Lithuanian Daily *a Amenet

rucuunca Oy Tnc Liihuaiuia Non Fwo

1739 So. Halsted Street. Chicago, III 60608
HAymarket 1-6100

II

Over One Million Lithuanian
In The United States

VOL. LXXI

/

Chicago, Ill. — Antradienis, Tuesday, March 27. 1984

Price 25c

— VLIKo metai

Vicepremjeras Tengas patenkintas
premjeru Žao ir Jaobangu

KANCLERIS H. KOHL LAIMĖJO
BADEN WUERTTENBERGE

KARTU SU JAPONUOS PREMJERU TENGAS BUVO
NUVYKĘS PRIE DIDŽIOSIOS KINUOS SIENOS

KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI LAIMĖJO 51.9% BALSŲ,
O SOCIALDEMOKRATAI GAVO PIKTAI 32.1%

STUTTGART. V. Vok etija.— veikėjų, pritariančių Amerikos
Sekmadienį vyko Baden Wuerl-f atominių raketų įrengimui Va
tenbergo provincijas rink mai į; karų Vokietijoje.
vielos p:irlamenia.*■
i
lOiifii
IRAKAS ĮSPĖJO
Paaiškėjo, ksd krikščionys,
IRANO VALDŽIĄ
demokratai gavo bevcik52'< vi
sų bal>ų ir pravedė 69 atstovus
MOI
BAGDADAS. Irako vyriau
į vielos parlamentą. Socialde
sybė sekmadienį įspėjo Irano
mokratai pravedė liktai 11 at
valdytoją Chomeini, kad Irakas
stovą i parlamentą. Vadinamoji) ir vH bombarduos Irano naftos
Žalioji partija pravedė devynis į versmes, jeigu Irano karizi dar
Tengas pareiškė, kad jis labai
Tvarką visur prižiūrėjo Salva- į
atstovus.
patenkintas dabartiniu premjeru doro kariai. Jie užėmė rinki- •
kartą bandys įsiveržti į Basra.
šie
rinkimai
labai
svaidais,
sės
į
Žao Zijangu ir komunistų par mams paskirtas vietas, nesikišo į
tai yra pirmas rinkiminis prita-l Valdytojas Chomeini paskel
tijos gen. sekretoriumi Hu Jao į rinkiminius reikalus, bet pri- j
rimas Amerikos atominių rake bė vieno milijono vyrų mobili*
bangu.
’
as
Hsiaopingas
priėmė
perorganizuotos
Kinijos
‘ žiūrėjo, kad rinkiminėse vietose •
tų įrengimui šioje pietų Vokie zaciją. .Jis jau turi Basros srity
— Kad ir kažin kas atsitiktų būtų tvarka. Sekmadienį ne vi-!
je apie ^10.009 apmokytų Irano,
tijos provincijoje.
aš jais pilniausiai pasitikėčiau, sur galėjo vykti rinkimai, kaip
Socialdemokralų vadas 1 lans karių. Jeigu jis visus šiuos ka
PALIKO RAUDONOSIOS
— pareiškė vicepremej ras Ten buvo planuota. Buvo vietų, kui PRANCŪZAI IŠVAŽIUOS Iš BEIRUTO
J. Vogei pasisakė prieš atominių rius siųs į Basros frontą, lai Ira
BRIGADOS LAPELIUS
gas Hsiaopingas. .
.
į nebuvo rinkiminių dėžių, nebu
raketų įrengimą, šiuo reikalu jis ko lakūnai bombarduos Charko
ŠIOS
SAVAITĖS
PABAIGOJE
Praeitą
saROMA.
Italija.
—
. Jis pareiškė, kad jis gerai jau-'1 vo spausdintų lapelių ir niekas
važinėjo į Maskvą ir pasimatė saloj esančias cisternas ir ten
į
amerikievaitę
vagys
įsiveržė
SAVO SEKTORIŲ PRANCŪZAI PERDUODA LIBANO
čiasi. Tiktai visa bėda, kad vis nežinojo ką daryti. Ten tvarkaV
J
su partijos generaliniu sekreto esančias naftos versmes.
ir
išsinešė
čių
saugumo
įstaigą
KARIAMS; ĮSPĖJO ŠLIITUS
dar turi daug įvairaus darbo. įvedė kariai.
Irano ir Irako siena yra 7(K)
riumi K. Černenka bei A. Gro
už
22
mili

įvairių brangenybių
Jis planuoja^ kaip jis galėtų dalį
mylių ilgio. Kurdai užima šiau
myka.
BEIRUTAS, Libanas.—Pirmas gvnybos ministers ir sutv
Dar praeis pora dienų, iki bus
jonus
dolerių.
Vagys
viską
išva

savo darbo maštos perleisti ki-1 galima žinoti kokie bus galuti- prancūzų transporto laivas iš- j perleidimą Libano kariams,
Socialdemokratų partija ato- rinę sienos dalį. Kurdai gali lais
lė
ir
paliko
Raudonųjų
brigadų
tiems. Jis visą^laiką ieško pati ni rinkimu rezultatai. Manoma, plaukė iš Beiruto sekmadienį.
1L miniu raketų klausimu nešilta- vai keliauti į Turkiją pas turkus
spausdintų
lapelių
ant
grindų
ir
kurdus.
kimų ir darbą suprantančių kad nė vienas kandidatas nebusBeiruto^ uo^Ą-s+plauke dideli:rs
FILIPINUOSE ŽUVO
14-ia. Buvęs^ AL-yokietjjos kancle-.
žmonių, o kai darbą perleidžia,
60 M.«ŠTININKŲ^ '
gavęs balsų- daugumos. Tada transporto laivas ir kareiviai" ”
I Policija nerado jokių įrodymo ris Heltenf-Šchmirll stoju už
LIBANO MUSULMONAI
tai daugiau tuo klausimu visai turės vėl vykti rinkimai ir kan- pradėj ox.-. Įi pti t va rk i ngai. K i ekkad tai būtu buvęs Raudonųjų’ Vnerikes atominių raketų įren?\IANILA,
Filipinai.
—
Gene

nesirūpiną.
TARIASI DAMASKE
vien.^žftį|ėši savo ryšuli u • įr rolas Jąime Echeverria, šiauri brigtou darbas.
didata-įs
Vaka1
^
Vokietijoje.
Jeigu
Viceprezideąias-^^^g^.yTa 80
jėgos bandytų
‘ v
‘
sekmg^
e dajgaausia gin^t^A^
DAMASKAS. Sirija> Astuo
nės Ifevao salos kariuomenės
metų
I
Policija
yra
įsitikinusi,
/jog
puiri Vakarų Vokietiją, tai vo-J niems Libano politinių’ parltj*U
baisuj
yr'Kariai lipo į laivą eilėmis. vadas, šeštadieni pranešė, kad Įai būta vagilių. labai gerai'or kieciai turčių gintis i
c
Nbji^ėčiau ' sųmąžįnt^savo
rusu: vadams nepavykus susitarti L upaskutinėmis trim savaitėmis
Liūdniausias
vaizdas
buvo
uos

darbo naštą - ir gyven/^aĮSmai
ganizuotas darbas. Vagilių tar atominėmis raketomis.
ALGA i
te, kai į eiles sustojo ir moterys, žuvo (>() vielos gyventojų, suki pe gagėjo būti ir Raudonosios
ilgiau, — jis. pąsakjėv — GaŲ=už
Schmidt pareiškė, kad jis pals j vo į Damaską, kad galėtų apkar
ULziN ĮKALA1b
oi
norinčios atsisveikinti su lipan lusių prieš krašto vyriausybę. brigados narys, norįs pasipini stotų į vokiečių kariuomene ir
kolrių pęnkerių mėtų aš; jau Meti su Sirijos kariuomenės vado
HONOLULU. Havajų sales.-- čiais kariais. Moterys taip pat Apie 1,000 kaimiečių, palikę gauti. Jis galėjo pabarstyti turė eitų ginti savo krašto. Ameri
būsiu toks geras kaip dabar, —
vybe tolimesnius žingsnius. pridėjo' vicepremjeras, nepaleis Devynis metus miegojęs Mauna stojo į eile ir ašarojo, kai pa savo kainiekus, pasileido į kal tų Raudonosios brigados lapelių, kos atominės raketos vra vieniu- {
Drūzų vadas pareikalavo, kad
Loa ugnikalnis, pradėjo versti matė, jog jų mylimieji kariai nus, apšaudydami į kaimus at kad policijoj kiltų sumišimas ii telis ginklas, kuris galėtų su
damas cigaretės iš tarppirštų.
prez. Ainin Gemajel atsistaty
vykstančius kariuomenės dali
lavą visais kalno pakraščiais.
artėjo prie uosto laiptų.
ji
pradėtų
daugiau
sekli
Raudo

stabdyti' Sovietų karo jėgas.
dintų, bet šitas jo reikąlav:mas
Kinija atidarė duris
.Mauna Loa viršūnė yra 13,607
Prancūzai mokėjo susidrau nius, Gen. Eclieverria praneša, nosios brigados narius ir paliktų
Baden Wuerttenberg provin- buvo atmestas. Prezidentas, grį
i. . ‘
pasauliui
,
pėdų aukštumoje. Prie univer gauti su vietaos gyventojais, kad susirėmimų melu žuvo da vagilius ramybėje.
cljon jau yra įrengia viena ato-| žęs i Beirutą, tuojau įsakė iška
Mąo. Cetungui valdant 'kraštą, siteto rūmų yra įrengtas tele žmonės maitinosi prancūzų kareiviai ir 60 bėgančių maiš
minė Amerikos raketa. Jeigu binti nepaprastai didelius pa
Kinija buvo uždaryta pasauliui. skopas, kuris aiškiai parodo, maistu, nes kai kur išdaužyto tininkų. Kariai buvo priversti
VALDANTI PARTIJA
būtų reikalo, įrengtoji vidutinės veikslus, matomus iš tolo. Be to,
paleisti 10.5 centimetro artileri
Vicepremjeras Tengas. ameri kaip iš Marma Loa prasiveržia miesto gyventojai badavo.
LAIMI RINKIMUS
galios raketa pasiektų Maskvą prancūzai perleido Libano To
jos šovinius į kalnus bėgantiems
kiečių padedamas, vėl atidarė įkaitinta lava ir kaip ji veržiasi
Prancūzų sektorius
ANKARA, 'lurkija. — Praeita arba kitą Sovietų pramonės riams visą Žaliąją liniją į savo
maištininkams.
Kiniją pasauliui.. Jis atidžiai sė- žemyn kalno pakraščiais. Tete
mažiausiai nukentėjo
sekmadieni Turkijoj vyko savi centrą, esantį šioje Uralu pu-1 sektorių. Libano kareiviai g-ka, kad Kinijos durų atidąry- skopas yra 20 mylių atstumoje
Kaimiečiai paliko savo ūkius, valdybių rinkimai. Balsai dar sfje.
ranlavo prancūzų saugumą.
Jeigu neskaityti mirti pasiry bet apsistojo Dantukam mieste
inas nepakenktų kraštui ir gy- nuo Mauna Loa.
Va<I:namos Žaliosios par
C! Drūzai su libaniečiu kariff^*
ventojams.
T.v
,
,.
žusių šijilų įsiveržimo ir iš lio mokyklose. Kariai, paibėje, nesuskaičiuoti, bet pirmieji da- atstovai bendradarbiauja s j ,1<>ru- ! mene pradėjo vesti kovą, 5^.
1 t z poros valandų to paties
viniai rodo, kad daugiausia bal
sprogdinimo kareivinių, tai pran vijosi maištininkus.
n >■ į kiant nustatvti
latyti kam priklas^o
Vicepremjeras Tengas yra įsi- ‘ kalno pakraštyje iš žemės prąsų gavo premjero Turgui Ozai sals. Jie vartoja h
cūzai savo sektorių geriausiai
tikinęs, kad prezidento Reagano dėjo veržtis garai, siera, o vėliau
vadovaujama Tėvynės partija, j vokacinuis metode kokius va: - i Vakarų Beirute esanti moakė.
gynė. Prancūzai nesustabdė ši
CIVILIAI TEIS ARGEN
kelionė balandžio mėn. pradžio r iš pakraščio prasiveržė lava.
Antroje apygardoje buvo su tojo komunistai Panniunjane ir i Kol drūzai su šijitais arp saves
jitų automobilio; kai jis priva
TINOS KARIUS
kovoj
užėmė Libano
je bus labai svarbus žingsnis už
skaičiuoti 34 rinkiminių apylin kitur.
žiavo prie kareivinių ir išsprog
kariai
Buvęs
kancleris
ScLmidl
dari
sienio santykiams.
— Argentinos advokatas rei
kių 61,000 balsų. Iš suskaičiuo
dino vartus ir užmušė 72 pran BUENOS AIRES,Argentina.
neatsigavo. Jis turi krūtinėj? J
kalavo, kad generolo Bignone o vi
cūzus, užsienio legiono karius. Generolas Reynaldo Bignone. tųjų paaiškėjo, kad Tėvynės par elektroninį laikeLešck Valensa ątsisakr
— Argentinieėiai reikalauja, prašymas eitų į aukščiausiąjį
Vėliau prancūzai neprileido šiji- buvęs paskutinis Argentinos tija gavo 29.790 balsų. Tai su stiprina širdies p
į Čenstakavą, kad vienuokad būtų paliesta ir žvalgybos1 teismą, šis nusprendė, kad visi
tų arba drūzų. Pakraščiuose iš prezidentas, privalo būti teisia daro 53r< visų balsų.
J 2 pagerbtų.
įstaiga. Iki šio melo jokia ko nusikaltę Argentinos generolai
Antroje vieloje buvo Teisingo jis turi sudaręs s m.ra
mušti namų langai, bet sekto mas civilinių teisėjų. Aukš.emiN
| būtų teisiami civilių teisme.
misija jos nelielė.
riaus viduryje dar yra stovinčių teismas atmetė žemesnio teisme žingsnio partija. Ji gavo 9JĮ00
• sprendimą liepiantį generolą balsu, kad sudarviu 16C balsų.
DEN
namų.
Treciojoje vietoje buvo Turkijos
Prancūzai perduoda savo sek Bignone teisti karo teismui.
torių Libano kariams, šijitai bu Teismas nutarė, kad Bignone Socialdemokratų partija. Ji ga
vo pasiruošę perimti visą Beiru gali būti tęsiamas ‘civiliniame vo 7.300 balsų, kas sudaro 13^ .
to pakraštį, bet prancūzai jiems teisme.. Jis privalės atsakyti, Nei Teisingo žingsnio, nei So
perspėjo nepradėti kojų kelti į tą kur dingo j j žinioje buvę du cialdemokratų partijos nedaly
vavo praeitų melų rinkimuose.
sektorių, nes -jis bus atiduotas jauni kareivi:ii.
Jos generolų buvo uždarytos, o
POLAND I
Libano kariams.
dabar
joms
leista'vc
;
kti.
— Argentinos aukščiausiasis
Penktadienį buvo atskridęs
f v^ST
/
east

PEKINAS. — Kinijos vice. premjeras Tengas- Hsiaopingas SEKMADIENĮ SALVADORE į
RINKO PREZIDENTĄ
sekmadienį kalbėjosi Įvairiais
klausimais su Japonijos premje^ 7 SAN SALVADOR, Salvadoras.
tu Nakasone, priėmė pradeda
— Sekmadienį Salvadoro gy- J
mos perorganizuoti Kinijos ka ventojai rinko prezidentą. Sal
riuomenės paradą, o vėliau kar vadore nebuvo jokių rinkimų
tu su. Japonijos premjeru nuvy per paskutinius 50 metų, bei •
ko pasižiūrėti, kaip dabar atro-, sekmadienį jie susirinko rinkti Į
do Kinijos siena.
savo prezidentą.
j

Hite

KALENDORELIS

Kovo 27: Jonas Damaskietis.
Rūta, Gėlė, Aušrelė, Švėnas.
Borėją. Jovaras.
Saulė teka 5:43, leidžiasi 6:10.

Oras debesuotas, šaltesnis, lis.

teismas privalia išspręsti kelis
labai svarbius klausimus: ar ka
— Pirmadienį aukso uncija
riuomenės vadai turėjo teisę ša kainavo $391.
linti rinktą parlamentą ir vy
riausybę. P rnioji byla turėtų
— Argentiniečiai reikalauja J
būti už perversmą prieš vyriau kad visi teisėjai, bendradarbiavę
sybę.
su kariais, privalo būti atleisti/
jų spręstos bylos panaikintos. ■
— Mauna Lpa yra aukščiau
sias ugnikalnis didžiausioje Ha
— Rinkimų daviniai Salvado
re rodo, kad Jose N. Duarte gau
vajų salyno saloje.
na daugiau balsų negu kiti kan
— Man-land kolonija buvo didatai, bet jis vistiek negauna
įsteigta prieš 350 metų.
reikalaujamos daugumos.

GERMANY/ GERMANY

Dresden*.

LUX
FRANCE

Mto

Mir>lch

AUSTRIA

HUNG

Bsden Wucrttenberge krikščionys demokratai laimėjo
vietos parlamento rinkimus.

žMOGaUS TEIŠH ORGA
pupelių^ sojoe pupei.y, kidu^imo
baltymo, žuvies ir kalakutienos NIZACIJOS SUSIRINKIMAS
bei vištienos. O krakmolinių,
Vasario 29 d. Berne (Šveica
miltinių gaminių tegul pensi rijoje) suašuktas “Europinės
ninkas gauna iš stambiai maltų Žmogaus leisiu ir Laisvo Apsi
Kūno, proto ir jausmę darnos pagrindai
javų, ypač avižų, kviečių (Lie sprendimo Konferencijos” vi
x nujausiu rnoKste žinių populiarus perteikimas
tuvoje gyvenant — iš rugių).; suotinis narių susirinkimas, o
lokių javų javainius (cereals) po to sekė vaidybos posėdis. Or
JONAS /iDOMAVICIUS, M. D.
naudokime. Lietuvių pamiltų ganizacijos pirmininku perrink
bulvių nepamirškime, jas kep tas šveicarų parlamento (Natas su žieve valgykime su rūgu tionalrat) narys dr. E. Ochler.
siu pienu. Tokio sveiko ir ska faip pat Berne gyvenantis mūsų
naus lietuviui maisto kažin ar tautietis dr. A. Gerulis perrinkGEDĖJLM.1S IR JO SULOPYMAS (8)
gausime, Danguje būdami.
aus valdybos nariu.
Būtinai venkime maisto, pirk
Tik laipsniškas gedėjimo susigydymas
.Minėtoji organizacija pasista
to krautuvėj jau gatavai pa
yn galimas.
(Gyvenimo tiesa)
rengto. Jis pigus, nes ten mėsa tė savu tuksiu ginti žmogaus tei
pyktis yra reikalingi pagijimui.
yra paxeista, jon ne mėsos ir ki ses ir laisvą tautų apsisprendi
Žmogus ima jausli, kad vyksta
tokio šlamšto pridėta, todėl pi mą, pasiremdama Helsinkio kougijimas nuo gedėjimo, nes jis
giai liamburgerių pavidale (ir. iesencijos susitarimais apie Eu
1 persimeta iš vienos gedėjimo
Kitokiame) pardavinėjama. Sun ropos tautų bendradarbiavimą
. formos į kitą.
;
itu net atskirti lokį nieką nuo ir saugumą, toms temoms aptikro gaminio, nes presais pa svarsiyu ji surengė kelias konGtedėjimo stadijos pinasi
rengiami tokie niekai. Todėl at ierencijas ir savo rezoliucijose
tarpusavyje
sisveikinkite su visokiais "Do pakartotinai pasmerkė Sovietų
Žmogus negedi vienodai, išti-1
naldais ’ ir kitokiais mums ne sąjungoje vykdomus žmogaus
sa per
gedulo laika. Yra]
priimtino maisto jptršejais. Ry oei tautu teisiu pažeidimus.
keturios pagrindini s gedėjimo ;
E. L.
žius tik rudus naudokime. Vai
s tad i j os. Nelaimės pradžioje^
sių, daržovių stalus apkrautus
žmogus viduje NELIKI nvlai— Eusvin Aleese 111 pasiuntė
susveiskime. Bai-to cukraus ir
me, ją savo viduje atmeta (dedruskos nevartokmie. Croieste- prokurorui laišką, kuriame pra
Dr. Jonas Adomavičius
roiio pavidale trynių, dešrų šo nedaryti jam jokiu lengvatų,
NA SAVU dėl Įvykusios nelai-;
bei nuodugniai ištirti visus jo
venkime.
Titiės vaizdas ii Panemunės iiūrint
mės
(guilt)
.
Toliau
ima
pyktiDaugelio žmonių atsigavimas.
Apie elgesį kalbant, reikia mokesčių reikalus.
(anger)
ir.
pagaliau,
dažnai
apiej
nuo gedėjimo esti * laipsniškas,
pensininkui išsinerti iš kenks
neinąs lygia vaga. Gerėjimas se- Į .& nelaimę galvoja (preoccupa-| Jei žmogus daugeliu atžvilgių pačių atitoHti pagijimą nuo ge- vyresniems negu 55 metų am mingos nedarbingumo odos ir
— Senatorius Gary Hart įstei
b°
n
)rsave
gerai
prižiūri;
tai
jis
gali
duto.
žiaus
tokios
transplantacijos
neka blogėjimą ir niekas nežino.1
apsivilkti VEIKLOS drabužiu. gė naują centrą .\ew Yorke,
Gedėjimo
siadijos
esti
retai
.}
džiaugtis,
žinodamas,
kad
jo
Gedįs
žmogus
gali
įvairiopai
daromos
dėl
blogų
pasekmių
kada tam žmogui gedulas baig-l
Ne vien liežuviu, bet ir raume nabai susirūpinęs, kad Walter
sis. Gedįs žmogus gali turėti jau-1 kada išsiskiriančios viena po Jnuo -g^ėjinto •'gijimas jau gero-. $ati kenkti. Vienas ima išiae?
Senesni žmonės šir- nimis kiekvienas pensininkas da- Aiondale ir čia negautų daugu
kias dienai savaiies ar įnėne-i kitos einančios. Dažnai viena?^ pfcnyn pažengė. Pajėgu-, damti, gteitai toks prasiskolina, dies persodinimo nėątlaiko. oar turi sukrusti darbuotis. Rū mos atstovų.
stadija užsilieka sek; mcioje l^as tcsli’savd „įprastą dalybą, ge- O jei jo alga nėra didelė, tokiam Kiek kitoks reikalas yra su jau- pesti palikime rytojui, šiandien
sunkiuc, * dienu, 'liula
asmuo
gaii žmogaus gedėjimas vra sakolas-! bėgimas palaikyti gerų žmonių didelis vargas artinas. Arba vėl,į nesniais negu 55 metų žmonė- Aienviciias pradekime gyvenimu
Nusiminė, kaip žemę parda•
s
pagalvoti, ar kada nors ateis ir nesuvaržytas. Tas irgi naro-; draugysię ir geras sugyvenimas jauna moteris pasirenka sau į mis. Dabar net 245 tokiems džiaugtis, tik taip, mums besjį
paj'ė- ; draugais nevykusius asmenis iri kasmet šiame krašt-e
krašte persodina- , eigiam, kariu su mumis ims
jam geresni laikai.
do, kad pasveikimas nuo jo; su kitais namie ir darbe, paj'ėgumas geriau save aptvarkyti,"
aptvarkyti,‘’pati i-ma
ima niekais užsiimti. Dari
Dar mos. širdys. Apie 1990 metus, džiaugus musų širdys. Sekmeši ~ Rėkia, kaip galą daromas.
Nepamirškime, kad taisymągebėjimas save apsaugoti nugintas gedintysis, jjau
_ būdamas manoma, tokių perskoinimu
kiekvieno nuoskaudų, vis lai yra tiesiog?- J nutukęs, dar priaugai 70 svarų
s s nuo gedėjimo sukeltų nege
skaičius sieks du tūkstančius/
rovių e na lalrii pamažu. Juk irau
a savitas. niai nurodymai; kad žmogus’ po savo motinos mirties.
Tokie širdies persodinimai g>
me^ nemarome vaiko ar medžio Mat
Kai..pavasaris ateis...
Tai
kraštutiniai
oavvzdžiai.
gyvuoja gerai ir kad nuo gedė-:
Lės gausėti dėl įvairių priežasl
'
-i
$
*
augimo, o jie auga, nors ir la nelaimes turi savitus* nusiteiki jimo pagijimas eina savu keliuv Daugumas gedinčių žmonių taip žiu, svarbiausia dėl dviejų; reiv
- ■
.
;•’ •
if
bai palengva, nepastebimai. Taip mus. Je- lik neperilgai,^ne per Virs minėtv-pajėgumai yra gai-* 'nesielgia: neprasiskolina, savos! kės- pilnai išnaudoti širdies'
Medžiai kuždasi ir šneka —
iinčio žmogaus jaus ke,etą mėnesių žmogus pasilie lės savo gedėjimui įvertinti. '*• sveikatos nepraranda ir nenu-{ vėjus ir pilnai naudoti jau dami
kai pavasaris ateis, .
gč i n i u Iv ar k y muši. ka vienoje gedėjimo stadijoje,
am
tunka.
/?'.
I bar vartojamą vaisią CYGLOk
tai po pumpurą, po lapą
Nekenkime gedėjimui
žmogus ir pamažu sr ta stadija būtų pyktis, kaltės
Toks žmogaus save sužeidžian-4 SPORINE, kuris pagelbsti įsta-.
pasipuoš visi, gražiai.
usmūrai tvarkosi, v s dėlto jausmas, neigimas ar nuolatinis
Kartais gedįs žmogus ima' lis elgesys dažnai esti prasidė-j tylai ; širdžiai prigyti naujame
t: pastebimi gerėj'mo ženklai. užsiėmimas, tas irgi nurodo, elgtis pankenkdamas savo svei jęs gerokai priėš gedulo sušilau-j kūne,
Skuba, plaukia debesiukas,
kad gijimas yra pakeliui. Gijas katai. Tokie ima didinti savo
kiant. Sakysim,-tie, kurie gedėGedėjimas ii* nuo. jo p-gipnet uždusęs, pasakyt,
Persodinamų širdžių trūku
iš gedulos žmogus pastebės, kad
gedulo sunkumus, vig ^daugiau! dams girtauja^?-jie jau seniai,
as yia la> pats veiksmas. Laiį gedėjimo nerimastį, kaskart
mas yra pati, didžiausia kliūtiskad gražus pavasariukas
vargo sau užsikraudami. Gedįš 'gerokai prieš netenkant mylime
Įsiterpia vis ilgesnis laikotarpis žmogus gali apleisti savo šeima, asmens, girtavo. Neigtai žmonės tokių operacijų gausėjimui, šia.-]
'
jau visai netoli !
taikantieji - nuotaikos ■ pasikeitiramybės.
me krašte kasmet pasitaiko ga-į
kenkti savo darbui, neprižiūrėti, esti taip stipriai įsivėlę į save
Tuoj sukruto, kas tik gyvas,
Urnų davėjų apie 25,000 ligoni-,
savo sveikatos bei dar kitaip< žudančius įpročius, į neigiamus
Pajėgumas grumtis
vmas, v-cnatviskumus, Ka.nėse. Gydytojai nepraneša šir
pasitikti ji gražiau...
Su gyvenimu
kaip didinti savo kančią ir tuo$ nusiteikimus, kad jiems reikia
jausmas, baimingumas bei
Kaip patikt — nė nebežino,
rš pagrindų susitvarkyti pirm dis persodinantiems gydytojams
apie tokią galimybe. Tik penk
nė negali atsidžiaugt.
negu tokie, žmones gales is ge-1
kurių
dėjimo pagvti.. '
' j Ltadalis šeinių, “
’■*?. nariai
------mirsV’ iJ
ta- su sveikomis širdimis (jos jJ
*
I ta
Kraipo galvą vyturėlis —
Kiekvienas nelaimės atvejuje galėtų būti persodintos), atsisa
jam dar reikia pagalvot,
patiria įvairiopų ne
ko duoti jų mirusiųjų širdis per-'
kurion vieton pasikėlus
sklandumu
sodinimui. Keturi penktadaliai
reikės pradėt gražiai giedot.
•tok.ų šeimų sutinka, jei prašo-,
Po stipraus nuostolio kiekvie
na leidimo.
Miškas rengia žalią pili, ■
na žmogų užgulą kai kurie as ;
t
paukščiai daug giesmių išmoks,
4 menVbės. nesklandumai. Tik per Pensininkai, vietoje persodi
j geroko laiko dauguma žmonių nimo širdies, turi rūpintis savos
o žvėreliai taip ji myli,
! ima jausti, kad jų galvojimas- iirdies pagerinimu. Dabar jau,
kad suktinį jam pašoks.
: darosi aiškesnis, nuosprendžiai susekta', kad širdis nukenčia
Duos saulutė vainikėlį
j patikimesni, kad gerėja susikau- ąuo šklerczės dėl to, kad ji pa-'
į pimas ir mažėja vien savimi rū- greitintai ateina žmogui nesvei
iš šviesiausių spindulių,
kai
-maitinantis
ir
netinkamai
į pinimasis. Išskyrus kai kuriuos
plos katučių mažos gėlės
*{ išimtinius atsitikimus, gijimas, užsilaikant. Tinkamu maistu ir
pamiškėj ir prie kelių.
Tou can’t afford tc be
.
sveiku užsilaikymu dabar, dar
j
nuo
gedulo
eina
pirmyn,
nor^
because if voo’rW in cktrft <
žmogaus pajėgusias grumtis su’ Šiandien, kiekvienas pensiniu-■
0 vaikai seniai jau žiūri,
the family widget, VrxiYe
kas
turi
susirūpinti.
To
dalyko
gyvenimu ir e$Tkiek pažeistas.,
Ir netvers džiaugsmais visi,
And that’i^here ŲA
j Išvada. Žmogus yra taip gerai negalima rytojui atidėti.. Jokie,
kai pavasaris linksmutis
j išaugęs; kad jis pajėgia dėl ge-' šsisukinėjimai bei atsikalbinė- •
visų kiemus aplankys!
] dėjimo gautas jausmines asme-į jimai, girdi, “Aš jau senas, nie
enccsirawe your husband
sign up lor the Payroll
J nybės žaizdas gydytis dabai sėk ko man nepadės maistas ir ge^
imzB Platt wberfc bfe works.
Petras Kondratas
That way, while yxxi’rs
mingai. nors k sulikdamas kai- ras užsilaikymas...” čia ne vie
mec ting the day-to-day €>■
toje. Niekam nėra per vėlu1
t kurių nesklandumų.
penses, ymi’H still be buikfirw
t Tik jau mes patys turime ne .vaikyti savų sveikatą. TodėL
žaloti savęs . įvairiais kvailieji J ■kiekvienas nuo dabar pradėki-,
(?.& Savirųra Bonds- For
e woman who really knc«
mais: rūkymu, nepavalgymu. ne talkinti savo širdžiai dvejo
arood bargain.
girtavimu, reikiamu nepasilsėji- pu būdu:-maisto tinkamumu ir
mu it savos asmenybės netvar- neapsileidimu gyvenant. Tinka
mas maistas bus tas, kuris ne-j
; kymu.
Pasiskaityti. Ann Kaiser turės gyvulinių riebalų ir per-!
’Steatn: Living ITirough Per- daug cholesterolio. Toks mais
’ šonai Crisis. The TIkhiyss Mok tas bus: Tiesas pienas, ir tokio
pieno gaminiai, be sviesto iri
Press. Chicago. lAinoįs.
"grietiMės apsieinant. Labfci daug
STENKIMĖS GERU PATA gertina, mažiausiai po kvortų
kasdien PASUKŲ (bufterpiilk).
RIMU PASINAUDOTI
Dabar nustatyta, kad Aiijoje'
•ŠIRDIES TRANSPLANTACIJA vienos (autelis šimtamečiai, ga
NE PENSININKAMS
na tvirti žmonės, susilaukia gfe• . \ Klapsimas. Jlabar Chicagojt ros sveikatos ne dėl ko kito (se
M' .
pjaunam žmogų: persodino širdį niau buvo manyta, kad jie var-Į
toja daug- jogurto),
• bet tik d*’1 j
. o jis dar kol kas ^iaip, taip Jai- tp.,1
i kosi. O karp yfr gu jX'nsiink- Josekad geriau <Mjįr J’ASVKŲ. J
i yra naUdtįįos -žamomš *
Tkams tokiu iirdien per&hdirninu'
bakterijos, kurios pagerini sd- •
VMafoneklt Tamsia Haktarė. fe;’
<igėrimą iš maisto naudingų kūjįą pasakyti. Dėkėju.
nui cliefnikalų ir vitaminui
3
a* -Atsaky-mafv Visi pensininkai
Riebahi pcužninkąs tegul a>t už m i riki te apie širdies trarts- turi .3 tuiejų. (J baltymu
U
* plantacijas į savas krutinės, nes anKsiimų javų:
pupų,

DIRIA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ

i

lenca.

t

svečias pasaiiKęs
jokio atsakyme.
tkTodėl stengiuosiu pralavinti sa
LICDĄ EOP.USĄ IŠTIKO STAIGI MIRTIS
DETROITO LIET. ORGANIZACIJŲ CENTRO VEIKLA
vo šunis, kad ir jie maloniai
IJūd:i$ įiorusas. išdirbęs vii*š plakusi.
priimtų svečius".
DLOC valdybos posėdis įvyko solistas chormeisteris Rimas
I >9 ine ų S e 2o pnonėje. šiais i A či on.s buvo parsežtas į
Šiame dalyke kiniečiai ištikto
kovo mėn. 1S d. parapijos pa Su’maitis ir solistas muz kas
Į metais Bėjo į pensiją, l’žėjus I Hamiltoną kovo 9 dieną. Kovu yra pavyzding’!
talpose; dalyvavo dešimt valdy Vaclovas Verikaitis; akompaį šaham orui, su žmona nutarė ir; 19-11 dienomis laidojimo koply-t
Jonas Guvedas.
bos narių. Posėdį p ad jo pirm, niaurius
1 vis 'rio 29 d. išvaž svo į Flori- čioje velionį lankė skaitlingas
REIKĖJO ANTROJO
Kaip jau rašiau, koncertas
di*. Algis Barauskas, patiekda
lietuvių
skaičius.
Kovo
12
d
er.ą
lą, po sunkaus darbu ramiai pa
PAGALBOS
mas dienotvarkę iš trijų punktų: įvyks sekmadienį, gegužės 6 d.,
velionis
iš
Aušros
Vartų
parapi

lše ti porą menesių saulėje ir,
L Vasario KLosics aukų rink 1 vai. popiet, Crestwood audito
J kalną ritasi vežimukas su
grizli į llamfl- jos po M jų buvo išvežtas į umr ii i atšilus
rijoje,
1501
N.
Beech
Daly
Rd.,
kavos apyskaitos priėmimas.
n s Liūd s šil- j žino poil o v etą, Šv Jono L'e- pienu, į kurį įkinkytas asilas.
į
pietus
nuo
Ford
Rd.,
apie
pusę
2. vasaros melu (liepos mėn.)
re Floridoje nei'ga džiaugėsi.! tuvių kapines. Mississau i, Ont. Turistas gelbsti stumti vežimu
mylios
dešinėje.
Rūpesčių
ir
iš

festivalU surengimas su kitomis j
d ena€ ji* išriko širdies Velionį gaubus būrys ie tuvių ką.
laidų
turėsime
apsčiai.
Pirmi

Šeimininkė: — Ačiū tamstai,
pavergtomis tautomis. 3. DLOC (
s. Škuliai atvyko grei- palydėjo į kapines, kur pasakė
metinio atstovų susirinkimo da ninkas prašė visų valdybos na
už suteiktą pagalbą.
galbos aulo mašina ir paskutinį sudiev.
rių jungtis į darbą kietai, kad
tos nustatymas.
Visas la dojimo apeigas atli Turistas: — Tai menkniekis.
į ligoninę, bet nepasiseimininkėj — Visai ne! Juk
Pirmas pranešimą padare au būtų galima nugalėti visas kliū
e.<e gelbėii — š rd*s nustojo ko kun. Juvenal s Liauka, OFM.
kų vajaus vadovas Bernardas tis ir sunkumus.
Velionis L. Borusas buvo gi vienas asilas nebūtų galėjęs už
Brizgys. Vasario 1(> osies preg
męs Akmenės valsčiuje, Mažei tempti vežimo...
Valdyba kviečia visus uelroivajus pavyko neblogai; aukų tiečius ir apylinkių bei Windkių apskrityje. Buvo patiklias
PASIVĖLINO ATVYKTI
buvo surinkta 1,828 dol.
Todėl man trcdo> kad ruošia lietuvis, darbu ir aukomis rem
Detroėte Vasario 1 (Cosies šventes proga
soro lietuvius atsilankyti į di-;
Sekantis pranešimą padarė dingą koscertą. Būtinai reikia*
mi pasitarimai su ta PLB žmo- davo lietuvišką veiklą. Ruošiant
’ aukų lapus. Komiteto a 1st c vai priima
— Atsiprašau, atsiprašau... Ar
k asin ink as A n ta n a s Vai t ėnas. atsivesti ir kitataučių — tepasi- •
dešine, sėdi Cesvs šadeikaj už stalo: Antanas Sukauskas
n'ų grupele yra tik laiko gaiši SLA 72-osios kuopos gegužines, vra : iose kareivinėse šaulys Pum
Išlaidos, ruošiant Vasario 1C osį klauso jie gražių lietuviškų
ir Romas Macionis. Trūksta Birutės Barauskienėsur Ber
nimas, lygiai tas pats, kaip tar platindavo loterijos bilietus ir, penas? Ar galėčiau jį pamaty
šventę, buvo: salės nuoma — dainų.
tis su bolševikais. Susitarsi tik jei nedirbdavo, atvykdavo ir į ti? Aš jo diedukas.
nardo Brizgio.
(L- Rszausko nuotrauka)
!
8105, meninės dalies šokėjams
1 tada, jei priimsi jųjų sąlygas. gegužines, kai buvo ruošiamos
-— Deja, negalėsite.. Prieš poBilietai jau platinami prie vi
--- $100, choristams — $200. sų trijų parapijų, arba gaunami;
• Galima pasidaryti aiškią išvadą, A. Padolskio sodyboje, Paris, ią valandų šaulys Pumpėnas ga
prelegentui — $135. gėlėms — pas klubo valdybos narius, telef. ’
Tik sujungę jėgas laimėsime
‘ paskaičius ‘‘Pasaulio Lietuvyje” Ont.
vo leidimą ir prieš porą valandų
$20, tautiniams ženkleliams — 535-(5683 ir 561-17G9. Bilietų
L.
Borusas
paliko
dideliame
į (rečio straipsnį “Reorgai yra lieišnyko i jūsų laidotuves.
Lietuvai laisvę
$6.25, pašto ženklams — $119. kainos — 7 ir 10 dol.
liūdesyje
žmoną
Mariją,
sūnų
I tuvių visuomenės dėmė”. O iš
telefono ir kt. išlaidos - - $69.92
Ramute su vy
ATI TEKA GERA DARBĄ
Po koncerto, choristams ruo-! Jau eilė metų P. Stravinskas nizmo teroro, o dabar k kurie Į tikrųjų, lietuvių visuomenės dė- Algį, dukras
jr w.
Naujienoms, Dirvai ir Draugui šiamos vaišės. Jei kas norės pa-’ raį0 Lietuvos laisvinimo klau- J jų jau pasisako už bendradar•-;į mė yra pats Gečys.
ru Marty, ir Danutę; okupuotoje
Sodininkas
pamate
kriaušės
— $15, dviem radijo valandė sivaišinti kartu su choristais,
choristais, ‘' ssima
;ma;s . j0 straipsniai, pagrįsti biavimą. lankydamiesi pavergto-j Taip pat nesuprantu, kaip į Lietuvoje brolį Feliksą su šeima. medyje mažą berniuką.
lėms už‘pagarsinimą
$70. Iš reikia skambinti aukščiau
nur&-1 teise, logika ir nuoširdžiu pat- je Lietuvoje liaupsina okupari-įPLB priešakį galėjo pastatyti Liūdai, ilsėkis ramybėje!
__ Aha. pagavau tave, vaikė
viso Vasario 16-usios minėjime dytais telefono numeriais.
J. šarapnickas
■ riotizmu, tiesiog šaukia: nesi- ta. džiaugiasi gen. Petronio va i-j tokį žmogų, kuri išardė savo
ze'. — surinka jis piktai. — Ką
išlaidos — $850. šios išlaidos
Vaišės vyks Dariaus ir (Gi*ė- skaidykime ir sujungtomis jė- šingumu, teiraujasi apie lietuvių Į šeimą, (Žmoną nuo seno' gerai
paminėtos todėl, kad posėdžio no klube, 3015 Tillman A\’e., gomis ginkime Lietuvos laisvę. kalbos kursus Kapsuko univerjp.
pažįstu kaip protingą ir darbš Vienas kiniečiu paprotys tu ten veiki?
_ Aš? Nieko! Tik banditu pa
taip nutarta. Surinktų aukų dalį Detroit, Mich.
čią
šeimos
nare).
Kaip
toks
sitele.
Kaip
juokingai
atrodo,Jei
i Ypač tokioje dvasioje parašyti
Kiekvienoj šaly yra savotišku kabinti tas kriaušes, kurias vė
— $3.000 nutarta tuoj pasiųsti
I paskutiniai du straipsniai “Ti- matant koks suintensvvintas t žmogus gali vadovauti plačiai papročių. Kinuose mandagumas jas nupurtė...
Amerikos Lietuvių Tarybai. DARIAUS-GIRĖNO KLUBAS , vynės Sarge"’ ir “Laisvojoje rusinimas dabar vyksta - paverg-! lietuvių visuomenei, jei jis savo
skaitosi įstatymu. Tūlas pirk
. %
Kiek kasoje lieka, paaiškės po
toje Lietuvoje, o iš čia lietuviai ’ šeimos nesugeba tvarkyti?
■
Lietuvoje
“
.
Daug
panašių
Studentas.
—
Kuomet
aš
aplei*
lys
į
savo
du
šuniu
visad
kal

Klubo
valdybą
sudaro:
pirm.
metinio susirinkimo.
važiuoja lietuvių kalbos moky-j Be reikalo, manau. VLIKo bėdavo prancūziškai. Paklaus dau paskutinę savo šeimininkę,
straipsnių
yra
parašęs
ir
V.
Bra•
DLOC atstovų visuotinis susi Eduardas Milkus, vicepirm. Al žėnas. O dienraštyje “Naujie- tis... Ar ne paradoksas
pirmininkas priėmė savo žemin
rinkimas įvyks gegužės 13 dieną binas Bliūdžius, nariai — Vy ' nos” kasdien pilna rašinių, kvie
tojo ir šmeižėjo PLB pirminin tas ‘dėl ko jis taip daio, atsakė: tai ji verkė.
Nauja šeima. — Bet aš neverk
“Mano namuose”, aiškino jis
Be to, loji grupelė, norėdama ko ranką. Tuo tik išgelbėjo jį
šv. Antano parapijos patalpose. tautas Ogilvis, Vytautas Gurka, čiančių laikytis vienybės, nustoNutarta liepos mėn. 13-15 die Juozas Mačiulsitis, Alfonsas Lu i ti skaldytis, ir vieningai dirbti suniekinti ir sumaišyti lietuviš-. i nuo pasidariusios kompromita- lankosi nemažai prancūzų-, su siu. Aš kolektuoju rendas iš kal
''
ką patriotinę veiklą,..!stengiasi1įcijos, nes dauguma PLB suva- kuriais aš darau biznį. Būtų ne_ no.
nomis suruošti Detroito vidur kas ir Antanas Butkus.
I Lietuvos išlaisvinimui.
suniekinti pavienius ;asmenis. * žiavimo dalyvių . pasisakė prieš
miestį festivalį su kitomis tau Revizijos komisija: C. S. šaBet
atsirado
maža
grupė
PLB
kurie stengiasi nuplėšti kauke Kanianto planus panaikinti AL- J
deika ir Bronius Valiukėnas.
tomis.
<
žmonių,
kurie
visokiais
būdais
Ant. Sukauskas /
nuo tokių PLB' veikėjų.
Posėdis praėjo geroje nuo' drumsčia lietuvių vienybę, ne- ‘"Laisvoji Lietuva” sausio mėn.Į Ta ir VLIKa.
, 11 SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
laikoje.
;
Kol
vadovaujančiose
PLB
vieį duoda suglausti gretų kovoje 12 d. įsidėjo kažkokio slapuko
lapuko ’
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė
prieš Lietuvos okupantą. Jie vi straipsnį “Naujienos meluoja ir’; tose stovės Gečys, Gaila, Nainys,
organizacija,
lietuviams ištikimai * tarnaujanti jau per 97 metus.
■
ALB RADIJO KLUBO
Gureckas, Kamantas ir Co., tol
sai
nekreipia
dėmesio
į
masinį
I
intriguoja” ir dar pridėjo labai
MEET THE CHALLENGE!
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
VEIKLA
garbingu lietuviu šauksmą, nešvankų eilėraštį^ “Kam eli jo bus sunku atstatyti lietuvių po
darbus dirba.
litine
vienybe.
Nenoromis
lenda
kviečiantį
vieningai
stoti
į
kovą
••Į * X
Klubo posėdis įvyko kovo
nas”. Tas straipsnis ir eilėraštis
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių
prieš Lietuvos pavergėją. Kaš visai netinka. Aš, kaip senas į galvą mintis, kad nemaža PLB
apdraudų savo nariams.
17 d. parapijos patalpose. Posė
narių
jau
linkę
bendradarbiauti
blogiausia, ši grupelė, laužyda “Laisvosios Lietuvos” skaityto
di pradėjo energingas klubo
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
su
Lietuvos
okupantu.
0
jeigu
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
ma susitarimus su ALTu ir jas, tokiu straipsniu labai pasi
pirmininkas Kazys Gogelis, pa
Kiekvienas
lietuvis ir lietuvių draugas gali
VLIK u, pasišovusi primesti sa piktinau. Kaip teku vėliau suži kitaip, kodėl jie savo rašiniuose
minėdamas, kad jau pradėtas
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
vo valią visai lietuviškai visuo nosi, taip reagavo ir daug L.L. niekada nepabrėžan kad Lietudidelis darbas.
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda -— Endowment
j va okupuota? Jiems tik — Liemenei. Tam pasiekti, išėję iš skaitytojų.
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui,, siekiančiam
— Pakvietėm, tai pakvietėm
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.
I
tuva,
dabartinė
Lietuva.
savo veiklos gairių, pradėjo kiš
iš Toronto vyru chorą “Aras”,
Teko prie progos pasidalinti
Tačiau dar yra viena kibirkš
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
tis į politiką, dublfkuotf ALTo
— pasakė pirmininkas, — bet
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.0O,metams.
įspūdžiais ir pasikalbėti su mi tėlė vilties, kad dr. Butkus ban
ir VLIKo veiklą.
dabar reikia pasitempti išjudin
nėtos grupelės žmonėmis. Pri dys atstatyti lietuvių tarpe vie
SLA — kuopu yra visose lietuvių kolonijose. X : •
ti publiką, kad koncertas gerai
SERVE WITH PRIDE IN
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų veikMufc Negaliu suprasti, kaip ta gru miniau jiems apie daromą pa nybę ir suglaustomis jėgomis
jie Jums mielai Dacelbes į SLA įsirašyti.
išeitų, kad užpildytumėm Crest
pelė surado nemaža pasekėjų. slaugą gen. Petroniui ir apie bus galima kovoti prieš Lietuvos
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wood auditoriją.
Galite kreiptis ir tiesiari SLA Centrą;
Aišku, kad dauguma lietuvių kenkimą Lietuvos laisvisimo okupantą.
Didingam chorui vadovauja
nesupranta esamos padėties, nes reikalui. Kaip taisyklė, visi tuo Tik, žinoma, ar jis nepabūgs
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
jau
pradėjo
pykti
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diskusijas
jie. išpūtę akis, bėgo nuo komu- ’
šen. Petronio šalininku ir lietu307 W. 30th St, New York, N.Y. 1&001 ;
viškos vienybės ardytojų, kurie
■ A Tel. (212) 563-2210
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Daugalionių kaimo prasideda
Maciūnų laukai. Tuojau maty
ti: siauručiai rėžiai, juostomis
nutįsę į tolį. Vieni dirbami, kili
nef £>ar"pavažiavęs regi: mažy, lės trobelės, j žemę sulindusios,
siauri keliai, žole apaugę. Suti
kęs žmogų klausi, kas čia gy
vena.
— Szlachta okcliczna! — iš
didžiai atsako jis.
Szlachta? Kiek akys apmato,
tokios apylinkėje čia nėra. Kaip
j- čia atsirado? Seni žmonės sa
ko, kad tos srities valdovui rei
kėjo seimelyje balsų. Sušaukęs
Miciūnus bežemius bajorus,
jis maloningai tarė:
Va jums, mano ponai, šilą
dvarą. Akis jo ribų neapmato.
(gyvenkite, valdykite jį amžinai.
Žinokite, ponai, kol čia jūs, sei
melis mūs.

Prezidentas Reaganas nesikiša į W. Chambers san
tykius su Kremliaus politikais. Jis tik pabrėžia, kad tuo
Chicago $45.00 per year, $24.00 per
lx months, $12.00 per 3 months. In
laikotarpiu, kai W. Chambers ėmėsi demaskuoti A. Hisą
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$22.00 per six months, $12.00 per] _ .
Amerikoj didelė kairios inteligentijos dalis ėjo Hiso ke
iree months. Canada $45.00 per year;
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Užsieniuose:
tema, kad literatai turi sekti Kremliaus skelbiamą komu
$48.00
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$28.00 nistinę sistemą ir kad geresnės nėra pasaulyje. Jie žinojo,
pusei metų
Nuo sausio pirmos dienos
kad pačioje Rusijoje įvairūs kairiasparniai pirmieji buvo
Dienraščio kainos:
Naujienos eina kasdien, išskiriant
Chicagoje ir priemiesčiuos:
sekmadienius, pirmadienius ir šven žudomi ir naikinami, bet jie priėmė Kremliaus aiškinimą,
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro jog tai buvę užsimaskavę kapitalizmo agentai. Whittaker
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vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago,
$24.00 IL 60608, Telef. 421-6100.
pusei metų -----Chambers parašė knygą, kuri tai aukštuosius mokslus
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trims mėnesiams
Bajorai neapvylė savo gera
baigusiai
inteligentijai
atidarė
akis.
Jie
pažino
Whit

dario. Dvarą jie pasidalijo, tri
vienam mėnesiui
Pinigus reikia siųsti pašto Money
Kitose JAV vietose
taker Chambers. Jis labai gyvai mokėjo įrodyti, kad
Orderiu kartu su užsakymu.
laukę palikę: kiekviename lauke
Restauruota Traku pilis
Kremliaus mitas yra didelis nesusipratimas, kad Krem
po rėželį bajorui. Ponas padėjo
trobeles statyti. Patys jie įsigijo
NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sek « d i eni m-,
lius jokios demokratijos ir laisvės nesiekia. Apie Ame
VLADAS
POŽĖLA
kas karvute, kas ožkyte, o kas
nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 vkL
rikos komunistus parašė knygą Benjamin Gitlow, bet
net ir kumelaitę. Taip prasidėjo
Kremliaus agentai mokėjo Benjaminą Gitlovą diskredi
KOVOS DĖL SPAUDOS
Maciūnų “akalica”.
tuoti.
Tuo
tarpu
W.
Chambers
naudojo
kitus
faktus.
Su
Amerikos Laisves medalis
Bėc’a buvo su žeme. Kas ją
(ATSIMINTMAI)
grupe žmonių, FBI apsuptas, W. Chambers nuvyko į ar
dirbs? Ponas laiko neturėjo. Pa
buvusiam komunistui
būzų laukus, pavartė didelį arbūzą nuo užuoganos ir išsi (Tęsinys)
suko klausytojai.
šauktas politikai, jis ištjkirrui
Prieš mėnesi prezidentas Reaganas paskelbė, kad jis rito Hiso rašytų laiškų kopijos. Specialistai nustatė, kad
Nors kalbėtojas maža kuc jai tarnavo savo kumštjYhi’gerk
Kai ai vykau čia su misija, tai
planuoja įteikti Amerikos Laisvės medalį buvusiam ko tai buvo Hiso ofiso rašomosios mašinėlės darbas. Whit- , ’•adau jau viską paruoštą: čia skyrėsi nuo publikos, — buvo le ir bonka. Ponia, sakote? Ne
munistui Whittaker Chambers. Vakar, pirmadienį, prezi taker Chambers, paskubomis parašydamas knygą. Ame turėjo ei Ii vadinamosios "‘petici toks pat čerkesuotas. taip pa- gi, būdama bajorė;’ji turi žemę
.kaklą pasirišęs, kaip ir kit
dentas Įteikė pomirtini “Amerikos Laisvės medali.
rikai Įrodė,, kad Hisas/. tarnaudamas valdžios įstaigose, jos’’ su policijos žinia ir iš Na- bei policija nepatikėjo, kąd t&L arti? '.-Tai■ prasčiokų darbas! Ir
Dabar aiškėja, kad prezidentas sąmoningai anksti dirbo Maskvai. Hiąas buvo nuteistas už kreivą priesaiką, ryškino dvaro pakviestų dragū vietinis žmogus. .Pasibaigus su liko berneliui, iš piemenų dar
žemę arti, akėti, ir
paskelbė.pasiryžimą Įteikti, nes žinojo, kad šiuo reikalu nes įstatymas, baudžiąs už šnipinėjimą Kremliui, jau nų apsauga. Nemaloni aplinka, .sirinkimui, ji norėjo kalbėtoją neišėjusiam,
sėti grūdus — kita ko rieiss;gabet nebuvo kitos išeities. Paga
Prezidentas
klausimą
bus labai didelė kę.ntrovęrsija. T
‘'
’
'
’ _ . buvo baigęs savo galią.
patikrinti. Bet kol ji įėjo į vidų, | Įėjo. Ateina., būdavo, rudini, tai
liau buvo svarbu ne “peticija”,
savoji sargyba jos taip grei-. bevertį; į lauką nė pasižiūrėti:
plačiai aptarė. Jis žinojo, kad Whittaker Chambers pa
Manoma, kad Ronald Reaganas, būdamas Amerikos bet komentarai, viešas svarstygerbimas iššauks pasipriešinimą. Pasipriešins didokas Vaidintojų unijos pirmininku, buvo susižavėjęs Mask mas. Iš tų komentarų ir susida tai neleido, — kol«\sušigriebė; nežinia ko daugiau jame,- sin
si i!-,
kalbėtojo
jau
ir
pėdsakai
atau

gų ar rugių. Kad ir rupi buvo
skaičius žmonių, kurie buvo Įsitikinę, kad W. Chambers vos agentų skelbiamomis idėjomis, bet W. Chambers-kny rė mitingus. Išvedęs visą eilę
šo — jis lengvai išlipo, pro langą. duona bet Maciūnų akalica, ūžbuvo Kremliaus agentas ir jokiu būdu nederėjo duoti jam ga ji įtikinusi, kad tas kelias gerbūvio -Amerikos vaidin reikalavimų; : aš ’ užbaigiau seiPrašymo tekstas, kurį žaga- dama seiineliūose, linksmai ir
Amerikos Laisvės medalio.
tojams neatneš. Vaidintojų unijos pirmininkas, perskai iii u: ’ ■
— Vien seimas gali spręsti, ai i rieciai vėliau paskelbė, pasirodė gražiai iki pat senatvės pragy
tęs
W.
Chambers
“
Aš
liudiju
”
,
griežtai
nusisuko
nuo
Tuo tarpu prezidentas gavo daug laiškų, kuriuose jis
geri, ar blogi tie reikalavimai. 1 be dviejų punktų — nepriklau- veno.
komunistų
ir
apvalė
unijos
vadovybę
nuo
Maskvai
šunNors turto, antrajai kartai ne
— Na; žinoma, žinoma! — su-, somybės ir seimo Vilniuje,.Cenbuvo labai kritikuojamas. W. Chambers padėjo Kongre
liko, užtat tradicijos iki soties.
.
sui atidengti ir išaiškinti Aiger-Hiso (Hįss).tarnybą So uodegaujančių Įlindusių agentų. >_• '
— Oi buvo, buvo gražūs lai
Whittaker Chambers, knyga atidariusi akis daugeliui
vietų Sąjungai, bet jis atsisakė paskelbti kitus Kremliaus
rovėj komunizmas buvo artimesnis fašizmui, negu komu kai! — dūsaudavo ne vienas il
bendradarbius. Taip pat paaiškėjo, kad W. Chambers Amerikos inteligentų. Autorius norėjo, kad tos akys būtų nistinei sistemai. Didžiausioji W. Chambers, klaida buvo gesio pagautas seimelio čiulbobuvo daug geriau informuotas apie Amerikoje veikian pravertos, todėl prezidentas ryžosi paskirti jam medalį ta, kad jis manė, jog tiktai- komunistai, pradėję kovą su nėlis tradicinės šventės proga,
čius Maskvos agentus, bet jis bent tuo tarpu jų neati už pasiryžimą apšviesti amerikiečius apie naujausią Maskvos agentais, gali juos pakloti ant nugaros ir ati prie midaus stiklelio. Kukli puo
dengė. Kongreso komitetas, taip pat FBI ir kitos Įstaigos Kremliaus skelbiamą mitą.
daryti akis kitiems. Nekomunistai, nekovojusieji prieš ta pavirsdavo gyvais atsimimmais iš tėvų laikų. Vyresniajam
žinojo, kad W. Chambers žinojo, bet atsisakė bendra
Prieš 20 metų gana populiarus abiejose Atlanto pu Kremliaus agentus, negali :tų kovų tiksliai pavaizduoti. amžiumi pritikdavo tuomet pa
darbiauti su Kognreso komitetu ir komunistus sekančio sėse Arthur Koestler senatvėje praregėjo. Jis skaityti
Jau 1908 metais socialdemokratai .pasisakė prieš Le sakyti keletą graudžių žodžių ir
mis JAV Įstaigomis. Šis faktas reiškė, kad W. Chambers jau nepajėgė, bet W. Chambers knyga jam buvo perskai nino vadovaujamus bolševikus, nes filosofija rodė, kad pakelti taurę: “Už jūsų ir mū
dar pritarė komunistinėms idėjoms ir slėpė tos idėjos tyta. Jis pareiškė: “Liudininkas jau mirė, bet jo liudiji Lenino komunistai nueis prie diktatūros ir žiaurių val sų laisve!”
(Bus daugiau)
Įdiegėjus Amerikoje.
mas pasilieka”.
dymo priemonių. Dar pries Leniną: prieš mažumoms pri
Per paskutines tris savaites paaiškėjo, kad VV. Cham
W. Chambers buvo besimošiąs parašyti dar vieną mestą prievartą pasisakė Michailovskis, o 1917 metais
Jei Senatas nepa tvirtinai
bers, demaskuodamas Alger Hisą, gavo Įsakymą vykti knygą.
— Jis turėjęs labai geros medžiagos apie
. Kremliauis' Ivanov Razumnikas. Karo metu L’Razumnikas komu- Meesc valstybės prokuroro pa
į Sovietų Sąjungą išsiaiškinti visą eilę dalykų. Chambers agentų darbą Amerikoje. Jis, girdi, turėjęs labai daug ' nistų buvo nužudytas, bet jų skelbiamos idėjos sakė, kad reigoms, lai jis bus prezidenlo
žinojo, ką tai reiškė. Jis buvo pakankamai apsiskaitęs Įdomios ir naudingos medžiagos. Jis buvo Įsitikinęs, kad bolševikai, norėdami issiįaikyti valdžioje, ’ vartos bet ko- patarėjas, kol Reaganas bus Ba':ir buvo Įsitikinęs, kad iš Maskvos jis greičiausiai nebe- niekas kitas tokios medžiagos apie komunistus neturėjęs, kias priemones. Komunistai uždarė visas politines parti- tll0se RQmuose, pareiškė prezi
grįšiąs. kaip nebegrįžo daugelis kitų kraštų komunistų, kokią jis turėjęs. Daugelis manė, kad komunizmas tai jas. darbininkų unijas ir išvaikė profesorius, -kurie ne- dentasnuvykusių į Maskvą. W. Chambers taip pat žinojo, kad buvo liberalizmas, praktikuojamas paskubomis, bet tik- pritarė valdžią pagrobusiai komunistų grupelei.
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Pralaimėjo neprotaujaučių, užsispyrusių ir
žiaus pradžios senovinius lietuviškuosius raštus,
aiškiai
matyti,
kad
baltų
kalbos,
išsiskyrusios
iš
kasis
a
:
po
j
tuomet
nepavirto
į
e,
ir
todėl
tj,
d
j
nesukaįbamų asmenų ambicijos.
mes galime pastebėti, kad tuomet ir kitos didžio
bendros prokalbės, yra vėliau plitusios ne tam tik čia kaip ir aukštaičių tarinėse turėjo vireti Į afri sios tarmės jau buvo beveik susidariusios. Pvz..
“Vardan tos Lietuvos vienybė težydi”.
ŠALTINIAI: Lietuvių Tremtinių Bendruo romis vienodomis, bet gana įvairiomis ir mišrio katas č, dž, pvz., iš vs. km. *jautja: turėjo tuo bū M. Daukša savo 1599 metų postilėje jau tašo aiš
menės. statutas 1946; Pasaulio Lietuvių Bendruo mis kryptimis, nelyginant bangų pavidalu, kaip du dėsningai atsirasti (dabartine rašyba rašant) kia viduriečių augštaičių tarme: trečias, medžias,
menė 1949; JAV Lietuvių Bendruomenės Įstatai kad savo laiku yra manęs vokiečių kalbininkas maždaug jaučia, medžią: mat, galūninis ilgas a: ranka, dangus, bet meila, pelanai, slankstis arba
1972; Liet. Enckl. I t., 147, 148 pl.; L.E. II t. 98 Jonas Schmidtas. Šituo būdu panašiai mūsų kalba buvo sutimmpintas ir todėl nepaverstas Į o, vėliau meile, saule (su kietu, velariniu rytietišku 1. t.y.
psL; L.E. V t., 152 pl.; L.E. XV t., 427-429 psl.; yra plitusi ir vėliau, kai ji jau išsiskyrė iš kitų i uo. šitokį, galima sakyti, prožemaitišką vaizdą su gulsčiu brūkšneliu viršuje). Taip pat ir 1605
L.E. XXII L, 77-80 pl.; L.E. XXVIII t, 50 psl.; baltų kalbų tarpo ir pradėjo eiti visai skirtingu, mes dar randame Mažvydo 1547 metų katekizmo metų anoniminio Ledesmos katekizmo vertimo ir
L.E. XXXIV t., 283-288 psl.; L. Šimutis, Amerikos savaimingu keliu. Dabar, netekus santykių su kai kalboje, kur yra rašoma: žadei, žadems, žadeis, Konstantino Sirvydo “Punktų Sakymų” kalba
Lietuvių Taryba 1971; M. Krupavičius, Lietuviš kuriomis buvusiomis savo artimomis giminaitė tretes, atleiderh, geidėm, neapkent, vs. vd. trečia. jau buvo visai rytietiška, pvzl, dangus, drusu-.
koji išeivija, 29 ir 42 psl.; Žml. “J Laisvę’' 1973, mis, iš dalies su jomis sumišus, arba jau kitokiose kieidenčias (iš *kleidjahtja:s). kraus (= krau su įlinku, kinčia, visami kuni (= ddngUs, drąsus iš
Nr. 58, Vyt. Vaitiekūnas. JAV LB VU tarybos aplinkybėse, susidūrus su naujomis kaimynėmis, jas), kels (^ kelias, sutvertos (=■ sutvertojas), (*dransus. su ranka iš *rankan, kenčia, visame
rinkimai; “Pasaulio Liet” 1977, Nr. 35, 941-043 ypač ėmus kurtis glaudesniam mūsų visos bėhd- dsiemk artimims, bukem ir kt.
j kūne iš * visamen kūnen) ir kt.
Kaip matyti iš pūfašVmų žadis, vs. km. makspsl.; “P.L.” 1979, Nr. 10, 38 psl.; ‘Y.L.” 1979, ruomenės gyvenimui ir vis daugiau imant santy
Kaip iš XVI amžiaus kronikose ar kituose iskiauti
su
platesniu
pasauliu,
—
dabar
vidinė
mūsų
| fe ir kt., Mažvydo kalboje prolietuviška^is ilgas a; ■ toriniūort1 (jltfkumentuose užrašytų tikrinių JietuNr. 11-12, 26, 27 psl.; “P.L.” 1979, Nr. 5, Aušra
Mačiulaitytė-Zerr, Kodėl ALTa ir Bendruomenė kalbos diferenciacija pradėjo dar sparčiau reikš- įžodžio pradžioje at viduryje dar nebuvo visai pa- viskų Vardų galime iš dalies matyti, senoviniai
nesutaria?, 11, 12 psl.; Žml. “Sėja” 1975, Nr. 3, t tis. Visų pirma mūsų kalboje ėmė aiškiau for- I virtęs į o ir juo labiau j uo: yra galimasYlaiktas. • mišrieji dvibalsiai an, en, rytiečių augštaičių tarZ. Dailidka, Kur atsidūrė.Lieta*ių Bendruomenė; 1 muotis atskiros tarmės, o šalia ji| įvairios patar kad tuomet dar tebebuvo šitas balsis tariamas 1 mėse jaū antroje XIV amžiaus pusėje buvo pa‘khip tarpinis garsas tarp a: ir o, todėl supranta-• Į virtę į un, in.
Žrnl. ‘‘Karys” 1981, Nr. I. adV., istor. dr. K. R. mės ir šnektos.
»'
Didžiausia priežastim mūsų kalbai suskilti į ma. kodėl Mažvydo rašyboje dažnesnis a kartais I
Jurgėla, Puolimai prieš VLIKą, 38, 39 psl.; II Pa
. (Bus daugi v)
t dvi didžiąsias, augštaičių ir žemaičių, tarmes yra j kaitaliojasi su o. Taigi žemaičių tarmės, palyginti.
saulio lietuvių dienos, 1983.
Ibuvęs priebalsių junginių tj ir dj likimas: attgš- yia gana vėlai susiformavusios. Kaip iš dalies gaNftuii^n’r*, • .hieago, UI. —Tuesday. March 27, 19X1
. (Pabaiga)
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Istorinėje Ansterdarno Nau
jojoje Bažnyčioje, kur vyksta ir
karūnavimo ceremonijos, mies
to burmistras E. van Teinąs ati
darė gyvenančių Olandijoje po
litinių pabėgėlių — aziliantų
kūrinių parodą. Ta proga buvo
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
pristatyta visuomenei ir knyga I
— su polit emigrantų I
tokiu auresu:
i
ve ir ai
Ip ra<7*: a i < Gre 1
pasisakymais
eilėraščiais.
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
ta afrikiečių, amerikiečių, turkų
ir vietnamiečių poetų atstovau
jama ir Rytų Europa.
Ii
“Pasakojime iš Lietuvos” 1. ■i
Kaplanas aprašo savo gyvenimo
Mirusieji
kelią, Lietuvos okupaciją, žiau-11
— Santa Monikoj mirė 63 me-1
rias represijas, kurių auka tapo f
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tų ma tematikas Richard Bell- ]
u jis. Mini besaikę Lietuvos ru
Westcnester Community klinikos
man, J is buvo vienas geriausių :
sifikaciją, kurią vykdo “vyrės- ,
Medicinos GUrvKToriUS
Pietų Kalirormjos pakarščių
nieji broliai”, tvirtindami, kad }
1938 S« rtfediincim kg., trv&sicne&Ter, hi.
marematiKU. Gimė New Yorke,
jie atnešė Lietuvon kultūrą, tuo
* VALkcsxNiAJd: d—oaruo oieuoxnis
baigė Princeton ir Stanford uni- i
tarpu kai Vilniuje klestėjo uni
' nr Kas antrą sestaa*erų č—3 vaL *
versiterų moiematikos kursus,'
versitetas, Maskvoje dar buvo ;
1'eL;
arua
tapo besikaitaliojančių pakraš- i
kultūrinė dykuma. Kaplanas pa- 1
lt L. Z44-3M4
ėių tikslus apsKaičiuotojas.
reiškia, kad yra laimingas, nors
Service 855-4506, Page 06058
jau sulaukė 78 metų, dabar lais
— Dr. Louis C. Hunter, 85 m. i
voje Olandijoje savo kuklias jė
pramonės tvarKyiojas. Mirė
gas gali panaudoti lietuvis!^"
Bostono ligoninėje. Buvo įtakin
jam reikami.
gas pramonininkas. Paruošė
GYUYIUJAS iR GHiKUKUAS
“Nevilties malda” Naujojoje Bažnyčioje
Po knygos pristatymo, čekų
knygą apie Omo slėnio pramo-:
SrEliALY&E; AKIŲ LIUQS
Olandų radijas savo “Evange- katalikybę, likti ištikimais tau- poetė, aktorė Jana Beranova pa
ne. Gimė W. Virginijoje. 1920
1VU/ West lUdid bireet
skaitė keletą ‘Azyliuje’ atspaus
metais baigė Illinois Knox kole- likų laidose” atsiliepdamas į kū tai ir bažnyčiai.
Vaianflos pagal bu^iutrimą
dintų eilėraščių. Užbaigdama ■
— Tad riekiama juos suru
giją. Washing tone dėstė Ameri- nigų A. Svarinsko ir S. Tamkesavo pasirodymą, aktorė Jana f
kos karo jėgų inžinierių kole- j vičiaus nuteisimą, kreipėsi į sinti ir subedievinti ?
j Amsterdame gyvenanti žurna — Rusifikacija varoma jau Beranova perskaitė I. Kaplano
DK jckainK riuLCKAb gijojeeilėraštį “Nevilties malda”. Tai
listą I. Kaplaną:
nuo
pradžios
mokyklų,
nuo
vai

OPTOM6TR1STAS
— Mirė Sofija Namikienė, pa — Kokia yra tikinčiųjų padė kų darželio. Maži vaikai verčia eilėraštis apie poeto pergyveni
KALBA LhJLŪVlSKAI
likusi sūnų Vytautų su šeima.
tis Lietuvoje, kur gyventojų mi vis daugiau mokytis jiems mus Stalino Liubiankoje (di
2618 W. Vist SL leL 737-5149
— Floridoj, Sunny Hills vie-1' dauguma yra R. katalikai?
svetimos rusų kalbos, vis ma džiausias kalėjimas Maskvoj. — Į
TiKrina aKis. mtaiKo arimus
i — Tikinčiųjų persekiojimas žiau vartoti gimtąją kalbą. Per-! Red.), kur jis ir dar vienas ka-1
ir “contact lenses”.
tis ekonomistas Ričardas Algir-;
valdomoje Lietuvoje sekiojami mokiniai, lankantieji ' Lnys, jo kameros draugas, girdi t
uas Bsuka. Čikagon atvyko pnes , Vyksta jau įg^sus dešiniime- bažnyčią. Mokytojai paverčiami J Koridoriuje iš kankinimo vietos
Kalinio beviltiška šauksmą:
35 metus. Gyveno Marquette'
saugumiečiais ir įpareigojami j
Dr. ljlulx ao sibiis u lis Parke. Western Avenue, visai
— Kuo gi tikintieji nusikals Kvosti mažiukus -- kas juos nu — Žmonės!... žvėrys!...
J. Budreika
netoli 63-čios gatvės, šalia ban ta valdžios akyse?
INKSTŲ, PŪSLES IR
veda melstis, kas iš kunigų pa
(Iš Europos Lietuvio)
ko turėjo monetų krautuvę. Vė — Jų nusikaltimas yra jų pasi laiko ryšius su vaikais. O su
i PkuSTATos chirurgija
liau persikėlė Į Archer Avenue, ryžimas išlaikyti lietuvybę bei augę, besimeldžiantieji bažny
2bo6 West 63rd Street
prie Kalifornijos. Laisvu laikuValandos: anirao. 1—4 popiet,
čiose, susilaukia nemalonumų iš . — -Iranas
, . pasiryžęs išgriauti i
mėgo žaisti šachmatais. Krau-Į
valdžioš organų, sunkumų * išv, visas Irakui statomas dirbtuves
tuvėj jam padėdavo duktė/Da sioš' brolis Pranas Ragauskas a savo darbovietes viršininkų. Te atomui skaldyti.
Ofiso teleistas; 776-2830,
lia Daukšienė.
Rezidencijos teief.; 448-5545
kiti giminės.
rorizuojami žmones, kurie ryž
Paskutiniais metais jį. kankiEtska buvo palaidotas Flori tasi tuoktis bajnpčioje, savo kū
no artritas. Jam atrodė, kad tu- Į doj, Sunny Hills kapinėse, kovo dikius krikštyti.
Florida
retų geriau jaustis Floridoje, bet j 19 dieną. Sunny Hills srityje ga- — Nuteistieji kunigai buvo.
padarė didelę klaidą. Kai persi■  na didelis lietuvių skaičius nusi tikinčiųjų teisėms ginti komite- •
kėlė į Sunny Hills, tai-liga, jam pirko sklypus ir pasistatė na to nariai. Kaip po Šitiek metų
Prostatos, inkstų ir šlapumo surakino rankas ir kojas. Jisme- mus, bet ne visiems Floridos kli represijų žmonės drįso tokį ko
takų chirurgija;
galėjo pats savimi •apsirūpinti. matas eina į sveikatą, šioje apy- mitetą sudaryti?
Jis baigė Vilniaus universite- linkėję įsteigė lietuvių kapine;S.
5025 CENTRAL AVĖ.
— Todėl, kad žmonės tiki Die-,
te
ekonomiją,
užtat
Amerikoje
j
E-stka
palaidotas
Lietuvių
Sunvą, o ne velnią.
,
Su Petersburg, Fla. 33710
ekonominės žinios jam daug nY Hills kapinėse.
.
— Kokių pasekmių galima]
TeL (813) 321-4200
padėjo.
Estka buvo nuolatinis-Naujie laukti Lietuvoje iki uždėtųjų
Liko žmona Stasė Estkienė, nu skaitytojas ir labai dažnai, nuteistiesiems tokių sunkių
f
gimusi Ragauskaitė, sūnus Ed- ypač prieš visas didesnes šven- bausmių ?
Apdraustas perkraustymas
mundas, marti Sofija Zarem- tęs, savo biznį garsindavo Naū— Čia ne virmieji ir ne pas- j
I
SERVE WITH PRIDE IN
s Įvairiu atstumy.
baitė Estkienė, žmonos" sesuo jienose.
kutinieji teismo procesai. Bus I
THE NATIONAL GUARD'
Valė Ragauskaitė Rimšienė, jo- — Mirė Juozas Paniška.
dar teismų, dar daugiau kanki-.
ANTANAS VILIMAS
nių, bet tauta lieka gyva ir gaji!
TeL 376-1882 ar 376-5996
‘
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funeral Home and Cremation Service

iiiuiii iiiiililii

1729 S. Halsted St
Chicago, IL 60608
24 Hour Service

Charles Stasukaitis

I

—

«i lima

GENIAUSIA IR DLDŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

i
MARQUETT

FUNERAL HOME

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, HL 60650
TeL: 652-5245
Patarėjai ir Laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE Ė GEORGE ŠOKINI

Leidimai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge
ir VISA korteles.
4t ŠERĖNAS,
TeL 925-8063

LAIDOTUVIŲ koplyčia

AiKstes automobiliams pastatyti

4348 So. California Avenue
TeL — 523-3572

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

<AD1K> ifilMOJ VALANDOS

LACKAW1CZ

leftadieoiiig ir teksulianlaii
nuo 8 JO iki 9JO vaL ryto,
, Stoties WOPA - 14N AM

WME CHICAGO MOTOR CUTS T7P5 C3fM

Laidotuvių Direktoriai

Mtręuettt Parka

2424 West 69th Street

*cU|* — Aldone CL

TtMj 771-154?

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Ulinoii

.-<» S«. MA PAE WOOD AVA

TeL 974-4410

CHICAGO. IL AMS'

Aa

JI

t

‘jLietuvos Aidai
.. 7*
KAZt BRAZTi-OA'-'-’

VASAITIS-BUTKUS

r š* k
9T ...

taoJeaio gižC vaL vn—.
Vilos hidor » TOKV
barua l«0 AM.

: %

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
ižą

Telefonas — 652-1003

TaitaL 778-SX74

PATS SK
PARAGINK S

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

.M

k
-i

y r .r rr
xe.ai/o;

suppiT

t

Telef. 476-2345

FRUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE

PERKRAUSTYMAJ

X
/

5 — Naujienos, Chicago, 8, Hl.

Tuesday, March 27. 19M
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Metinis masonų vakaras

banas, taip pat buvo masonas.
Jo garbei aš įle kiu šį čekį.

nų k’ubo ižd ninku yra Bob So- *
Nei ji, nei pats šerifas, padė
bastijonas. Jo tėvas ilgus metus f
kojęs, nepaskelbė, kokios sumos
priklausė masonams, o dabar t
buvo dr. šal anienės čekis. Eat
sūnus yra nuolatinis pareigūnas, j
labiausiai neiinnvo pinigų skai
Algirdas Brazis ir visa salė’
čiuotojas. Jis labiausiai norėjo
sugiedojo Amerikos ir Lietuvos |
KBAL S ST AT« FOR »ALI
j
, ®RAL »«T*Ti
į
patirti, kekį čekį daktarė para
himnus.
šė. o daktarė nenorėjo, kad jis
Krank Zapolis išrikiavo gerai Į
žinotų. Ji, matyt, prašė šerifą,
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAIS
išlavintus šokėjus ir pašoko ke-1
kad sumos nepasakytų. Jis padė
IB HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iSSIMOKiUMAIS.
lis šokius. Jaunimas labai gyvai
kojo ir čekį į kišenę įsidėjo.
DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L
ir sklandžiai pašoko, bet čia 1
Žmonės įvairiai spėliojo. Žmo
grindys nelinko, kaip kitose sa- i
nės sakė, kad čekis buvo $1,0 0,
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
lėse. L. 'laulinių Namų grindys
kiti sakė, kad $5,000, bet kadan
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu
stiprios.
gi ji norėjo pagerbti mirusį sa
Vakaran susirinkusius pavai
2212 W. Cermak Road
Chicago, BL
Tel. 847-7742
vo vyrą, tai galėjo bū ii ir 10,0(13
šino
skaniomis
bandukėmis, I
dolerių.
sriuba, vištiena, ryžiais, duona. Į
Buvo ir daugiau aukotojų.
BUTŲ NUOMAVIMAS
kava ir pyragaičiais.
Kazys Palukaitis vis ems padė
B. MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS
Pirmininkas Palukaitis prane kojo ir paprašė visus linksmintis
e N0TARIATA5 • VERTIMAI.
šė, kad šis vakaras skirtas Chi-1 ir džiaugtis. Muzikas Mikužis
cagos šerifui Richard J. Elrudui tuojau pagrojo Vienos valsą,’
YI8Ų RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
pagerbti. Pirmininkas pakvietė lietuvišką polką ir kitus šokius. J
Cock apskrities šerifas Richard EIrcd prae ;-ą šeštadienį
A. Wells supažindinti lietuvius
3. BACEVIČIUS — BELL REALTS
Visi linksminosi iki pirmos
dalyvavo
Lietuviu
Amatininku
klubo vakare.
,
w
*
*
amatininkus su šerifu Elrcdu.
valandos.
Ii
INCOME TAX SERVICE
Buvęs
teisėjas
Wells
pranešė,
Reporteris
i
5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
galite nurašyti nuo 1983 mėty
Masonai susiorganizavo dar kad Povilas P. Dargis, SLA Pil
---------------------------------- -----i Ha., Mykolas Veliuona, iš Bal
i
pajamų.
Kasa
prieš Kristaus gimimą, kai buvo domos ios ta rybos prezidentas,
( timore, M.!., ir Adcmrs Viliušls,
pradėtos Egipto Cheopso ir pasveikino lietuviškus masonus.
iš Brighton Paiko;
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
kl.EKTROS ĮRENGIMAI
AMŽINOS GYVYBĖS
p() š5 — V. Algminavičiūtė, iš
Chufu piramidės. Ten viskas I susirinkusius į metinį vakLirą, o
ČIA GERIAUSIA VIETA .
PATAISYMAI
VANDUO
ličiuoti. Viegražiai
pakalbėjo apie
ai še
reikėjo tiksliai apskaičiuoti.
Vie vėliau
Marųuet’e Parko, G. Misiūnas,
____ ______
i pakalbėjo
Turiu
Chicagos
miesto
LIETUVIAMS.
Dirbu
ir
užmiesčiuose,
treltg
nai piramidei pastatyti reikėjo rifo pareigas pavyzdingai einan
iš Marquette Parko, Charles
"Jėzus apsakė ir jai tarė:
Sprintu otai ir sąžininga L
vyrų. Jie dirbo po 20 tį Elrodą.
Plestys, iš Elmhurst, Ill., Steve ‘Kiekvienas, k u s geria šito van ! 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
KLAUDIJUS PUMPUTIS
Petras Tamulionis, iš Clevc
4514 S. Talman Avė.
Šerifas
R.
Elrcdas,
būdamas
reikėjo
akmenis
melų. Jiems
Rudokas, iš Marquette Parko, dens vėl trokš. Bet kas gers van I Dilelis butas savininkui. Geras inves
land, Ohio, pratęsė prenumera-’
Tol. 927-3559
tavimas.
tiksliai iškirsti, nutašyti, atrišti aukšto laipsnio šraineris, papa
tą metams ir $60 parėmė Nau-į A. Shileika, iš Pasadena, Md., dens, kurio aš jam duosiu, neiki piramidėms statyti vetos ir sakojo susirinkusiems, kad pa
Aleksas Staras, iš Gulfport, Fla., betrokš per amžius, nes vanduo, 3 butų mūrinis su- garažu. Pelningas
jienas.
liegusių
vaikų
padėtis
esanti
akmenis padėti į savo vietą.
V. šuopys, iš Melrose Park, III., kurį aš jam duosiu, pasidarys pirkinys.
DĖMESIO
Širdingai dėkojame už šią ir j
'Masonais galėjo būti amatinin sunki. Jis paprašė, kad susirin
ir Vladas Vismastas, iš Mar- jame šaltinis vandens, trykštan Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
nuolatinę parama.
,
Nebrangus.
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
kusieji paaukotų paliegėliams
kai, statę pastatus iš akmens.
v
’ quette Parko;
čio amžinam gyvenimui!” (Jo
liability draudimas pensininkams.
Sekantieji skaitytojai pratęsė j po $3 — V. Zaikauskas, iš
■ ; Iš Egipto amatininkai statyto vaikams.
Kreiptis: A. LAURAITIS
no 1:13, 1 1).
ŠIMAITIS REALTY •
4651 S. Ashland Avė.,
Masonų klubas buvo pasky prenumeratas ir parėmė Nau- ’ Washington, 111., K. Rudienas.
jai persimetė į Graikiją, o vė
Maloniai prašome pasiklausyti
. Chicago, III.
INSURANCE — INCOME TAX
liau ir į Romą. Kai romėnai nu ręs ?50() paliegėliams vaikams. jienas:
iš Si. Joseph, Mich., Aleksas šios radijo programos šiandien
Tel. 523-8775 arba 523-9191
kariavo Prancūziją ir Angliją, Panorėta nufotografuoti čekio
$25 — J. Kazickas, iš llamil-į Dubauskas, iš Cambridge, Mass., radijo banga 1 150 AM per “Lie
2951 W. 63rd St
įteikimą šerifui. Tuo tarpu pasi ton, Ont.;:
Į Bruno Michels, iš Sarasota, tuvos Aidus".
;tai ten įsikūrė ir masonai.
Tel: 436-7878
maišė
apsukrus
jaunas
vyras,
šeštadienio masonų vakarą
po £15 —
- Jonas Indriūnas, iš Fla., ir B. Morkūnas, iš San DieSekmadienį 9 vai. ryto išgir
tą
čekį
pačiupo
ir
išbėgo
iš
sa

Marquette Parko, S. Juškus, iš go, Calif.
stiorganizavo Julius Kuzas, va
site “Gerąją Naujieną Lietu-’
Parko,
ir
Maria
Yurk-J
dovaująs plačiai mėsos preky lės. Pasirodo, kad jis norėjo pa Brighton
Širdingai
dėkojame
visiems.
tuojanne'ir esame apdrausti*
viams” per Sophie Barčus radi
'
Į
REPAIRS — IN GENERAk
bai. Jis mokėjo įtraukti plačius daryti čekio zeroksinę nuotrau šaitis, iš Tomah, Wis.;
{vairūs
Taisymai
jo banga 1490.
^ ARVYDAS KIELA j $
po $10 — Justinas Bubelis, iš j — JAV R. L. B nės Marquette
lietuvių sluoksnius į vakarą. ką. Jis tuoj grįžo, čeki atidavė,
Malonėkite parašyli, prisiusi-j
TAISO ORO VĖSINTUVUS, ,
H
Jęihnph-Avenue*.?
Jam daug padėjo jo motina Teo atvedė fotografą ir čekio įteiki Rockford, Ilk, J. Dambros, iš Parko Apylinkės valdy’ba šaukia
me knygelę “Iš praeities tavo Į
IL 6062?
_
dora Kuzienė, priklausanti įvai mą šerifui nufotografavo.
Marquette Parko, Ona Didžba- trumpą informacinį, susirinkimą sūnūs te stiprybe semia”. Mūsų į ŠALDYTUVUS, SKALBIMO
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS
i34-965Šjar737-l 7K s
Dr. A. šabanienė atskrido iš lis, iš Addison, Ill., Romanas š.m. balandžio mėn. 1 d., sekmarioms lietuviškoms organizaci
adresas: Lithuanian Ministries, i
BEI KROSNIS.
Arizonos, kad galėtų įteikti čekį Drukteinis, iš Omaha, Neb.,Jdienį, 11:45 vai. ryto, tuojau po P.O. Box 321, Oak Lawn, III.
joms.
Herman Dečkys
: • Dr. Vytautas P. Dargis trejus šerifui Elrodui. Jai buvo paste Paul Grizas, iš Waukegan, Ill.,1 sumos, parapijos salėje. Po su- 60454.
Tel. 585-6624
metus augino ir plėtė Lietuvių bėta, kad ji įteiktų čekį vedėjui, L. Jaras, iš Marquette Parko, Į sirinkimo dr. Jono AdomaviAmatininkų klubą, bet dabar o šis jau įteiks pačiam šerifui. Joseph Jezukaitis, iš St. Peters-’ čiaus paskaita sveikatos reika— Vilniuje vyksiančiose šach
M. ŠIMKŪS
masonų klubo pirmininku yra Bei dr. šabanienė panoro pati biirg, Fla., Angela Katelė, iš ]ais. Po to kavutė. Visi kvie- mato rungtynėse Gary’ Kasparo
Notary Public
Kazys Palukaitis. Jis yra geras įteikti čekį. Ji priėjo prie šerifo Marquelte Parko, Paul Kazlaus- čiami.
Vaidyba
vas penktadienį baigė lygiomis
INCOME TAX SERVICE
organizatorius. Prie masonų jis ir tarė:
kas, iš North Bay, Ont., Pranas į
su Vasily Smyslovu. Kasparo
— Mano vyras, dr. Juozas Ša-' Kraujalis, iš St. Petersburg
pritraukė daug jaunimo. Maso— Kasa, lietuvių federalinė vas pirmauja 4 -2. Kas pirmas
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Tuo reikalu jums gkli daug
^kredito unija, už LILY lerminuo- surinks 81/32 taško, turės teisę j
Taip pat daromi vertimai, giminiu
įtus indėlius moka 117<. Alida- lošti rugsėjo mėn. su Anatoly padėti teisininko Prano ŠULO
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
’ rius ar padidinus savo sa-skaita Karpovu už pasaulio čempio- paruošta ir teisėjo Alphcnse
šymai’ ir kitokie blankai.
•<
WELLS
peržiūrėta
“
Sūduvos
”
' iki š.m. balandžio 15 d., indė]’ natą.
Praeitą savaite Lietuvių Tau
tiniu^ e Namuose įvyko lietuviu
masonų metinis vakaras. Salė
buvo pilna, išskyrus vieną stalą.
Pasakojama, kad masonas už
pirko ir sumokėjo visą stalą, bet
vėliau negalėjęs ateiti.
Lietuviai masonai vadinasi
amatininkais. Masonu gali būti
tiktai amatininkas. Kas amalo
neturi ir nepajėgia iš savo ama
to duonos užsidirbti, ta^ negali
burti masonu.
Kreipėmės į dr. Vytautą P.
Dargi, aukščiausią Amatininkų
klubo Hipsnį turintį lietuvį ma
soną. Paprašėme, kad pasakytų
šį tą iš Lietuvių Amatininkų
praeities.
Apie lietuvius amatininkus
jis mažai tepasakė, bet pastebė
jo, kad masonai yra sena orga
nizacija, pradėjusi veikti arabų
kraštuose, kai arabai buvo įta
kingiausi mokslininkai.

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

t

_ -

w

-

w

*

Naujai pasirodžiusi

išleista knyga su legališkomis
formomis.

DR. ANTANO RUKšOS

;

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės J Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureaii

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

2727

S.

Ave^ Chicago,, Qi. 6064S

Teltf. 312

2^^787

* Nesnokiuxu. patarnavlinas užsakant lėktuvu traukuliu talva želk
lių (eruisea), viešbučių xr automobilių nuomavimo rezervkchaaų ^arduodt
ce kelioaių draudimas; Organizuojame keliones į Uietuva ir kitus Vaitus:
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj* ir teikiame itrfiyrnacijai vįsais Kelionių reikiLda.
• Taupykite skrisdami Cbartered lėktuvais tik _elxia rezervuos neto.
S mkxto — pries 45-60 dienų.
„

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovu pradžia

!

T Vardynas ir trumpa angliška santrauka
r

NAUJIENOS APLANKYS KASDIENĄ

KAINA — $17. (Persiuntiirui pridėti $1)
Siusti Čekį:

'
'

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
autorius,
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausia
*
Chicagos lietuvių istoriją
(1869 —1959 metai).
. 664 psl., vardynas.
"

Minkšti viršeliai.
Kaina $1B.
Persiuntimas — $L

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Siuntiniai j Lietuvą j
ir kitus kraštui •
P. N EDAS, 405? Archer Ayenoe.

Miko šileikio apsakymų knyga.
“Liucija” jau atspausdinta.

Chicago, 111. 50632. Tai., YA 7-59St

te

Autorius pavaizduoja lietuviu
gyvenimą nuo XX šimtmečio
pradžios iki II Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsa
kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose”, ir pas
autorių: 6.729 So. Campbell
Ave., Chicago, IL 60629.

9 Nei pats valgo, nei kitam
Visuomenei ir paskiram asmeniui Naujie
nos dabar yra reikalingesnės, negu bet kada. duoda.
Todėl šių Velykų švenčių proga Nau
jienų prenumerata yra ideali ir prasminga
dovana tėvams, vaikams, giminėms, drau
gams, kaimynams, pažįstamiems, seneliams
ir kitiems.

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

Aleksas Ambrose,

Knyga su formomis gaunaa Naujienų administracijoje.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas į

Naujienos padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių
artumą, nežiūrint nuotolių, ir bus ištikimu ryšininku vi
sai išeivijai, kovojančiai už savo krašto laisvę.

Homeowners Insurance
Good service/Good price
F. Zapolis, Agent
320816 W. 95th St
Everg, Park, III.
60642 - 424-8654

fTTTT

tiM Fans Rn w

Advokatas
GINTARAS P, ČEPĖNAS <
Darbo valandos: Kasdien: nuo'
9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro. 7
Šertai: nuo 9 vai. r. iki 12 vai d.
Lt pagal susitarimą.
TeL 776-5162
,
1649 West 63rd Street
Chicago, m. 60621

advokatų draugda

V. BYLAITIS
ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:
Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet.
Šeštadieniais pagal susitarimą.

PRAŠOM NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA
Siunčiu $45. Prašau siuntinėti Naujienas Chicagoje
kaip velykinę dovaną metams (pusei metų $24). Kitose
vietose — $40, pusei metų — $22.

4606 S. Kedxta Ava.

Chicago, |H. 60629

VARDAS, PAVARDĖ ........................ ......................................... .............

TeL: 778-8000

NR. IR GATVĖ______ _____ _________ ____________________ ____
MIESTAS

VALST.
ZIP CODE

Siuntėjo Pavardė, Vardas

Chanęt the oil and
liters every 3,000 te

•.OCX ~

ivc^

Don't be «

Adresas
UI. Tuesday, March 27, 1984

