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TALANDIS TURI DRAUGŲ
Praeitą sekmadienį,- bal. 15
dienos vakar t Lietuvių Tauti
niuose namuose susirinko apie
pusantro šimto Jono Talstndžio
draugų.
Jis kandidatuoja Metropolitan!
Sanitary Distrikto komisionieriaus pareigoms. Jis kandidatuo
ja respublikonų sąraše.
Turint galvoj, kad sekmadienį,
Chicago^ buvo blogas oras, pro
tarpiais labai sunkiai lijo, bet vis
dėlto susirinko apypilnė salė.
Talandis turėjo salę paruošęs,
aptarnautojas stalus ir kėdes
vykusiait sutvarkęs, kad atyyklišieji galėtu jaukiai pasijausti.'
Jis pats atsirado salėje dar prifeš
4-tą valandą ir pasveikindavo
kiekvieną atėjusį svečią. Jis pa
dėkodavo, kad tokiame lietuje
vis dėlto atęjo.
_
;
;
Talandis.. apdairesnis, negu
Oksas. Pastarasis rūpinosi rin
kimais. Jis nori, gauti, reikalin- ■
gą balsų skaičių lapkričio męrįesį. Oksas buvo tikras, kad/da
bartiniu metu jam nėra jokio
reikalo rūpintis. . Jis viską ati
dėliojo rudeniui, o paaiškėjo,
kad jam rudens jau nebus. Ki
ti .respublikonai jj išmušė iš są
rašo. Tuo tarpu Talahdis tikras,
kąd jis yra'šąraše ir Yucšiasi rim
kimams. .
?
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Trys ispanų pulkininkai gavo po 12 metų

kalas yra parama Talandžiui. To
dėl jis respublikonus stiprina,
bet rūpinasi galimai didesniu
balsų skaičiumi TaJondžiui.
Į' •
Geriausią kalbą pasakė pats
Jonas Talandis; Jis padėkojo
už atvykimą, papasakojo apie
pačius svarbiausius rinkiminės •'
kompanijos sunkumus. Jis pa-'
pasakojo, kad reikalas išaiškin-'
tas su Illinois respublikonų cen
tru ir pabrėžė, kad jis yra vie
nintelis respublikonas kandidatas Metropolitain Sanitary Dis- j
trikto komisionieriaus parei- j ’
goms.
Įdomu, kad save žodžio pabai-!
goję jis ir angliškai prašneko.!
Visi išgirdo, kad Talandis gana
sklandžiai kalba angliškai. Jis
pasakė pagrindines mintis ang-;
liškai, o vėliau paprašė respu
blikonų centro komiteto narę'
tarti žddĮi.

Už pasiruošimus suruošti perversmą, visi trys
išmesti iš kariuomenės
Karalius Juan Carlos, pasukęs
demokratijos kiyptimi, krašte
tapo I. bai populiarus.

Madridas. Isp. Tns I-panijos
kariuomenės pulkininkai 1932
metais ruošė perversmą prieš pa
čius rinkimus, gavo po 12 metų
kalėjimo, o ketvirtus ištekintas.

i
[

1982 m. spalio mėn. 17 d:eną į
Ispanijos kariuomenės puikiniu- j
kai buvo paruošę perversmą. Jie j
buvo tikri, kad spalio 18 dieną:
• rinkimus laimės socialistai, tai'1
' ruošė perversmą, kad rinkimii •
nebūtu.

Rengiasi prašyti amnestijos
Kariuomenės teismas, prisi
laikydamas veikiančių įstatymų,
davė kar. vadams po 12 metų
kals imo, bet pats teismai ma
no, kad bausmė esanti labai sun_
ki.
Pats teismas pasiūlė vyriausy^
bei daryti nuolaidų ir sumažinti
bausmę. Teismui atrodo, kad
bausmė galėtų būti sumažinta
iki 6 o gal net iki 4 rnetų. Teis
mas žino, kad maištaujantieji
rengėsi užimti karaliaus rūmus
ir >uimti patį k arabų. bet teismas taip pat nurodė, kad vis
dėlto šie 3 vadai kari uomenės neišvedę iš kareivinių, nedavė jiem šovinių ir nepraliejo
kraujo.
Ispanams aišku, kad diktato
riaus Franko valdymo sistema
jau pasibaigė. Ispanijoj vyrau
ja Įsitikinimas, jog buvo pasku
tinės dešiniųjų pastangos pri
mesti savo valią.

Ispanijos karo peticija buvoį
informuota apie ruošiamą per- į
versmą. Ji gavusi įsakymą iš ka- j
paliaus <uimti visus keturis ruo- i
šiamo perversmo organizatorius. į
Teisme jie aiškinosi, kad iie bu- į
vo paruošę karius pasivaikščioji
mui, manievrams, bet ne vyriau
Dalis St. Peterburgo lieti vių aukojusių TF ne mažiau
sybei nuversti, J i e nežino’o, kad
Antroje eilėje iš kairės ketvirtas yra TF garbės pirm, prei.
Atvykusi ponia pabrėžė, įsiti
karo policijos rankose buvo jų
Jonas Balkūnas. Antroje ei [ėj| iš dešinės, pirmas yra A
kinusi, kad Jonas Talandlis yra
rašyti laiškai kalbantieji apie j
pirm. dr. Kazys Bobelis.
geras respublikonės partijos kan
j perversmą,
didatas sanitarinio distrikto koi
wdlzminl:ai
išmesti iš
dėtų i ambasadą. Bėry ir jo ži-j
L
misionieriaus pareigoms, irkad
Beirute šijitai paleido a nerikietį
kar iliemene s
nioje esantieji milicininkai ben-:
jis savo pareigas pavyzdingai at
dradarbiavo su Amerikos amba>r
Frank Regier I ,
liks, nes jis su pagrindiniu dar
Po 12 metų sunkiųjų darbų ka
bu yra susipažinęs.
Įėjimo gavo pulkininką" Lilis
Ambasadon atėjo žmona .’r Mv.noz, Gatierrez. Jesus C rėpso
Musulmonai fanatikai jį palaikė užrištom akim
Susirinkusieji keliais .atvejais
smar^a^^lpfo kafe^tbj'ams. ’' f
parsivedė vyrą name, kad galė ir-'Jo&e-'XrfaiJ^uspinera.
net ištisus du mėnėsitsv';.
-- Sen. Moynrhan atsisakė iš
tų apvalyti ir aprengti.
^^a, kad šij^metai.
, Bu
į
Ketvirtas
pulkininkas
Juan
komiteto vadovybės, bet jis pa
BegB&s: lib. Sekmadienį Bel - lovžti J vitų. Jis išlaužė duris.
Atrt
l ^^^nas jo bus B
' SekmaoTeni
Fernan<fež
Hidalgo
pasėdėjęs
vadovybė palei d Tuo tarpu apačioj atsirado gink— Verbų sekmadienį Jeruzaį Bent dų metu kalėjime iki teis silieka komiteto nariu. Tai pro
^^Sdatū bul
-gau- dėme
rinkimų^ zmgsnis/ J
testas prez. Reaganui, n e pasiti
’*Arncrikos kolegijų vedėją Fr. luoti musunnonai. Tuojau buvo lės procesijoj vienuolės ir žydai
Monę
bet. kęj tįsiam'senato komitetui.
mo,
pajėgtas
iš
kalėjimo,
Regier, siuntimą vasario 2 d. ir. |, paleistas šūkis, bet . Byry
nudras
.
v . \ 1 ėjo sus;maišę. bet tikintiesiems karo tąvnybon jis nebegrįš.
ke
akių
ap.JsSluš
ir
_
užklausė,j
jokios neapykantos.
Christian Jourbert suimtą 5 die
nai nesirūpins, tai
barzdotų vyrų, kas jie 'tokie. Jie j
____________
Prez. Reaganui atskridus,
Ispaffijcc kariuomenės va
neras? šis; reikalas i y.isaĮ^ pėberū- imti stti'Wrcihdale. Pastarasis į jo-1 nom vėliau,"
j — Sen. Barry Goldwater ne- idovybė prižadėjo ginti demo kiniečiai planuoja spausti Reanė<
~
J-.• i■ k i lis debatus su. prez. R eaga n u : Abu-vyrai daugumoje buvol pasakė:
•<>
čaną, kad jis neparduotu ginklų
— Aš jai visas mėnuo: jūsų mano, kad prez. Reaganaš galės
neis.
• Meeseui nerei-. laikomi' užrištomis akimis. Ke
f Kelibm
~
kės ę.artėfcįoįsąsiuvinių kniauk lis kartus jie buvo vedami iš vie ieškau, bet niekur surasti pega-' daug ką padaryti Pekine. Sen. te. Ji‘e tf)rižadėio i krašto vidaus T a tvanuitrumpa, karsta :k‘<Ąbą:/>jffe-pasi- ■ ei. Bet’■ Reaganaš išradingas. no Tiamo į.kita/bet jie nežinojo, Ii u. Jis atrišo Tankas, liepė jiems Goldwater pasiruošęs vykti į reikalus nesikišti ir baigti įta
ČIA viršininkas William
} kas į krašto politinį gyvenimą,
džiaugę* kąd’atvyka drįtg^vėčių; Jis- gali prisiūlyti Walter Mon- kur jie buvo laikomi ir kur jie atsiraišioti kojas, o vėliau ah>u Taivaną.
Mai šįin nykai nujautė krašto j Casey labai nepatenkintas sen.
ir ’jąm^pato'ko.ik&f :fe^ų&$onu dale pakilti erdvėlaiviu; ir Mon- buvo, vedami. Kiekvieną dieną parsivedė namo.
— Sen. Goldwater labai nepa gyventojų nuotaikas. Jie išrin Gcddwater pareiškimais apie Niskabius kasdien "augami# 1-didėja/ dale nežinos,'-ką jam atsakyti. ■ jiems duodavo maisto užkąsti,
Abu
buvo
apvilkti
kalinių
tenkintas prez. Reaganu, kad ko daugumą socialistų i parla- i coraguos uostus.
J ei Reaganaš Laimės rink i mus. bet jie nežinojo,, kur jie buvo
Tiktai jis savo kalbėję; sudarė
drabužiais.
Pilki
drabužiai,
rau

neinformavo apie Nicaraguos mentą. Jaunas socialistas teisi- j
įspūdi, kad be respublikonų Ho- tai jis įtrauks'į vidų visą eilę laikomi ir kur jie buvo vedami.
donomis jurtomis. Abu apžėlę uostu minavimą.
— Prezidentas bus Kinijoje
ninkas Felipe Gonzalez sudarė
Talandis nebetiki Kiekvieną dieną jiems duodavo
tiiviaiJpoJitikos reikalais jiesirft- kandidatu.
I
. ■ • ‘ '• r ..
plaukais.
vyriausybe ir du metu tvarko nuo balandžio 26 dienos iki -gepiria. Jie nepoikikavo ’ ir' iieko Reagano traukiama. srove. Jis maisto užkąsti, bet negalėjo nu
— Vietnamo karo jėgos puolė krašto reikalus.
Bėry tuojau pasišaukė Ame
apie politika nežinojo, o .tai.la . pats pradėjo rūpintis rinkimais,, siskusti.
Sekmadienio rvtą vaikai be- rikos amba^dorių Reginald Komhodijos karius. Jie veržiasi
bai svarbūs žingsnis. Jis nė žo kad pats galėtų laimėti, jeigu
džio nepaminėjo, kad lietuviai galima savo jėgai Jis bandys žaisdami vakarų Beirute, užlipo Bartholomen. Jiems papasako į Tailandą.
TURKEY
veikė ir kartu su Amerikos ’de įtikinti amerikiečius, k^.d jis užpakaliniais (laiptais ir pa jo. kur ir kaip juos rado.
— CIA viršininkas Casey paRegier 20 metų su šeima gy
mokratais. Demokratai &tb’ko darbui tinka ir gaH gerai atlikti. žiūrėjo kas yra paliktame name.
MILES
Jie užlipę, per užuolaidų ply veno Beirute. Jis dėstė matema- reiškė, kad komunistams paver
Hess
Linkime jam sėkmės.
didelį darbą. LietuVįaf' demo
šelius
pamatė
du
žmones,
pririš

gus
Centro
Ameriką
JAV
už
SYRIA’
Rporter’s
žino, už ką ji< buvo suimtas. Jis
kratai, dirbdami kartu su demo
tus prie kėdžių, užrištomis aki žino, už ką jisbuvo suimtas. Jis plūstų tūkstančiai tremtinių. Rei
kratais. praveda Pavergtų Tau
— Verbų sekmadienį vienuo mis. Vaikai nusigando. Jie ži tikėjosi, kad išliks gyvas, bet la kėje minuoti Niacaiaguos uos
tų įstatymą, nustūmė į šąli keis
ti įstatymai ir sukūrė galimybę lės ir žydai kartu "ėjo Jeruzalės nojo. kad čia vyksta kažkas ne bai dažnai j?m atrodė, kad gy tus, kad sustabdyti įsibrovėlius.
SMmMN
įvažiuoti Amerikon be kvotos, miesto gatvėmis ir meldėsi. Vie paprasto. Vaikai tuojau nubėgo vena paskutines savo gyvenimo
į Al Botrur
pas
šijitų
vadą,
Naby
Bėry
ir
— Salvadoro prrz’dentas atsi
valandas.
padengdavo keliones į Ameriką, nuolės nešė Verbų šakelę, o žy
jam
papasakojo.
Jis
buvo
Ama

suteikė atvažiavusiems pirmą dai nešė po kelias alyvas. Vie
Bėry perdavė prof. Regier sakė pareikšti savo nuomonę
lų
š
’
jitų
milicijos
viršininkas.
Jis
pagalbą ir 'daugelį kitų dalykų. nuolės minėjo Kristaus kančias,
JAV ambasadoriui ir davė slip-j apie rinkimus. Jis lauks antrų
BEIRUT
tuojau pasiėmė milicininkų būrį i
ZfiElok
Respublikonu atstovas Mieliū- o žydai minėjo Peisacką.
LEBANON ♦.
rią sargybą, kad atrastąjį nuly- .‘u rinkimu.
ir
nuėjo
prie
namo.
Jie
nutarė
nas pasakė kalbą, bet jis buvo
DAMASCUS
Scg^bti
lEflUT č
— Co>ta Rica žurnalistai va- '
— Pirmadienį aukso. uncija tą namą užimti. Bet paaiškėjo,
santūresnis. Jis žinojo, kad da©
r
kad jis buvo saugojamas musul
kar buvo nuvykę į San Juan del
bartiniu metu svarbiausias rei- kainavo $380.
•
>*•
monų grupės.
None Nicaraguos miestą. Jį val
SYRIA
M* title
B
Šijitai apsupo namą, o pats
do Demokratinė Sąjunga.
Bėry užlipo viršun ir bandė įsi— Nicaraguos valdžia paskel-.
bė. kad San Juan dei Norte gy
ISRAEL
iČiJ____
nė tik 72 kariai.
■

■
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LEBANON

— Iraniečiai vakar balsavo
moskė«e, rinko 270 narių parla
mentą.
KALENDORfiLIS

Balandžio 17: Anicetas, Širvilė. Taujotas, želtė, įgaudas, Vygaila. ‘ ‘ <
Jonis Talandis n
sioAfctriaUs pirėij

Distrikto komi- Saulė teka 5:08, leidžiasi 6:33
Siulėtas, vėjuotai, Žabtas.

VaXer Meedaie

— Sen. Goldwatei nuvyko Į
Taivaną, kad inform uotų apie
prez. Reagano ruošiamas nuolai
das.

Walter Mor Jale turi virš tūks
— Chomeini priešai patarė
tančio atstovų demokratų rin nedalyvauti parlamenta rinki
kiminėj kolegijoje
muose.
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Matematikas profesorius, amerikieti? Fr. Regier rastas vakartį
Beirute netoli Žaliosios linijos apleistame name* **
* *

bet atMPft
stirnom^

Socialinis draudimas

s’.sterna* ne | Korpuraeij© pitjuivjii
ti gainer.im.-, oet I bilijonų bonų.
Pirkioje eilėje išleis už $1’5
Ar Help reiškia,

bonų, kurių terminas sueis spaUp 1 d. iš 10.6%, ir apie I960
mil. vadinamų “Securities”, ku
rių terminas sueis sausio 2 d.,
1985 m. iš 10.75%.

;■ r <11
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i(rdaKu<>i

žinoti, ar jums reikalinga pro
• Biver Forest. Užuot užsal
?siona|ų speciali pagalba ar tik
ydymosi pagalba. Tuo reikalu džius med. honorarus vieneriems
[elp numato nemokamą konsul metams, gąJbūt geriau gydyto
taciją sveikatom ir maitinimosi jams honerarus mokėti pagal at.
retka his, kas liečia registruotą liktą darbą. Pvz., kai žmogus
nur^ę ar sveikatos informacijos aplanko gydytoją vien tik
specialistą. Visos konsultacijom kraujo spaudiniui pątikri^V, ^u‘
yra konfidencialios ir teikiamo ris užtrunka apie 5 minutes, dau
užsiregistravus Chicagos mieštoj gelis gydytojų ima mokestį, kaip
iš kito asmens, kuriam sugaištą
sveikatos centre.
30 min laiko. Ponia Ai Sims
KL. Pasakykite, koks ryšys yra
sako, kad jai užmoka pagal jos
:arp taip plačiai spaudoje išgar
atliekamo darbo lai ką, t ai kodėl
sinto cholesterolio ir širdies
gydytojai negali būti apmokami
smūgio?
pagal jų prie ligonio praleistą
Petitas
Siisirūpinusi Antanina. U-te laika?

**hi*n*w. CKioq><

Lietuvoje

velyki: linksmybes

ietuvoj gavėr iu turi
tik tam tikras pasniko dienas,
ta o k; io ir čia, per tai ir Ve
)yko> sutinkamos kiek šalčiau,Į
ck kaipo metų šventė, su
•uu apetitu. Bet pati šventė žmo
nių įvertinama ta p, kaip ir pra- Į
eityje, tik ne visur vienodai. Ta> į
priklauso nuo sąlygų, kokiose
ka> gwena. Pa\’yz<^žiui\ mies
tų gwenimas kai n čia taip ir
ten suniuięs. ankšta^ triukšmin-

« ųd
tėvynę Lietuvą, dabar
1 Lka> nuo Liko prisimenate kaip
L efivoj linksmai ir džiaugsmingai švęsdavote Velykų šven
tę. k'-.ip iu laukėte su pasiilgimu
:r kaip jas maloniai sutikaavote.
Visa tai prisiminę nekartą jūs
s. vę< net j>ekiausiate: Kažink.
• Medical Ward News atkrei
ar ir <iabar Lietuvoj Velykų
ATS. Ar jūs žinote, koks yra
švente Utio maloni ir linksma
tamstos kraujuje cholesterolio pia visą dėmesį į svarbą patik
i
kiękis?
Jei nežinote, tai reikia rinti kojas tų pacientų, -kurie
kaip buvo tada, o gal jau viska>
Punktukas Anykščiuose
Žmonės ten gyvena iš pinigo,
I žinoti, kadangi per daug kūne serga diabetu. Diabetikai gali
padkeitė, grd anų senųjų papro
per tai rūpestis kiekvieną aki
i "iholesterolio gali būti priežasti- išvystyti keletą kojų problemų
čių ir smagaus ūpo nėra, gal
na. dirgsnius vargina ir smagus
< mi širdies ligos, širdies smūgio greitai, ir tos problemos gali pri
ka- išnyko ar pasikeitė...
opas susidaryti negali. Links jie
gvveninia
sutvarkys
J
ir net mirties. Cholesterolio mo- vesti prie amputacijos būtinu
Jei tekius klausimus jūs užmybės mįe>te kokios ^tsiranda. ko] prie jo pripras, o per tą lai ja, vaišinimai, ja inimo suėjimai,
priskręnta prie
prie arrerijų
arterijų mo. Raportai teigia, kad keletas
duotumėt man, tai aš jums
MVQ 1TQ A
\' lekulės pnsKręma
jjos yra tik dirbtines ii momen- ką jie netuiės ir užtektinai ūpo muzika, viskas praktikuojama
*M.iuO
1sienelių, tuo būdu užblokuoja didelių diabeto klinikų pajėgios
sakyčiau, kad Velykos ne
tališkos. Todėl ir Velykų šven rii kokiu kiti Velykas sutinka. dabar kaip buvo piaktikuojama j
kraujo tekėjimą į jūsų širdį.
dems buvo linksmos ir tokios
greit sumažinti amputacijos ra
tė miestuose jaučiama tik reli- Apytikriai sakant, naujuosiuo senovėj.
KL.
Malonėkite
pasakyti,
dėl
maloniom anais senaisiais laikais.'
Jeigu jūsų cholesterolio kie tą, atkreipę ankstyvą didelį įspė
Žagarės, Rokiškio^ Suosių, Bir ko vyremio amžiaus žmonių *tjifku atžvilgiu.
se kaimuose linksmoji Velykų
kis yra dktesntis, negu 225, dau jamus ženklus . kojų problemas,
ne viaei*is jos tekios yra ir da
švente praeina be didelio gyvu žiu Rczalįmo. Panevėžio ir kt. Į minti.' susilpnėja?
gelis gydytojų galvoja, kad jūs tokias kaip pūslės, ar tailuses ir
Kaimuose žmemų gyvenimas t
bar. Velykos anais laikais jums,
apygardose Velykos sutinkamos
mo.
Peras
P-kas
buvo labai linksmos, kada e ūš kitoks, ne.' ten žmonės gyvena
privalote būti patalpintas ant. ju gydymas su poilsiu lovoje,
ir atšvenčiamos su smagiausiu
Visai
kas
kita
senuose
kait
,%
laisvo cholesterolio kelio antibiotikais ir specialiais batais,
buvote jauni ir gyvenimo rūpes nntūnduką gyvenimą, su .-ma
•
ATS. Statistikos ’duomenys} nuo
muose, kur žmonės jau isigyye-; ūpu ir linksmybėmis taip, kaip
dietos ir, jei būtina, ant choles-' ar “insolės”. kad atleistu nuo
čiai jum- nerūpėro. nes tuos rū gesniu ūpu. kurį jiems neardo
nę, kur yra apsčiai jaunimo, vi ir Dainavos šalyje, tik čia dau-! rodo, kad apie 10%. vyresnių nepesčius nešė už jus senesnieji. •oki triukšmai nė bildesiai. Be
D. Š., MD
ktikuojama pašisvečia- gu 65 m. amžiaus žmonių atmin. terolį mažinimo vaistus. Dabai spaudimo.
ginu prak
si
tarp
savęs
-usipažinę
ir
apsi

<lu
daugiausia
prirašomi
vaistai
to,
žmonėvisada
gyvendami
Ir dabar jūs. jęigu atsidurtupratę. Ten' yra senieji papro- vimai po namus senesniųjų, ro- tis susilpnėja. Iš tikrųfU; 65 me. yra Questran, karinos gamina
mėt anuose laikuose kuriuose int vįetp- turi išsidirbę savo pa- i
1 čiai ir tradicijos, su kuriomis irj dė daugiau ištuštinama bertai- tų amžiaus žmonių tik-venas prp
MOTERŲ PASLAPTIS
^.•Mead Johnson, ir Golstil, Upjūs dabar atsimenate. tikrai ne-' pročitr^ ir tradicijas, pritaikytas■
švenč
iam
?
taip
J
nukų
namie
gairinto
alaus,
to<
centas
turi
rimtų
atminties
pro-p
Velykų šventė f
Tačiau'/ kada'7kaičhid-L3hn. Pakuojamas.
>ij lustumėt Velykų š Ventėje to- metu šventėms. Bet ir kahnuoi ivgiai kaip ir-anais
Jaunikis: — Žinoma, mieloji,
■ i? iGVni.
Kum! Hėl
taiko išgirsti
išvirsti ir
ir tokiu
tokiu - blemu. Tačiau, kada skaičiuo-j
laikais buvoj
dėl naši
pasitaiko
' Prieš keletą savaičių, Natio- mūsų sužiedatuves reikia kol kas
kiąis Knksrnp’- ir laimingaisl
švenčkuų^
įp jūs pilsime- linksnųi dainelių, kaip “Mes alų- jama visos žmonių grupei 65 me
nalinis Heart, Lung and. Blood užlaikyti visiškoje paslaptyje. 7
kaip jautėte t^du, tada gyve- vienodoštri, L;etųvoj dabar
di o neragavę namo nevažiuo-j tų amžiaus — vidurkis yra ItHžž.
institutas išspausdino studiją,
nei kiti a m i senieji srx
mm u rūpinosi jū-ųl tėvai.
Mergina: — J^taim mielasis
sim”.
i
Pažymėtina,
kad
atminties
sHp
’
kurioje
pirmą,
kartą
patvirtina
\ unt \i;ū verč
Pavyzdžiui imkime taip vadi
Lietuvoj Velykų išvepttės žmo- Jž ų
apsiŽemaitijoj VeLkų ūpo padi- ėjimas didėja pagal žmonių am. . . . .. *, .
j pasiektus tyrimus ir gerus resul- kad apie tai nė žodžio neprasi
dabar nelatikki su?tokiu j>a-i jyventi - knimuosv-;^
namą Dainavos šalį, tai "yra Aly- dinimui daugiau sunaudojama į
Apie.20%
sulaų-1
ir sodžiai seniai
siilgumu kaip nnaik laikais, ka- i
&H.į: NWkįiė€^B<Itiįmonių. Kaps
' Tain vacmamoie Aukš!“žiaus
““r'-didėjimą.
----- AUS siuoijos
autoriai
tei-tątus. Tos studijos autoriai tei- tartų savo kaimynams.
^
Writes,
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g^kad koronarinė širdies iiges
rr.es. ten gyvenimas baigia
da. .per 7 gavėnios savaite- rer- |
j rizika gali būti sumažinta, suma- >
kėjo pasnikauti. Tada žmonė^ ’au nurirtovėti, bet kur iš so- Ten Velykos, ir- švenčiamos su j.. venčiamos ;u to<iu — t Qpu ir- nių atminti- labai susilpnėja..
UŽUOJAUTA
Fr. Tercijai žinus kraujo cholesterolį ir kad!
iš^ipa-niknvę Velykų, laukė su-* ‘liečiu kaimai sus:darė visai ne-j -visau senovės papročiais. Mac-, >u bkiorpjs i&illiėmis kaiu ii'|
— Aš norėčiau pamatyti advo
- ten xjau- 1 KL. Aš esu 65 m. amžiaus mo-f ^’Įenam 1 % cholesterolio
pasiilgimu žinodami, kad šven -enia:. ten žznonė- turi danę var- 'gučiąij kSaušmiavunai, j'aunimo-i pirminėse vietose, tik
j nukritLmui, 2% sumažėja širdies katą Plikiu.
_ ei ų -taut’šk i ‘<os-i nimas šventės dienų' popiečiais! teris ir jau priiminėju antibiotic
te- dienose tęks gardžiai paval-ji _go. rūpesčio, darbo ir visokių dainoj merger
Į
— Bet jis jau penkios savaitės,
kliūčių; ims kokią 10 meru kol .tįumai, margučių dovanos, ber-I daugiau praktikuoja sūpynių! 'Bactrim D. S.” keletą mėnesių,' įtakos rizika gali būti tikėtina”.
1
Dalia Š. M.D kaip ilsisi kapuose.
sportą. Beveik, nėra, tokio kie-j dįėl yad. “rec urinary urinary-'
— Jei taip, tai aš jo daugiau
mo, .kuriame nebūtu .Velykų] tract ’ infekcijos. Noriu paklaus.netrukdysiu.
| ti ar <can£ibiotu” reiškia tą patį
i šventei įrengi rra supynė.’
ir ^antibaeteriai’’?
Jaunimas abiejų lyčių,1 dai-i.kaip
i— j
I
s Moteris nesivej? vyro, nes
Anastazija S-ne
nuojant eina pąsšupti. Pasisu-I
\
* New York. Federalinis Far- xas tai matė, kad spąstai .vytųsi
po viename kieipe valandėlę,^ ATS. “Antibiotic” yra dau-. nių Kredito Baiikų Fundacijų pelę.
. mergaitės margui
j giau bendro pobūdžio terminas,
_ję sūpynės savin
ą, eina k n į Į jj įeiną (jis turi savo turinyje) j
ta kiemą dainuojant. Ten pasi- jj kai kuriuos prieš vėžį vaistus.}^
į-ūpo.
atidavė
. - mergaitės
- • dovanas.
—- 7’. I Kaip ir vad. antibacterial, anti-iW
I ir dainuojam visi hna.į kitą kai-j v.raI -r
med vaistuJj|
mo kiemą. O margučių margi-j yuos va,stus? kuriuos -jūs varto-!
nimaš Aukštaitijoj praktikuoja- įate “Bastrim” DS” yra ilgai veilinkime visiems savo klientams
mas daugiau negu, kitose, Lietu-į
... .j.kiančių vaistų junginys iš sul-_
ir draugams vos dali
... 
.
j. aukstaitijo, i
įr trimethoprim,
dar išsiplatinęs ir marguc,ųj Ąįudu vra veiksmingi priečbakI ritinimo sportas; i (kurį prakti- temnai vaistai Kai antibak' kuoja daugiausia jpaaugę vaikai teriris vaistąs naudojamas, vad.
DRAUGAIS IR RĖMJJĄ.AIS
dr pusberniai. Mątylumėt kiek ‘mutant” bakterija išsineria'
ten entuziazmo! Margučių jai-j priešingas vaisto veiksmas išsi
či'ojimo žaislo žiūrėti žmonės va vysto. Bakterinis išsivystymai
Gaminame geriausius lietuviškus valgius.
žiuoja net iš miestų, kad ir to j prieš
|J1 I Co biotikus
UIUUAUo yra
V L d labai
Lwd.1 oVdlUl
svarbi '
limesnių.
‘ .
Atdari kasdien nuo 6:30 yąl. ryto iki 8 vąl. vak.;
J viešos sveikatos problema. An- ‘5?
Laiko trumpumas man nelei- tibiotikai privalo būti naudoja- ‘
sekmadieniais — nuo 8 .vai. ryto iki 8 vai. vak..
mi gagai gydytojo prirašytus re_
ti visus paprocftts ir tradicijas' eeptus
DaJia S. M. D. :
GRAŽINA SĄNTOSKJ, say.
iu kakiomis Lietuvoje Velykos'^
KL. Pasakykite ar Help — W
švenčiamos, met ir iš to "ką pa
3236 S. Halsted St, Chicago, Ill. 60608
PAUL .J. KIDTK-AS ..... .......... ....... .......Prezidentas
sveikatos
švietime
programa
gaminėjau suprasite, kad Uetu
Tel. 326-2724'
NORBERT JANKOAVICZ, Vykdomasis Viceprez. ir
voj Velykos švenčiamos, bet irj Ii žmonėms sutaupyti laiką ir
iš to ką pamįaėjau, suprasite,
veikiantis biznio yędėjaš
kad Lietuvoj Velykų šventė su-*
GRAŽINA MIČEVIČII’S ___ Viceprea; 'pavadįfitoiL
| tinkama ir švenčiama taip -pat?
ir Sekretorės pavaduoto?.t
j smagiai, linksmai, džiaiigsminJ gai ir iškilmiųgaį 4caip buvo se-j
M. NAVAPRQ..................... ....... ............. Iždininke
novėje, tik nevisiwr ūn buvo se
niau, ne visur
vra
ir dabar,
kaip
- ,T
.
=’> ’
y
*
jau tai atiskinau.
V. S. Jokubyna:

JUS KLAUSIATE.

Trųppps žinios

Linksmų Šv. Velykų švenčių

LINKSMŲ ŠY. VELYKŲ ŠVENČIŲ

HEALTHY FOOD

Lithuanian Restaurant

UNIVERSAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

E' ELYN LYTUŲKE

l’AJI.I RipiKAŠ
•LAUKAINĖ VĖŽfe
LILLIAN A. TOTH '

UNIVERSAL SAVINGS
ASSOCIATION
«
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VELYKŲ “ZUIKIS” PAKEIČIA KRISTŲ
Šv. Tėvas Joms Paulius 2-sis “išlaisvinimo teologiją”. Gavė
lankydamasis Čikagoje, išklmin-j nios rekolekcijas kaikur praves- gų pamaldų metu Grant parke,’ davo “pejni generacijos” jauni
gražiai betuviškaį pasveikino ’ kunigai, kuriems mišių metu'
lietirvius ir palinkėjo: “Būkite asistuodavo klounais apsirengę
ištikimi Kristui ir Bažnyčiai. I juokdariai. Tokios rekolekcijos ■
Branginkite kilnias jūsų tautos daugiau panašios į absurde tea
trą, negu į dvasinį susikaupimą, |
t ad i ci j as”.
Mūsų tauta turėjo tikrai gra- Į aišku, apie tikrąją švenčių pras_ Į
ž’ų tradicijų ir papročių. Ypa mę supratimo nedavė.
Nekaltinu nė tų poniučių ren
tingai gražiai tikintieji pasiruoš
davo sutikti didžiąsias Bažny- gėjų, kurios trokšta “veikti”
č’os šventes — Kalėdas ir Veiy-’ Esu tikra, kadi jos nė apie Dikas. Adventas su pr?sminga| džiesios savaitės ’ liturgiją, nė
Kūčių vakariene buvo rimtas pa apie Velykų šventės prasmę ne
siruošimas sutikti Kristaus gi galvojo. Jų biznis — uždirbti
J. Centrui pinigų. Verbų sek
mimo šventę.
Pat^ę į kraštą, kur kunku madienyje dar šokių nerengia,
liuoja, verdą įvairių religijų, dar privengiama, tai kodėl ne
ideologijų, rasių, tautybių miši panaudoti didžiąją salę? Kodėl
nys ir papročiai — - egzaminų ne- Į nesukviesti “pepsi generacijos”
1 (amerikiečiai taip sako) tėve
be išlaikėme. Kūčios prarado
vo rimtį ir prasmę, (yra, žino-j liūs ir vaikelius? Geniali ininma, išimčių), virsdamos tik va-1 tis: mamytės padiemonstruos pa
karione su skirtingais valgiais,! vasario naujus drabužius, visi
neretai ir. su alkoholiniais gėri-j prisitašys velygmiu pyragų, vai
mais, o svarbiausia, su dovanų keliai paridinės margučius, o
pasidalinimu. Ok. Lietuvoje gi Velykų “zuikis” apdovanos. Ku
musi Kūdiikį pakeitė senelis Šal-} nigas jėzuitas palaimins stalą...
ti>. o čia islinko Kelėdu senelis, Ir “velvkiška”, ir “lietuviška”!
tikrumoje pilvą vos bepanešąs Į programą šiemet įjungti ir Kr.
ra u don skruost i s senis, visokio Donelaičio lit. mokyklos moki
persisotinimo simbolis. Persiri- niai.
jimo ir biznio simbolis nejučiom
Tradicijos vaikams visuomet
užėmė pagrindinę vietą lit. mo palieka gilų įspūdį, dažnai vi
kyklose ir šeimose. Rezultatai sam amžiui. Velykų kiškis su
matosi lituanistinių mokyklų vai dovanom, pyragais ir margučiais
kų rašinėliuose apie Kūčias ir liks įaunose galvelėse, o tikroji
Kalėdas, kur figūruoja tokie.sa Velykų prasmė ir Kančios savaikiniai: “Buvo labai skaniu val k tė bus tik nereikšmingas priegių”,
Labai patiko šbžikai”, das.
“Kalėdų senelis atnešė daug bran
Manau, kad šitokiai publikai
f
gių dovanų’a - Labai retame ra- mirdamas Kriistus prašė rtangišsinyje užsimenama apie gimusį koįo Tėvo atlcidimo, nes “jie
j
Kristų.
nežino ką daro”.
Gavėnioje šokama ir linksmiTikrieji jaunimo ir vaikų nu- l
namasi jau seniai, tačiau Didžio, religintojai yra Tėvai Jėzuitai
ji savaitė vis dar nebuvo lie- Jie žino ką daro. Tegu jie nesi
čiama. Bene prieš tris metus teisina versdami kaltę pasaulie
Le i
Jaunimo Centre peržengta ir ri čių administracijai. Kai Jauni-1
ba, įvedant naują “lietuvišką tra mo Centre buvo ruošiami de-Į
diiciją” — Velykų pusryčius monstruoti iš Rytų Vokietijos
Verbų sekmadienyje, t. y., pirmą Sovietu b-vės gauti P. Bernoto
kančios savaitės dieną!
filmai, žmonių prašoma pasau
Naujos “lietuviškos” tradici liečių administracija jau norėjos įvedimas “subytino” net bol- 1 jo salę
_„_r______
___ ^tačiau^g^utįatšauktų
sekus. Ir jie dar (privengia da-! nis žodis buvo5 A. Šaihalcio, Š.
ryti didesnius išpuolius Didžio- J.? kuris griežtai pasakė, kad filsios savaitės metu, bijodajni su- mai bus rodbmi.
kelti neramumus pavergtame
Delfiną Tričienė
krašte ir patekti į laisvojo pa
saulio spaudą.
Nekaltinu jaunų tėvų, kurie
— Atidarė plentą tarp San
aukštesnėse katalikų mokyklose Francisco ir Los Angeles, kuris
mažai begirdėjo apie švenčių li-l slenkančio kalno buvo užvers
turgiją, kuriose religija dažnai tas.
dėstoma hipių stiliaus pasaulie
čiu, pagal marksizmu atskiestą PIRKITE JAV TAUPYMO mOMUS

"® LITeRATORA, lietuvių Hteratūros, meno ir meili
m. metrašti*. Jame yr* vertingi, niekuomet nesenrtą, Vfn*
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos
J. Raukčlo, dr. Karlo Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir T
Meilaus straipsniai bei įtudijos, Iliustruotos nuotraukom!* t
M. K. Čiurlionio. M. šDeikio, V. Kakubos, A. Rūkitelėi ir A. Vin>
karyboj poveikiai*. 865 puik knyga kainuoja tik $3.

t DAINŲ 8VENT4S LAUKUOSE, poetės, ralytojoi Ir Iii
Enlą lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie
iventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim!*
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja S2.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprąf*
ta# luošo Adomaičio — Dėdės. Šerno gyvenimas. Tai ne sausa
gyvenimo bruožų apraiymaa, bet tiksli to laikotarpio buities Mt«
ra tūrinė studija, »usk irstyta skirsneliais. Ta 205 puslapių knyg>

liui triukšmu skelbdavo Dievo VLADAS POŽĖLA
prisikėlimą.
Grįžę is bažnyčios, žmonės, pa
rime! fe, pradėdavo valgyti Ve-Į
(ATSIMINIMAI)
lykų valgius. Už stalo pirmasis •
sėsdavosi šeimininkus, kuris iš
į mus.
Diagnozė buvo netikėta:
(Tęs:nys)
sirinkęs tvirčiausią kiaušinį, pirį man — daugiau poilsio ir maiv
Pataisytas,
žiūrėk,
jis
m: si > su mušdavo su visa šeima.
ve savo
Kapsukui — į lovų. Mano.
pasak
o
j
i
i
n
a
;
s
grįž
davo
Jei šeimininko kiaušinis aSilai-Į
ne^ 1 nervai pavargę, Kapsuko plan-;
kvdavo prieš visu kiaušinius, tas j ties sritį, nors taiu nebuvo, gir Iriai.
?
reikšdavo še’mininkui ii visai» di, bet taip galėję būti.
Trečią dieną pastebėjome pa
filžėje sutikome dr. Andriuj
šeimai 1; imingą gyvenimą. Bet
nelę Martą susirūpinusią.
Jis čia atvykęs
jei kuris r.c-rs šeimos narys pra Domaševičių.
\
*■
— Kas yra?
lauždavo šeimininko kiaušinį, pragiedrulių sulaukti savo apte
— Blogai, — sako. — vienaai nusimindavo visa šeima, nes >& musiam dangaus skliautui. Mū- kaimynė pastebėjo, ka<i pas ma-7
pui
‘.as reikšdavo šeimos sukrikimą, ‘su žygis — džiaugėsi jis
ne užėję kažkokie ponai. Kadnelaimes ir t. t. O ypač blogai kus: esą jam primena jo jaunas jie būtu išėję, ji nemačiusi.
į
reikšdavo, kai šeimininko kiau dienas, kai buvo svajota kas
Išvada buvo aiški: sutrumM
šinį pralauždavo samdinys. To nors panašaus, bet nepadaryta. , pinti savo poilsį ir ne vėliau;
ki samdinį dažniausiai šeimi Ta pačia proga jis apžiūrėjo kaip Velykoms, kol kas jnan
ninkas atleisdavo.
vienam, grįžti į Vilnių; antra;
Tose šeimose, kuriose visi vai mami visi kiaušiniai, jau su to šiandien pat pakeisti butą.
kai būdavo suaugę ir, kuriems kiu per tas Velykas niekas nečia mes trise turėjome pasi
jau Velykis nebedovanodavo bemušdavo kiaušiniais. Muši tarimą. Sunkesnis buvo “Nau
kiaušiniu, pirmą Velykų dieną mas būdavo Įvairus: mušdavo josios Gadynės” lėšų ir redakci
ir, pirmais po Velykic nebesilan- savais kiaušiniais, mainais, nesi-j jos klausimas. Reikėjo lengvos,kymo metais, jie susitikdavo su kalenus, tik apžiūrėjus kiaušinį miklios plunksnos. Po ilgų eks-i
Velykių — šeimos tėvu, kuris jau ' ir įvairiais kitais būdais. Ir se- kursijų sustojome ties dr. S. Ma4
vietoje margučiu juos a]xibva- 1 novės sodžiuje, antrą Velykų die tulaičiu, ir man, kai -atvyksiu i
novo gražiais linkėjimais. Ir ne ną bevek visi vyrai ir berniukai Vilnių, buvo pavesta su juo su4
turtingose šeimose, nuo tų me išeidavo gatvėn mušti kiauši sitąrti. Lėšų klausimą apsvars
tų, nuo kurių vaikams Velykis niais. Geri mušėjai, Velykoms čius, nusistatyta laikraštį leisti
nustodavo dovanojęs margučius stiprius kiaušinius pradėdavo komerciniu pagrindu ir Antaną
— vaikai įjau turėdavo teisę ei rinkti net kelias savaites prieš Povylių pakviesi jo administra4
ti pusberniais ar pusmergėmis. Velykas. Per tą laiką iškildavo pijai tvarkyti. Ta pačia proga
O maži vaikai,V€rlykų išvakarė kai kurios vištos, kurios dėdavo pavyko susitarti ir su Morta dėl
mis pasiryždavo Velyki sugauti , stipresnius kiaušinius. Antrą partijos archyvo. Ji bus jo sau
ir atimti visus- margučius, bet Velykų dieną, taip pat prasėdė gotoja. Archyvo pagrindą suda
Šv. Kazimiero bažnyčia Vilniuje
niekada jiems nepasisekdavo; davo jaunimo vakaruškos ir ki ro visi iki šiol išėję partijos raš
rytą pabudę, tik rasdavo prie tokį pasilinksminimai, kuriuose tai, atsišaukimai ir rankraščiai,
lovelės įvairių margučių. Vely visada pirmoje eilėje buvo kiau kuriuos ji turi; toliau Centro
kis (šeimos motina ar tėvas) vai šinių sumušimas.
komitetas rūpinsis jį papildyti
Seniau žmonės, ;paskutiniąją Į arba knatais. Parnešus i namus, kus apdovanodavo nelygiai: ku
Senovinis sodžius, švęsdavo ir ir. jeigu susidarytų sąlygos, per
savaitę prieš šventes, apšvarinda-’ vandeniu apsišlaistydavo visit ris šeimos vaikas būdavo geres
kelti jį Didžiojon Lietuvon.
vo savo sodybas, si^tvarkydavo Šeimos žmonės, o ugnį, kalbėdaJ nis, klusnesnis, <tam padovano-' trečią Velykų dieną, kuri dau
namų stogus, iškrėsdavo krosnis, mi maldelę įdėdavo žaizdrinėn, • davo gražesnių ir daugiau mar giausia buvo vd<l?'pagiriu diena. Kapsukas su tuo sutiko, tik savo
Per* šiąj’ą pas gaspadorius susi- rankraščius (kaip, pvz., vysk.
išgrobstydavo sodus, kluonus, — nes buvo tikink, kad čvęsta
gučių, o neklusniam, negeram r• rrinkdavo
fnjc(Įayo samdytoji šeimyna, Baranausko ir Kudirkos biogra
kiemus nubarstydavo smėliu ir ugnis apsaugos n^nus nuo ug -mažiau ir prastesnių. Del to vai Į
paf<^a buyo
fijas) prašė skyrium laikyti.
atlikdavo kitus, sodybos išorės nies nelaimių. Jėi kuri šeima
kai
per
visus
metus,
o
ypač
prieš
j
ma
Vely
koš.
‘
Fr.
(Bus daugiau)
sįengdavosi būti geri i?
švarinimo bei pagražinimo dar neaisinešdavo uglies, tai daug!

KOVOS

j

> K4 LAUKIS LIMB. rašytojos Petronėlės OrintaftėS at£
mfaftnal Ir mintys apie asmenis Ir rietas neprft Lietuvoje ir pb
maistais boMevikq okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius
bet kainuoja tik ĮJL

> JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionieriuj nesupm
to Ir khdcMngri interpretuojamas gyvenime ir jK>litfkoje'; tik i
Inrglo Jalinsko knygoje įpie Juliaus Janonio gyvenimą ir p<x
ilJflL Dabar būtų jj galimi pavadinti kovotoju už žmogaus te~ m*

į

SENOVĖS VELYKOS SODŽIUJE

bus. Taip pat ir šeimininkės iš
plaudavo visus indus, išvalyda
vo pirkias, išvėdindavo patalus
ir būtiniausiai pakeisdavo čiuži
niams šiauidus. Didžioji savaitė
tai buvo tikra “švaros savaitė”.
Didįjį šeštadieni būdavo kūre
namos pirtys, kad su aplinku
ma ir žmonės būtų švarūs:, Didį
jį šeštadienį pirtys būdavo kū
renamos dienos metu, o šiaip —
vakarais. Grįžę žmonės iš pir
ties jau nieko nebedirbdavo.
Daugumas eidavo bažnyčion Kri
staus prikelti, o likę namuose
baigdavo ruošti velykinius val
gius ir margučius. Be to, didįjį
šeštadienį kiekvieno parapijie
čio šeima parsinešdavo iš baž
nyčios švęsto vandens ir ugnies.
Vandenį parnešdavo paprastai
buteliuose, o ugnį kempinėmis

baimes pergyvendavo, ypač va klusnūs.
saros perkūnijų laiku.
Pirmą Velykų -dieną žmonės .
Be to, prieš pal Velykas bū- praleisdavo namuose, melsdapir- miesi, valgydami ir sūpuoklėse
davo įrengiamos
v O
kiose bei kluonuos^, kuriose dau supdamiesi.
Antrą dieną pradėdavo lan
ginusia supdavosi!.pirmą Vely
kų dieną. Supd'amiesi kartais’ kytis į svečius ir pirmieji sve
čiai per Velykas būdavo krikšto
giedodavo, giesmes!^
vaikai, jie būtinai turėdavo ap
Velykų naktį bažnyčios būda lankyti savo krikšto tėvus. Taip
vo pilnos žmonių, išpuoštos gė pat antrą dieną prasidėdavo
lėmis, vainikais ir stilingais aaly_ kiaušinių mušimas, kuriuos muš
tfu darželiais”. Vykstant pamal davo pradedant piemenukų ir
doms, tam tikru laiku vaikai pra baigiant pražilusiu seneliu, tik dėdavo mušti uJudošių’\ tai jie moterys beveik nedalyvaudavo. ;
gavę ženklą, mušdami pagaliais Be mušimo, kiaušiniai dar buvo '
į bažnyčios grindis, triukšmin ridinėjami ant žemės iš lovelių. J
gai išbėgdavo iš bažnyčios, tuo Geri “mušėjai” kiaušinius su
vaizduodami Judo išvijimą. O fabrikuodavo. įleisdavo po lukš-r
einant aplink bažnyčią procesi tu smalos ir kitų sutvirtinančių
jai, vaikinai sulipę bokštuose dalykų, kad tik kiaušinis būtųj
šaudydavo, mušdavo būgnus ir stipresnis. Ir jei toks sufabri
kavimas išsiaiškindavo, tai toks
mušėjas tuojau būdavo šalina
mas iš tarpo ir, be to, jam ati-

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

VISIEMS LIETUVIAMS
■

•

One Hour Dry Cleaning Service
•/ Onę Day Shirt Service

THE MARQUETTE LAUNDRY
’V’ •>
L

2416 Lithuanian Piaza Ct, Chgo., III. 60629
_

■ ■

.

■

Į'

(on 69th >/2 block west of Western)

I

;

Phone PR-8-9155

GIFT PARCELS TO LITHUANLA

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 ♦ TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENE

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

> LllsTUV1A KASIS PAMARYS, Henriko Tonh>TamaI&!Sl:>
Ffomlai paraiyta ttudija apie Rytprngins, remiantis Pakalnė! B
Labguvos apskričiu duomenimis. Aprašymai {domite kiekvienai
neturint Leidinys Iliustruoto nuotraukomk. pabaigoje duodami
ritovardfitj pavadintam**!? Jų vertiniai f vokleėlę kalbą. Laba
on dingoję 335 puri knygoje yra RytprAriq ismėtepta. Kaina

Del spaudos

»

Ml W. 69th St, Chicago, ŪL 60629 ♦ Tel 925-2737

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,
h *

!

t. t.H

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, HL
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto iki 10 vat vakai

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai bet kada fr
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Hetuviuf
Ir lietuvių kalbą. Jis mokės! kartu su kum Jaunium ir prof. H,
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui
Ir patarė mums toliau studijuoti.
roto n

> lATTtTNlS NOVELt*. R. Ew^-.k- k1.
Ima*.

M- teyfoj* rrt Vs

n

B. S., Registruotas vaistininko *

Knyfm pwnof Riajlocm, ITW !<. IrhM Jt,
I — Naujieną Chicago 8, IU.

Tuesday, A^ril 17» IMA

apie Bonoskį parašė. Jį panaudojo A/ganistono oktrpa- i
eijai pateisinti, bet dažniausiai jį naudoja pavergtai Lie- į
tuvai aprašinėti. Jis tvirtina, kad Lietuva nepavergta,
kad tremtiniai niekus pasakoja, kad lietuviai geriau gy- į
THE LITHUANIAN DAILY NfcWX
vena negu amerikiečiai.
Published Daily, Except Sunday, Monday and Holidays
by The Lithuanian News Publishing Co^ Inc.
Jeigu jau rusų komunistų pavergtoje Lietuvoje gy
I73t So. Haktwd StrwL Chicago, IL
T»l*phon< 421-41 Cm
venimas toks geras, tai kodėl jis nepasiliko savo tėvų že
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Bonoskis dar kartą buvo nuvažiavęs į rusų pavergtą
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
Lietuvą. Jis kalbėjosi su Lietuvoje gyvenančiais žmonė
metanu
$40.00 mis. Tie žmonės jį įtikinėjo, kad dabartinėje Lietuvoje
As of January I, 1*80
$22.00 nedarbo nėra. Iš viso bedarbių problemos ten nėra. Bopusei metų _____
Subscription Ratrs:
trims mėnesiams
$12.00
$4.00 . noskis pasiskundė, kad jis pats yra buvęs bedarbis ir
vienam mėnesiui
Chicago $45 00 per year, $24.00 per
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months, $12.U0 per 3 months. In
žinąs, koks vargas darbo netekti. Anas pokalbininkas jam
jtner USA localities $40.00 per yeax.i Kanadoje:
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$24.00
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‘Unr euunu ics $48.00 ner year.
$6.00 visuomet laukiąs. Jis gali susirgti, bei pasveikęs vėl grįž
vienam menesiui
ta į dirbtuvę ir dirba tą patį darbą, kokį yra anksčiau
25 cents per copy
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dirbęs.
metams____
- - $48.00
Bonoskis pasikalbėjęs su kitu darbininku, kuris pa J. KIA.I SEIKIS
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Nuo sausio pirmos dienos
pasakojęs, kokie pigūs butai dabartinėje Lietuvoje. Jis
Dienraščio kainos:
Naujienos eina kasdien, išskiriant buvo užėjęs pas vieną pokalbininką į butą. Sako, kad jo
ūucaguje u priemiesčiuose:
kmadieniua, pirmadienius ir iventadienius. Leidžia Naujienų Bendro butas kuklus, bet gana jaukus, turi tris kambarius.
metams$45.00
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago.
Gražiai reklamuojasi, tartum
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$24.00 IL 60608. Teleh 421-6106.
Jis šitaip rašo:
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su sake ant vandens rašydami
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‘
Ten
yra
palyginti
didelė,
su
visais
patogumais
vienam dienosi m
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Pinigus reikia siųsti pašto Money
LosangeliškU veiksnys “Bal
vietose:
virtuvė, kur galima ruošti maistą ir valgyti, svetainė
Orderiu kartu su ušakymu.
su spalvotu televizoriumi, miegamasis su gerais bal tic Amejftean Freedom League”
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniu^
dais ii* 18-mečio sūnaus, kuris mano lankymosi metu kovo. 17 ii Ambasarįor viešbuty
je surengė su prakalbom, su pa
nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 vaL
tarnavo armijoje, kambarys”.
skaitom ir su banketu žmogaus
(Gimtasis Kraštas, 1984 m. kovo 29 d., 5 psl.) teisių konferenciją. Kovo 12 d.
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Filypas Bonoskis meluoja
ir galų nepakavoja
Pilypas Bonoskis, gimęs iš Amerikon atvažiavusių
J. Baranauskų, persimetė Sovietų tarnybon. Gal jis dar
kitara tarnauja, bet iš rašinių atrodo, kad Maskva būtų'
jo pasirinkimas. ,r .* ’ . J ■

Jo tėvai atvyko Į JAV dar prieš Pirmąjį Pasaulini'
karą ir apsigyveno Pensilvanijos; valstijoje, kartu su ki
tais tuo metu atvykūšiais lietuviais. Pagal lietuvišką pa
protį, tėvai leido savo vaiką Į mokslus. Tėvas buvo angliakasys,- o vaikas — amerikietis. Jis supranta lietuviškai
bet lietuviškai kalbėti jam yra didelė našta. Mis baigė
vidurini mokslą, bet pats ant kojų atsistoti nepajėgė. Ko]
bemoksliai angliakasiai davė jam pinigus, tai jis mokėsi,
o kai tėvas mirė, tai jo mokslas sustojo. Jis kuriam laikui
net Į kasyklas nusileido, bet labai trumpam laikui. Anglių
kasyklos gyvenimas jo netraukė. Jis tuojau Įsitaisė i uni
jos vadovybę. Tikru vadovu jis niekad nebuvo, nes ne
žinojo angliakasių troškimų, bet angli'akasių' raštinėje
dirbti ir pinigus iš angliakasių rinkti jam patiko.
Tėvas buvo Baranauskas, bet jis jau suamerikonino
savo pavardę ir tapo Bonosky. Tėvai ji pakrikštijo Pilypu,
bet jis ir vardą suamerikonino. Vadinasi Philip, o lietu
viški vertėjai Vilniuje iš Pilypo padaro Filipą.
Bonoskis buvo susidėjęs su Amerikos sklokininkais.
kaip ir lietuviškas Prūseika. Jis net redagavo sklokininkų
laikrašti, bet greitai savo idėjas užmiršo. Jis ir vėl grižo
prie bendrosios komunistų srovės (main stream) ir važi
nėja rusų okupuoton Lietuvon. Su komunistais, komunis
tine ideologija jis nieko bendro neturi. Maskvoje jie turi
geresnių ideologų, bet Maskva jį panaudoja lietuviškiems
reikalams. Honanas Zimanas, kelis kartus su juo išsikalbėjęs, BonoskĮ padarė net lietuvių komunistų teoretiku,
Savo laiku Vilniuje leidžiamame Komuniste net rašinį
VINCAS ŽEMAITIS

LIUBLINO UNIJOS SUKAK
TIES PARAŠTĖJE
(SANTYKIAI SU MŪSŲ KAIMYNAIS LENKAIS)
1569 — 1969

(Tęsinys)
Lietuviai ruošėsi skelbti karą Lenkijai, bet
Maskvos grasomi, buvo priversti -priimti lenkų
padiktuotas unijos akto sąlygas. Tik vienas Lie
tuvos kancleris ir Vilniaus vaivada Radvila Ru
dasis pasirašyti L. aktą griežtai atsisakė. Taigi,
jei lietuviai laikotarpyje prieš Liublino unijos su
darymą tvarkėsi savarankiškai ir turėjo lemian
čios reikšmės ir galios personalinės su lenkais
valstybės tvarkyme, tai po Liublino unijos akto
vis labiau Įsigalėjo lenkai. Dėl to ir už to laiko
tarpio įvykius (Bfendros respublikos žlugimą) jie
yra atsakoniingį.
Lietuviai unijoje su lenkais buvo tik dalinai
kalti. Svarbiausia politiniai jie buvo neatsargūs,
pasitikėdami lenkų pažadais ir gražiais žodžiais.
Buvo per mažai atsparūs lenkų blizgučiams: her
bams, lenkų šlėktos laisvėms bei privilegijoms ir,
pagaliau, nei pačiai lenkų kalbai. Bet didžiausia
kaltė, ką redo istorija, tenka lenkams d$ įsivieš
patavusios toje dvilypėje ‘Rzeczpospolftos” vals
tybėje netvarkas, privedusios prie taip negarbin
go ir liūdno abiejų valstybių žhigimo, atnešusio
abiem tautom virš šimto metų sunkią svetimųjų

Los Angelės Times išspausdino
žinią apie ta konferenciją ir at
pasakojo prakalbą, kurią pasa
kė Dave Balsiger, “Ban Soviets
from the 1984 Olympics” koa
licijos ar sąjungos žymus parei
gūnas.
, i

Balsiger pasakojęs, jog pietinė
je Kalifornijoje būsią įruošta 500
saugių namu atletams, kurie
sieks pabėgelio teisių, kad tuose
namuose jie būtų sovietų KGB
nepasiekiami.
“Ban Soviets from the 1984
Olympics” koalicija sudaryta
1983 m. po Korėjos lėktuvo pa
savimo. Ta koalicija, kaip Dave
Balsiger aiškinęs, esanti infil
travusi savo žmones į olimpia
dos rengimo štabą bei turinti
saviškių paprastų olimpiados
darbininku gretose. Per tuos saviskius ir būsią raginami sovie
tų atletai pabėgti.
Tokius planus Los Angeles
.Times aprašė be komentarų, nes
juk ir be jų aišku, kad tai tauš
kalas.
'*Ban Soviet from the 1984
Olympics’’ koalicijoje';veikia :ir
kai kurie “Baltre American Freedean League” nariai. Anksčiau
buvo skelbiama, jog lygos va
dovybėje be estų ir latvių esą

Amerikoje už tokį butą reikia sumokėti nuo ketvirta
dalio iki 35% mėnesinės algos, o minėtas pokalbininkas
temoka tiktai 17 rublių, o tai tik 3% visos mėnesinės algos.
Jis tikrų skaitmenų neduoda, bet aiškiai pasakoja, kad
ten butai daug pigesni.
Bet Įdomiausia, kad Bonoskis, nuvažiavęs Į rusų pa
Mr Balsiger pasakei' ęs, jog
vergtą Lietuvą,kalbėjosi ne su lietuviais, bet su dviem koalicijos nariai Los Angeles
rusais? Pirmas, pokalbininkas vadinosi Stanislav Polia olimpiados metu, skatina Rytų
kov, o antrasis.— Anatolijus Gagarinas. Bonoskis randa bloko sportininkus pasitraukti į
reikalo pastebėti, kad šitas Gagarinas nieko bendro ne Vakarus. '“Norime 50 pabėgė
turi su Sovietų Sąjungoje išgarsėjusia kosmonautu Ga- lių (defectors) išRytų bloko, bet
garinu. Jis tik pastebi, kad jiedu esą bendrapavardžiai, būsim--įtenkinti penkiais ar dekalbėjęs Davė
bet ne tie patys.
; M
Balsigėr
15^-čiai klausytojų
Kuriam tikslui Bonoskis tvirtina, kad jis rusų pa “B.iltie -American Freedom
vergtoje Lietuvoje kalbėjosi su dvieri rusais? Logika League” konferencijoje. Mr.
juk sako, kad Lietuvoje, rodos, būtų turėjęs pasikalbėti
su lietuviais. Jeigu jau užeina Į butąr tai privalėjo Užeiti priemiesčiuose. Jeigu Bonoskis būtų tiktai butus apžiū
Į lietuvio butą. Mes vis dar manome^ kad Lietuvoje lie rėjęs ir parašęs, kokia puiki yra ta naujoji statyba, tai
tuvių yra daugiau, negu rusų.
Lv'
froliakovo. iri Gagarin o vardų; n^fltų užsirašęs. Jis ne tik
Mes žinome, kad rusai stengiasi surusinti Lietuvą. užsirąšėj bet savo straipsnelyje-išplepėjo. Tam iš Ameri
Taip elgėsi rusų carai, panašios politikos laikosi ir Lie kos jam- nereikėjo važiuoti į Vilnių. Jis būtų galėjęs
tuvą pavergusieji komunistai. Tvirtinama, kad Estijoje Maskvoje.šu rusais pasikalbėti.
žmonės daugiau kalba rusiškai, negu estiškai, bet taip pat
Vytautas Kazakevičius tame pačiame “Gimtojo Kraš
pasakojama, kad estai visai nekalba rusiškai. Taline dau to” numeryje įr tame pačiame puslapyje parašė straipsni
guma kalba rusiškai, bet kai iškelia koją’ iš Talino, tai pavergtos Lietuvos reikalais, bet jis mokėjo taip parašyti,
gyventojai "rusiškai nesupranta”. Jeigu rusas nori nusi kad X Kairiui bus labai, sunku išsikapstyti. Kazakevičius
pirkti daržovių, tai privalo išmokti, kaip tos daržovės rusiną lietuvių" kalbą, kaip Bonoskis rusina naujai pasta
vadinasi estiškai.
•./
tytų namų gyventojus. O rašinėlių pavadinimus abu suBet Lietuvoje padėtis yra truputi kitokia. Rusai inisinū^yietoj šavęs apgaudinėjimas pompastika, Kazastengiasi rusinti Lietuvą per . mokyklas. Jie rusina vaikus kevičius/B rusiško įpratimo, rašo: “su pompastika’’.
ne tik aukštesnėse mokyklose, bet pradedą jau ir pra
O Bonoskis dar gražiau surusino rašinėlio pavadi
džios mokykloje. Vilniaus priemiesčiuosfe eina namų sta nimą. Jis nuvažiavo Vilniun apklausinėti Poliakovo ir
tyba. Ji eina labai lėtai. 0 jeigu pastatomas naujas butas, Gagarino, ir klausia, “Ar sako mums tiesą?” Mes žinom,
tai pirmon eilėn jis atitenka rusui. Matyti, kad Bonoskio kad rusai melavo jam, o jis meluoja Amerikos lietuviams.
gidas norėjo parodyti jam naujų butų statybą Vilniaus Mums neaišku, kad Bonoskis iki šio meto nesupranta.'

priespaudą. Dėl to vėliau taip atkakliai lietuviai
spyrėsi atnaujinti tą lenkų visais būdais peršamą
uniją, bijodami liūdnų tų santykių pasikartojimo.
Suprantama, kad ir šiandien tarp valstybių
praktikuojama sąjungos, blokai, paktai, federaci
jos. .. Pati unija abiem pusėm buvo laiko aplin
kybių padiktuota, ir ji-nebūtų tapusi žalinga, jei
nebūtų iškilusi ir vis griežčiau pradėta prakti
kuoti jos pagrinde buvusi klasta. Imkime, pavyz
džiui, pirmutinį 1385 metų Kriavos aktą (nekvestijuojant ,ar iš viso toks aktas buvo surašytas, nes
jis išėjo viešumon tik 1835 metais). Jogaila, kuris
visur save tituluoja “Oberster Kung der Lfttowen”, “von. Gotis gnadin grossir Konig czu. Littowen”, “Konig Jagal”, “Rex Lithuanie”. “Rex
Poloniae Lituaniumque” (1386 m. Volkoviske)
etc., veda Ėenkijos karalių (tikriau — karalienę)
Jadvygą, priimdamas krikščionybę, gauna ofieialų karaliaus titulą (tą karališką patepimą jis būtų
gavęs ir pagal 1382 m. susitarimą su Kryžiuočių
Ordinu besikrikštydamas ir pakrikstydamas.vjsų
Lietuvą). Tuo būdu tas karaliaus titulas priklau
so ir jo atstovaujamai Lietuvos valstybei, kaip
ir jo žmonos atstovaujamoji Lenkijos valstybė
(karalystė). Taigi, kaip lygūs su lygiu. Bet faktinai Lenkija gauna du karalius, o ląetuya pažemi
nama į*Didžiosios Kuriigaikštystė rangą (sako
ma, tai buvusi gudri, klastinga Dlugošo su Olesnickiu kombinacija — interpretacija: kai Jogaila
jau buvo karalius, o Vytautas — Didysis Lietuvos
kunigaikštis, dar siekęs karaliaus vainiko). Ant

ras to akto dvasioje absurdas — nenatūralus,
priešgamtinis, kai to laiko Lietuva būdama kele
riopai plotu ir gyventojais didesnė už Lenkiją, tu
rėjo būti prišlieta (applicare) prie Lenkijos (ka
rūnos), įprastinai mažesnis objektas šliejamas
prie didesnio, arba kaip du tolygūs konglomeratai
lipdomi viens prie kito.
Lietuvai karalystės vardas nebuvo svetimas:
Mindaugas pagal tų laikų papročius viešai i ka
ralius Popiežiaus legato buvo pateptas. Karaliais
save tituluodavo Gediminas ir Algirdas, jei jie tą
titulą, iŠ kitų malonės suteiktą, būtų skaitę svar
biu, visuomet būtų galėję gauti jį iš Popiežiaus,
kurio tik viena sąlyga tebuvo — apsikrikštyti.
tolesnė to laiko lenkų klasta buvo Romos im
peratoriaus Vytautui Didžiajam pripažintos ir pa
siųstos karališkos karūnos pagrobimas, ir vis at'nąujinamuoše unijas aktuose iškylantieji Lietu
vos pavergimo kėsląi. Tai ypač išryškėja Liublino
unijos akte, kai viešai skelbiant ir lietuvių atsto
vus įtikinėjant — gyventi broliškai taikoje, čia
pąt jėga buvo pagrobtos net 4 pietinės Lietuvos
vaivadijos^ lietuvių nuo totorių išlaisvintos. Tai,
anot J. Dainausko, buvo pirmas Lietuvos padali
nimas, kuris nulėmė lenkų sukurtos Rzeczpospo
Ūtos sekančius tris galutinius padalinimus.
žmonijos ir valstybių istorija kiškiai parodo,
kad viskas, kas statoma ant smurto, apgaulės,
klastos pagrindų, nutveria ilgai ir yra visų impe
rializmų žlugimo priežastimi* (taigi, taip pat .t
raudonojo). Jei tas dvi valstybes safstę unijos ry

šie lietuviai: Antanas B. Mažei
ka. Simas Kudirka, Vlada^ Ša
kalys, Danutė Barauskaitė, Ma
žeikienė, Saulius Darnusis, Juo
zas Kojelis, Jonas Matulaitis,
Algis Raulinaitis r Leonardas
Valiukas.
Draugo 64 nr. rašoma: “An
tanas Mažeika, Baltų Laisvės ly
gos vicepirm., kuris veikia “Banį
the Soviets” organizacitjoje, 1984
m. Pasaulinės olimpiados klau
simu nuolat kalba radijo ir te
levizijų programose”. (Žinia,
losangeliškių veikloj yra ir ki
tas Antanas Mažeika, bet Drau-J
gas rašo apie tą, kuris anglis-^
koje spaudoje kartais minimas
kaip Anthony B. Mažeika).

Išspausdino Draugas keletą
■datų Jr stočių pavadinimų, ku
riose A. Mažeika kalbėjęs, bet
ką jis kalbėjo nepasakyta, tik
toliau toje pat žinioje rasomar
“A. Mažeika veda akciją, kacf
olįmni^dos metu rusams nebūtų
dvod?rncc privilegijos, kurias jieĮ
<?a4ėtų panaudoti žmogaus teisiųf
varžymui savo atletams, kad pa-;
bėgusiems sportininkams būtųsuteikta <kubi eJoba ir kad so
vietiniai kraštai negalėtų su~
kludyti Radio Free Europe ir
Ratilio Liberty korespondentams
oficialiai dalyvauti • olimpiadoje.;
“Ban the Soviets” koalicija taip|
pat bandys uždėti areštą anf
olimpiadon atskridusių rusų lėktuvų, kad būtų atlyginama Ko
rėjos lėktuve nužudytų ameri
kiečių šeimoms.-Tuo reikalu ta
riamasi su teisininkais”. '
Draugais, kaip ir Los Angeles
Times, išspausdino žinią be ko
mentarų, bet manytina. jog ap
siriko ir ne į tą puslapį įdėjo
A. Mažeikos reklamą. Geriau ji
tiktų į “Spyglius ir Dyglius”*
Valstybės, kurių piliečiai pašau
tame lėktuve žuvo, negali išrei
kalauti nuostoliu, tai “Ban the
Soviets” koalicija taip teuždės*
ant sovietų lėktuvu areštą, kaip
kad pelės mėgintų katei pririšti
skambalėlį.

šiai būtų buvę pagrįsti abipusio susipratimo- iFlyJ*
gybės dėsniu, sunku būtų sutikti, kad jos pra
džioje daug silpnesnių kaimynų būtų buvę nu
kariautos ir pavergtos. Ir jos nebūtų taip negar
bingai žlugusios, net tris kartus be ypatingo pasi
priešinimo kaimynų pasidalintos.
Liublino unijos aktu sunkiai sulipdytą res
publiką sužlugdė valdovų savo valdiniams religi
nė netolerancija ir antagonizmas, lenkų magnatų
egoistiškai ūkinė — baudžiavinė politika Ukrai
noje sukėlė kazokus. Jie dėl lenkų kaltės savo
maištais labiausiai susilpnino bendrą valstybę.
Toliau, iš Lenkijos kilęs bajorų luomo laisvių įsi
galėjimas su jame būdingu “liberum veto”, kai
privatūs reikalai buvo statomi aukščiau bendrų
valstybinių, vieni kitais (lietuvių lenkais) nepasi
tikėjimas, stoka tvirtos, su pasišventimu viską
tvarkančios rankos ir — kas svarbiausia_ svei
kos išminties (common sense). >
1
Jei pažvelgsime atidžiau i lietuvių imperijos
kūrybos ir kovų su kryžiuočiais laikotarpį (saky
sim, nuo Mindaugo iki Vytauto Didžiojo laikų),
mes pastebėsime tvirtą ranką, religinę toleranci
ją, sugebėjimą išmintingai administruoti net sve(.įnųis kraštus,, tvirtai siekiant užsibrėžto‘tikslo.

K VILIAUS

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol Minkšti
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu:

Funeral Home and Cremation Service

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

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

Charles Stasukaitis
■
I
i

DR. PAUL V. DARGIS Mire Tekle Aluziene

312 ) 226-134^

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Išsiskyrė ji su šiuo pasauliu
š.m. balandžio 7 dieną, būdama •
Medicinos direktorius
82 metų amžiaus. Neturėjo jo-,
1938 S. Manheim RcU Westchester, III. kių giminių, o tik draugus ir
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis pažįstamus., Kai Amerikos Lie
tuvių Vaiko Ugdymo Draugija
užpirko pastatą ant California
Tel: 562-2727 arba 562-2728
gatvės ir pradėjo verbuoti lietu
vius tame pastate apsigyventi,
TEL. 233-8553
tai A. Aluzienė buvo viena iš
Service 855-4506, Pa9e 06058
pirmųjų, kuri, sakykime, skoli
no gerą sumą pinigų, pasirašy
dama kontraktą. Apsigyvenusi
tame pastate buvo patenkinta,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kol jos sveikata pamenko, nes
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS
jai buvo per sunku į antrą aukš
1507 West 103rd Street
tą laipioti ir viskuo apsirūpinti.
Valandos pagal susitarimą
Tuomet persikraustė kitur gy
venti. Begyvendama Am'. Liet.
Vaiko Ugdymo Draugijos ‘‘So
dyboje’’ buvo duosni -pinigais ir
OPTOMETRISTAS
net pasirūpino, kad pirmininko
KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. TeL 737-5149 portretas būtų dailininko nuta
pytas.
Tikriną akis. Pritaiko akinius
Už T. Aluzienę šermeninėje
ir “contact lenses”.
Lietuvos Dukterys net dvi die
nas gražiai meldėsi ir nemažas
jos draugų ir pažįstamų būrelis
.lydėjo ją į bažnyčią ir kapines.
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
Bažnyčioje klebonas Zakaraus
PROSTATOS CHIRURGIJA
kas atlaikė Mišias ir gražų pa
2656 West 63rd. Street
mokslą pasakė, o kapinėse ’mal
Valandos: antrad. 1—4 popiet,
das kalbėjo kan. V. Zakarauskas.
Palaidota ji šalia savo miru
Ofiso telefonas: 776-2880,
sio sūnaus.
Rezidenciįos telef.: 448-5545
Pasigesta buvo šaulių dalyva
vimo, o ji šaulė buvo dar Ne
priklausomoje Lietuvoje, taip
pat ir atstovo Amerikos LietuWestchester Community klinikos

Florida

Prostatos, inkstų ir šlapumo
takų chirurgija.

Kryžių kalnas, prie j Meškuičių. Šiaulių apskr.

FABIJONAS NEVEliAVIČIL’S

f •

-

•

~

s įvairiu atstumu

ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5996

PEKKKAUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdraudė
''
“ 7±EMA M1*4*

jPrumam Master Charge
~ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS.

.

i

■

TeL 925-8063

Jk

SOPHIE BARČUS
CADIJO t SIMO? VALAN»QS
letadieaULf ir sekzaxUenlalf
WOPA - 14M AM

traš*liu»|am*« ii stay shMijM
Marqv*tf« Parka.

GAIDAS“ DAIMI
SENIAUSIA IR D1DŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL >27-1741- — 1742
4

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street.
1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
-

4542 So. Western Ave.
Ac
■
■ /

- _ —T —e

_

A —'

’

VANCE FUNERAL HOME

CLiffside 4-2241
A • -t

1424 South 50th Avenue
Cicero, HL 60650
Tel: 652*5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

s

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
.’'v a it

AA n 7

3

<4 r

» * . *

f’

4 '

LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street

\i.» >■ A

a*

»
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11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Ulinoii

BIELIŪNAS - SMITH

JX59 5a. MAPLEWOOD AVI.

»I I

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

-

Ved«|a — Aldon* Dovka,
Tatofu 77»-lS4?

-

* * * UA*

COMPLETE AUTO SERVICE

-

EUDEIKI

VLADAS IR GENOVAITĖ BIKULCiM
-

Apdraustas perkraustymas

visa širdimi ir karščiu puolė į
darbą, bolševikams okupavus
Lietuvą.

Po trijų valandų kelionės ne- jo vyras su avikailio kepure, užTačiau ir dabar jis susidūrė
kūrenamam vagone išlipęs nia- stkmaubę stalų [snaudė du vo- su jam keistu ir nesuprantamu
žoj, neapšviestoj stotelėj, Anup- kiečių kareiviai, čia pat pasidė reiškiniu. Visos jo pastangos įsi
tas Dulksnys £is dėlto atsikvė- ję savo kuprinei ir atrėmę į jas jungti į partinį organizacinį dar
pė: dar valanda kelio — ir gaus šautuvus. Maly i, laukė trauki- bą ėjo niekais. Partijos didžiūnų
sušilti karštai prikūrentoj eigų-, nio priešinga ką tik išėjusiam jis buvo tik toleruojamas, nuo
lio troboj.
' kryptimi.
veiklos nustumiamas ir turėjo
Perone buvo niūru ir tuščia, i Duiksnys palklausė sėdintį vy- tenkintis kuklia tarnybėle, kaip
Be Dulksnio, neišlipo nė vienas rų, ar nėra kaririais kas atvažia koks beldeologinis pilietis. Lai
keleivis, ir stoties budėtojas ne vęs iš Patilčių. Gavęs neigiamą kęs egzaminus į partijos narius,
delsdamas nuėjo garvežio link a įsakymą, jis užsimetė kuprinę, jų neišalikė ir liko tik kandi
su iškeltu skydeliu. Dulksnys, užsisagstę dirželius ir išėjo į datu, nors atsakinėjo į visus eg
zaminuojančiųjų klausimus.
pats nesižinodamas kodėl, va .kelią.
Kovo pradžias vakaras buvo
landėlę dar pastovėjo perone,
Ir tik kartą į tuos reiškinius
kol pro jį pradardėjo iš pradžių žvaigždėtas, ii? tik pirmuoju
įsiliejo kiek aiškumo, kai vienas
keletas keleivinių .vagonų, o pas momentu, išėjus iš apšviestos
jo draugų, tuo metu prasimušęs
kui ilga virtinė prekinių. Ir kai patalpos, abode tamsu.
į aukšto rango partijos pareigu- L
paskutiniojo vagono raudonas '■
Dulksnys nuąngsmavo purvi nūs, kartą, protekcioųąįiai pažibintuvėlis buvo jau -gerOKai Į
nu, kiek stingstančiu nuo šalčio plojęs jam per petį,, paklausė:
nutolęs, jis įėjo į keleivinę.
— Na, senasis-ISblševike, kaip
keliu ir, praėjęs du stoties gyve
žibalinės lemputės apšviestoj
namus .namus, atsidūrė lauke.
keleivinėj buvo šiitą. Kūrenosi
Ligi eigulijos tdbuvo keturi kiloki
— Nieko sau... — atsakė
geležinė'krosnele, kerčioj sėuė-,
metrai gerai ž tnomo kelio, taDulksnys, kartu patenkintas fačiau, tik atsitūpęs tuštvietėj,
mrliariškumu, su kuriuo į jį
vių "Vaiko Ugdymo Draugijos, Dulksnys pajuto nerimą. Jis iš
kreipėsi aukštas pareigūnas, kar
kuriai ji buvo duosni savo uoie- sykio nesuvokė nei paties neri
tu ir kiek nemaloniai paliestas
riais.
mo, nei ieškofo jo priežasčių,
buvusiojo artimo draugo išdi
Ilsėkis, Tekle, kartu su savo bet netrukus suprato, .kad jį pri
dumo ir protekcionalumo.
slėgė paprasta baimė.
sūnumi svetingoje žemėje.
— Vis tebesilaikai idealisti
Dalyyė
Pagal gandui ir tikrus praneo įvai- nių pažiūrų į reikalus — pa
Šimus.
raus plauko partizanais. Raudo klausė vėl draugas.
_ 2
'
)] naisiais, baltaisiais — lenkiškais, 1 — Mesk tai! Nieko iš to ne
ir lietuviškų.
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ . ] pasitaikydavo
Su kiekvienu! žingsniu Dulks- bus. Karjeros uepadarysi, pro
nį apėmusi bainiė. darėsi konkre taudamas 1928 melų kategori
visiems savofkostumeriams ir* *draugams
linki
'
i
-A**
jomis. Generalinė linija — tai
tesnė, aiškesnė.
yra svarbiausia. Generalinė liniJis stengėsi ją , nuvyti Įvai j tai viskas. Jos laikykis, kaip
riausiais samprotavimais.
aklas sienos. O visi idealizmai
Lietuviškieji partizanai jo, — šuniui ant uodegos!
Lietuviškos užeigos ir valgyklos savininkai'
kaip tautiečio, nepalies. Be to, ;
((Bus daugiau)
maža galimumu su jais čia susi
tikti. Su lenkiškais, kaip vietos
4845 Wėst 14th Street
Cicero, III. 60650
žmogus, puikiai mokąs lenkiš
Tel: OL 6-1355 '
s kai, irgi susikalbės. Na, o rau
donieji tikrai jam nieko nepa
darys— pakaks jiems parodyti
giliai slaptoj švarko kišenėj už
kištą kandidato į kompartijos.
narius liudijimą.
j
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Taip sampro* a irdamas, jis bet
gi nesąmoningai spartino žings
linkiu visiems savo klientams, draugams
nį ir netrukus visai įšilo.
Dulksnys savo Įsitikinimais
ir pažįstamiems
buvo komunistas idealistas. Jo
neatgrasė net komunistinės val
džios praktika, kaip ne vieną
kitų komuniząvusių lietuvių.
Du kartu kalinamas už komu
STASYS DAPKUS, Savin.
SERVE WITH PRIDE M
nistinę veiklą lenkų valdymo
THE NATIONAL GUARD
AUTOMOBILIŲ TAISYMO DIRBTUVE’
laikais, buvęs >tebimas, Lietu
vai atgavus Vilniaus kraštą, jis
*“

St Petersburg, Fla. 33710
TeL (SIS) 321-4200

-- - - *-

LINKSMŲ ŠV. VjELYKŲ ŠVENČIŲ
linkim vįsig^g
khentąms if draugafps

TeL 974-4410

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

CHICAGO, IL 6M2f

i

{California Avenue
— ,523-3572

VASAITIS-.BUTKUS

“Lietuvos
f— ę > * Aidai”
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KAZĖ BRAZDiJOHYTt

nuo pirmadlaais Iki peaktadienio 8;30 raL vakar*.
Visoj Laidos ii WCEV ftutiau

banga 14fiO AM.
J St Petersburg, FLu UfcfO tbL >->
I IiImS rtoUec 1110 AM tatft

M41 V. Tirt StaMt

T«tat 778-1*74
>

TEOFILĖ ir KAZYS ERINGIA1

Charles A|ito Repair
4824 S. CALIFORNIA AVE.

Chicago DMbm. CHM
V

For constipation relief tomorrow
reach for EX-LAX tonight, <

------

' Tel Virginia 7-9327

RxrLax fclps restore your system's own natural
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.
You ‘II like the relief in the morning.
Ch volatcd or pills. Ex-Lax is
ĮBĮ fc
“fheOWrnight Wonder’’
*
Vs
' Read label and folio*
dire. ions.
Cit lw, Inc., T<M2

Ik

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

tj

Telefonas — 652-1003
.
5 — Naujienos, Chicago, S, DL

. * < »
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Knsfaus įsteigtos Mišių aukos.
Mū^ų k ra u
Panas.ai daug kas, rašydami ty
Obelėlė padovanojo upelim reportažus, pažemina žmoną, oi
WINDY ClfY FISHLNC
žiedą. Kartais mes padovanoja pagerbia ]K)nią.-Atvyko konsu
TACK/LE
las
ar
prezidentas
su
ponia.
O
Į
me (knygą. Knyga yra pagani'n7106 W. Archer Avė.
U is popieriaus. Pinigai tarp pat karta vena rašytoja savo straips
Sa\ ininkas:
yra pagaminti iš popieriaus. nyje Laiškai LiotuMains yra pa
(Tonis)
Bet mes labiau gerbiame pinigą, reiškusi: Man yra garbinga at
tIAL UTAT1
Midi
KHAL M STATI FOR >AL1
negu knygą. Knygą m<s galime eiti su savo vvru, ne kaip su ku
padovanoti. O kodėl mes negali kiekiu ponu.
me padovanoti pinigų? Būtinai
Antr.nas Marma
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
— Venerų les Lietuvių Draumes •norime pmig s labiau
ffi hemais nuošimčiais mėnesiniais issimokėjtmaii
į glj? rengia Motinos 1) enos poDĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t -,, ,
[ būvį š m. gegužės 12 d., šeštaTad mes visur rašome, !kad
• dieni, šaulių salėje, 2117-21 W.
i
pinigus aukojame spaudai.
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
• l.'kd St. 'Trumpa programa,
(iijo programoms , lituan;
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu
’ veiks laimes šulinys, šokiams
nėms mokykloms ir Lt. ■
’ gros Balio Pakšto orkestras, šilauka turi savo
irtingų pras
£212 W. Cermak Road
Chicago, ID,
T»L §47-7743
unpanas.
me. į kurią mes nekreipiame Meškeriotojų dėmesiui į
Auka asdėmesio. Dievas pareikalavo iš
Taisome visokių rūšių meške
BUTŲ NUOMAVIMAS
Mergcnthabr mašma. Jauną 0 miligramų kalci] sus, sako
Abraomo, kad paaukotu savo res ir špūles (Reel-Bods). Turi menini 12. v
K NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI
rinkėją išm kinsiine. Geras at- Linda Maz^ey, profesorė maisto
sūnų Izaoką ant laužo. Krislus me naujų stiprių meškerių, j skaniunti 776lyginimas, jeros darbo sąlygos. ’ ir mitybos mokslų. T’e 30 m:lif> NOTARIATAS • VERT IMA L
paaukojo savo gpvybę už žmo kabliukių, tinklų - špūlių dėžiųj gramai, rodos, nedaug kasdien,
Kiei..i> dabo valandomis.
nijos nuodėmes ant kryžiaus.- •‘Tackle Box”. Priimame užsa-į
Galima pasiklausyti
VISŲ Rūšių DRAUDIMO AGENTU*!
be’ per. 10 ar 15 metų gali susi
Kariai, partizanai ir Romas Ka- IĮ kymus iš katalogo palapinėms, Į
iškeltos bylos
daryti problema su csleoporoLuta paaukojo savo gyvybe už moterėlėms ir Lamping reikme-Į
X BACEVIČIUS — BE1JL REALTS
Ltese as pažadas
I
siu.
tai
yra
su
kauių
trapumu
ir
Lietuves laisve.Frontininkų
iškelta
Lietuvių
nims, Marine accessories, elec
INCOME TAX SERVICE
Maloniai kviečiame pasiklau ' lūžlamuinu. •
Tad gyvybės auką ar ga’ime tronics dęvvnriggers ir athletic Bendruomenei byla bus spren
8529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
(Iš Miami Ilcraid skyriaus
dramos šiandien
’
džiama š. m. ba kandžio mėn. 19 svti
sulyginti su pinigu auka? Mes, goods.
*■ Velykinis
’
»
Medicine.)
d., kctvirtakMenį, 10 vai. ryte 8:45 vai. v;kore^ radijo banga ■cience
paaukoję 1OU ar 1,000 dolerių,
Kai kuriuos sporto reikmenis Civic Center pastate, 23-čias 1450 AM ▲oe Lietuvos Aidus.
G r.
savo gyvybės neprarandame ir
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
parūpiname per dieną ir prista aukštas, 2302 kambarys. L. B-nės
ELEKTROS ĮRENGIMAI
Sekmadierį, 9 vai. ryte rald/ijo
i
toliau galime džiaugtis gyveni
ČIA
GERIAUSIA
VIETA
PATAISYMAI .
tome į namus. Pradedančiam nariai l:vieč:ami dalvvauti.
banga 1450 ?.M per Sophie Bar
mu ir užsidirbti dar keletą tūks
v*
Turiu
Chicagos
miešta
LIETUVIAMS.
Prez. Reagano duktė Petti
meškeriotojui — vaikaičiui ai
čus
išgirsite
“
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SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 ■

24 TABLE'S

© 1983 Chattem. Inc.

KASA - LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA
—

AKTYVAI 22 milijonai dol. - ■

MARQUETTE PARKE:

2615 W. 71 st St.
Chicago, Ill. 60629
Telef. 737-2110

MOKA:

Nuo pirm, iki penkt.
10:00iki 6:00 vai.
ŠeŠt. 10:00-2:00

’ ■

’ ;-

t

1

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
ei
keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:
American Travel Service Bureau

1445 So. 50th Ave.
Cicero, Ill. 60650
Telef. 656-2201

Antr. 3:00- 6:00
Ketv. 3:00- 6:00
Šešt. 10:00-12:00

oacija* vnsau Kelionių reikzlaii.
* Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik .elxxz rszervuon rietu,
i ankrto — prieš 45-60 dienu.

•
9% už laupomąsias sąskaitas.
10%, 10.5%, 11% už terminuotus indėlius.

.

Autorius pavaizduoja lietuvių
gyvenimą nuo XX šimtmečio
pradžios iki II Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsa
kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas
autorių: 6729 So. Campbell
Ave., Chicago, IL 60629.

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

norėjau paklausti. Ar kada nors
pastatai savo darže paukščiams
baidyti baidyklę?
— Na, ir kam jos reikia? Aš
pati visada esu namie...

PRAŠOM NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA

autorius,
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geri
Chicagos lietuvių istoriją
(1869 — 1-959 metai).
664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai.
Kaina $1B.
Persiuntimas — SL
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Siunčiu $45. Prašau siuntinėti Naujienas Chicagoje
kaip velykinę dovaną metams (pusei mėtų $24). Kitose
vietose — $40, pusei metų — $22.
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Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNAS;
I

Darbo valandos: Kasdien: non
.9 vai ryto iki 6 vaL vakaro. :
ifeštadn nuoz 9 vaL r. iki 12 vaL d
& pagal susitarimą.
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W49 Wert 63rd Strwt
Chfc&go, OI 6062»
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ADVOKaTŲ

DRAUGIJA

V. BYLAITIS
Ir V. BRIZGYS

TeL: 778-8000

ZIP CODE’

Adresas:

.. J-* -r

4506 S. Kedzie Ava.
Chicago, III. 60629

NR. IR GATVE____

Siuntėjo Pavardė, Vardas

.....

Darbo valandos:
Nuo 9 ryto Dd 5 vai. popiet
Šeštadieniais pagal susitarimą.

VARDAS, PAVARDE

MIESTAS__________

a.

Siuntiniai į Lietuvą;

T IT P T T A »■

Visuomenei ir paskiram asmeniui Naujie
nos dabar yra reikalingesnės, negu bet kada.
Todėl šių Velykų švenčių proga Nau
jienų prenumerata yra ideali ir prasminga
dovana tėvams, vaikams, giminėms, drau
gams, kaimynams, pažįstamiems, seneliams
— žinai, kaimyne, ko aš tavęs
ir kitiems.

KIEKVIENA SĄSKAITA IKI 100,000.00 doL APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS.

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

. % r .

Miko šileikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.
“ T

SKOLINA: tik savo nariams žemesniais nuo
šimčiais ir geresnėmis sąlygomis
negu bankai ar kitos finansinės
institucijos.

Aleksas Ambrose,

--- ---- ---- ---- • -

Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininko Prano ŠULO
uį Daruošta ir teisėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
!727 S. Western Ave^ Chicago, III. 60643
išleista knyga su legališkomis
Telef. 312 238-fr787
formomis.
> Aemokaais pxixriiAvlmis nžsnt.cnt lėktuvų, traukinių, laivų kelio
(cruises), vienbučių ir automobilių nuomavimo rezervbciiM; Parduodi
Knyga su formomis gauna- į
ne kelionių draudimus; Organizuojame keliones j Lietuvą ir aitus šLsštui*
ma Naujienų administracijoje. I
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame krfoc

NAUJIENOS APLANKYS KASDIENĄ
CICERO:

KAIP SUDAROMI
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