL 60629.

Tuo reikalo jums gali daup 
>adėti teisininko Prano ŠULO 
jaruošta, — teisėjo Alpbonsf 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
šleista knyga ra legališkomi? 
onnomia

Knyga su formomis gauna, 
o* Naujienų administracijoje

Notiry Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pn 

žymai ir kitokie blankai. 
-------... ---------

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir ifepausdino geriausią 

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

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

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St.

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

, knygą išleido chicagos lietuvių
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta,

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naajkfioee galima gauti nepaprastai įdomina gydy

tojo, Tiraomenėj. veikėjo ir rašytojo striminimag.

A. Gnsaen — MINTYS IR DARBAI, 259 paL liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* Ir 
«u*irūpininų ____________

A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, .veikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais____________ _ ____

Minkštais viršeliais, tik______________
Dr A- J. Guasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ĮMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntu. Ček| arba ’ 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI peraiunttmo Wairioma.

*8.00

F2.08

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

and PLEASE 
make people 
more oareful

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

SeštacL: nuo 9 vai r. iki 12 vaL d. 
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, UI 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

Ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

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

6606 S. Kadzia A ve. 
Chicago, III. 60629

TeL: 778-8000

PATS SKAITYT IR DaR K 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DEENRJLiTĮ “NAUJIENOS*’

— Naujienos, Chicago, 'S, Rl. Tuesday, May X Tūft


