The Lithuanian Daily News
Published by Tec Lithuanian New* Publishing; Co^ Inc.

1739 So. Halsted Sireet, Chicago, HI. 60608
H Ay market 1-6100
•••••••••••••••+•<•••

Over One Million Lithuanian
In The United States

Kardinolas T. Manning pas
Los Angeles lietuvius

Prez. Reaganas pakvietė įtakingesnius
vyskupus pusryčiams

Pastabos iš tolo
š. m. kovo men. 4 d. Los An
geles lietuvių kolonijoje buvo išskirtmar iškilminga diena, nes
tą dieną šv. Kazimiero parapijo
je buvo paminėta 5(H) nietų su
kaktis. nuo šv. Kazimiero mir
ties, kuria (minėjimo) proga
pas lietuvius atvyko kardinolas
Tr Manning.

solistais Rimtautu-Dališiu ir Vi- ’
ta Vilkienė.
Dovanų nešimo apeigose kar- (
dinolui buvo įteiktas šv. Kaži- į
miero medalis ir puiki lietuves- '
Irsis raštais austa stula.
Išklimės bažnyčioje baigėsi
galingai nuskambėjusiu Lietu
vos himnu, kurį giedojo ir cho
ras, ir bažnyčią perpildžiusi lie- j
tuvių publika. Po viso to, lauke •
prieš bažnyčią, nuo šaligatvio ’
iki bažnyčios durų, publika H-;
kiavosi bendrai, su kardinolu ir 1
visais kunigais priešakyje, nuo-į
traukoje. Stebėjausi kardinolo j
kantrybe. Mat, fotografui reikė-į
jo apie pusę valandos laiko, kol Į
“surikiavo” perplačiai išsiskirs- į
čiusią publiką į glaudesnį būrįj
geresniam nuotraukos vaizdui.
Nuotrauka, spalvota, išėjo tikrai

Vėliau prezidentas informuos apie vidaus ir
tarptautinę padėti

)s užsienio reikalų ministeWashington, D. C. šiandien.
kuris pikčiausiai kaltina
’ trečiadienį, balandžio 18 -dieną
prezidentas Ronald Reag;ma< pa
kvietė įtakingesnius Amerikos
Prezidentui nepatinka, kad č.i_
katalikų vyskupus pusryčiams, L;.e ir ypač Brazilijoje yra ka
o vėliau prezidentas apie perą talikų kunigų, kurie glaudžiai
valandų informuos užkandusius bendradarbiauja su maištus ke
bažnvčios dignitorius anie Ame-- liai čiais komunistais.
Amerikos karo jėgos yra palikos vidnus ir tarptautinę pol>Ankstų.tos dienos rytą parapi
dryžosios ginti vakaim Vokieti
t-ka.
jos mdkyMos kieme buvo paikel1 Baltuosius Rūmus preziden-; ją nuo sovietų invazijos. Ametos Amerikos ir. Lietuvos vėlia
1 tas pakvietė Chicagos kardinolą ; rkiečiai padeda patiems vokie
vos, po. ko lietuviškų organiza
Jo-eph L. Bernadiną, ir Filadel-, čiams apsiginkluoti, kad jie gacijų garbės sargybes su savo vė
. fijos kardinolą John Krol. New į lė'.u gintis nuo sovietų verži
liavomis, (ju buvo net vienuoli
orko arkivyskupą John J. O' mosi į vakarus JAV nusiuntė
ka) nužygiavo prie bažnyčios
Connor, Bostono arki v. Bernard atomo raketas, kad sustabdytų
laukti ibi: atvyks kardinolas.
J. Law katalikų vyskupų kon rusus nuo visos Vokietijos pa
Dar gerokai prieš pamaldas lie
ferencijos sekretorių monsinjo-j vergimo. Amerika nenori paverg
tuviškoji 4 sv. Kazimiero bažny
Du kardinolai .du arkivyskiipai ir vyskupai šiandien buvo Bal
•ra Doiiicl J. Hoye, Youngs-! ti Europos ir Amerika nevartos
čia ne tįk prisipildė, bet ir “pertuose Rūmuose ir tarėsi sii pre zidentu įvairiais klausimais.
town, Ohio, vyskupą James atominiu ginklu, jeigu rusai nesi
sipi Idė ” Į: lietu viais> suvaži a v u • vV. M<iione? kuris vadovauja ka- į veršs į vakarus, bet amerikie
siais tą $iena ,į parapiją ne tik
tulikų informacijai, ir visus ke
talikų
ke-|
 čiams nepatinka kada katalikų
Kai šitas tvirtinimas bus pa
iš Los Angeles miesto ir jo apy
bažnyčios vadovybė užima kito
parduota apie pora šimtų kopi-,
tikrintas, tai bus antras atom* turis jo bendradarbius.
linkių, bet net ir iš San Fran
jų. Kiekvienas gali joje save at- Į
i Tikybinius reikalus tvarkan- kią poziciją ir kritikuoja JAV
skaldymas suristas masaetizniu,, .
_
cisco šiaurėje ir San Diego pie
Erdvių
Įstaigos
mokslininkai
ryžofci
patikrinti
ar
Grenadoje atsiųsti kubiečiai
pažinti ir dėl to liks ‘istorine” {
- • v.
. . .
Jo- tis Chicagos Sun-Time >ekretoiškreipiančiu tiesiąsias H-nyaSį ‘t
°
tuose -į- tokia didelė yra para
ilga
tiesioji
linija
sukre|vėja
į-rfus praneša, kad Baltuose Rū- ruošė perversmą. Amerikos ka
nuotrauka. Po nuotraukos “se
pija (aĮųe 600 mylių ilgio, ir apie
imuose bus svarstoma visa oilė! riai suėmė visus atsiųstus Kubos
sijos” kardinolas buvo nulydėWashington. DC. Visi žinome, padeda.
130 mySų pločio — geografiniu
Narkotikai kerštaud
-į kl’HH^imų, kuriuose refferuo. maištininkus ir perdavė vietos
Mokslininkai priėjo išvados,
mastu ^yginant>.- Kardinolas į tas j kleboniją, iš įkur vėliau iš- kad Vokietijos mokslininkas Alnužudė 10 žmonių
^Mausimų kuriuos referuos ptezi-’i vyriausybei, kuri suimtuosius i
važiavo į savo rezidenciją;
‘
‘bėgdamas
'
bertas Einšteinas,
nuo kad Einšteino įtvirtinimui pakleboniją a,KTyiko: anksčiau.“J| iš
i r pasakys sukviestiems'. sužeistuosiu grąžino Kubon, u
Po—viako -didžiojoje nacių,;^fc^lco Amerikon ir davė , tikrinti
pastatyti toks
klebonij^s^h^nyčįą atlydėjo
ūpams, ką jie galės Ifenyti fr’ ArnėrikOfTkariai’ išvyko iš Greparaį^^^^^je vaisinėk paraištisa pi^cę^j
ku- pij os^Įt^^^^^r uGšlai^^įetu- nauj^^feė/vokiečiu pastanga^, ■ erdvėlaivio, kuris skries erdve madienį narkotikų prirdav me
JAV Statymai jiems neltisį nados. JAV neleis kitiems įsisuskaldyti. PrezidentSs I Saulės^ spindubo greičiu.
:ai, negaudami laiku pini
vie
;|Mbbseweltąs ^patikėjęs Einšteino • padarė pagrindus tokiam erd name bute nužudė 10 žmonių. da^yti. Pasitarime bus svarsto-‘ galėti .Pietų Amerikoje.
gis, ku^ ycjrt AAlg}’N'<Fl^ųskas mis,
miės^^kys^o^^į die^į
ir kitu mokslininkų žinioms, ir vėlaiviui pastatyti. Jie yra įsiti Žuvo 3 moterys.. 4 mergaitės ir, mi ('entro' ir Pietų Amerikos(naujas^^fisu* kleboną$f,^>rel.
reikalai, aptarta? knisimas gin-r — Sen. Barry Goldwater pramių
pasitaręs su kariuomenės vadais, kinę, kad toks erdvėlaivis gali ? berniukai.
dr. VĮ
kontrolės, pornografijos! šo sen. Moynihan pakeisti, savo
įsakė Amerikos aviacijai iškelti’ ma pastatyti. Statymas sudėtin
Ercoklyne, portorikiečių ap-. klų
liesius. i^Į^ėciąs vienuolis. Tė
viukM-'^škilmes turėjo jau šešla- į padange* Panemuendė- dirbtu gas, bet jie apskaičiavo, kad 199° gyventame sename kvartale, du kon t rolės kla u s im a s ir kiti * nutarimą, ir pasilikti komitete.
vas L.
;
*
.
.
!
klausimai.
dieriį vėliavos pakeliinb proga. ves sunkiam vandeniui gaminti, metais toki erdvėlaivį būtų ga asmenvs
įsiveržė —i vieno porto-įi kylantieji
*■
*■
•*
Aliaskos vandenyse galės
svarbesnių klausimui
PreL J. Kučingio paskelbto raši kuris buvo reikalingas atomui j lima pastatyti.
rikiečio šeimą ir kulkomis į gal-f na^
Prezidentas išdėsl ? s AmerL; gręžti ir ieškoti žibalo versmių,
čmgis, ęh^febai prasmžigė' pa nių koT&ursb-taimėtojams: T. skaldyti. Vokiečiai buvo pri-^- To nairo erdvėlaivio paleidi va nušovė ir paliko 10 žmonių.
mokslą pasakė svečias vienuoiis' Barauskaitei. V. Žfemaitaitytęi, versti sustabdyti savo darbą, o. mas, taip pat sudėtingas. Jį rei- Į Viena moteris, begriebiant kū- KOS tikshis ir poziciją Centro vyriausybė dues leidimus.
L. An^i^Ą'/O.F.M. Aukštąjį T. Radveniui ir ž. Tomkutei bu Amerika pirmoji pasigamino’ kės iškelti tokion aukštumon, 1 nikį, buvo peršauta į galvos šo Amerikos valstybėse. Ypatingai»
— Sao Paulo mieste buvo su
lietuvių? įsvecią < kardinolą T, vo įteikti šv. Kazimiero meda r bombą.
kad žemės tiauka visai nesijaus ną, o josios penktas kūdikis ga- : susidariusią būklę Nicaraguoje, j
'
rengta nūjijoninė žmonių de
Manning’ . pas veikino. Lietuvos liai, o piniginių premijų jiems
tų. Viskas reikėtų tai]) įrengti, vo kulką į kaktą. Dvi 12-14 me kur komunistų įtaka gana didelė
Dabar Amerikos mokslininkai
monstracija. Reikalavo baiga
gen. garinės' konsulas Vyt. Čeka- įteikimas nukeltas į. pavasario
kad naujas erdvėlaivis iš tes tu mergaitės nušautos lovoje. ir kur du katalikų kunigai yra!
nori patikrinti antrąjį .prof.
kariu calia. leisti rinkti orezinauskasį Kardinolas T. Manning šventę.
aukštumos turėtų būti
]pa- j Nušautas vienas 17 metų berniu- Nicaraguos vyriausybės mini-te.
Einšteino tvirtinimą, būtent,
sveikindamas lietuvius priminė
VI, Bakūnas
leistas Ripel žvaigždės krypti
'** ■ kas prie lango, kur jis skaitė, riai. Vienas kunigas yra Nica- dentą
kad tiesioji linija, jeigu ją labai
šv. Kazimiero istorinę globą Lie
— Egipto užsienio ministeris
mi.
knygą.
tuvai. Mišių metu giedojo kom- priėmė Poliakova, bet apie san-|į ilgai pratęsiama, tampa kceivąja
Maria Percz. nužudytos rreri
Jeigu
šitas
tvirtinimas
teisingas,
Erdvės
administracijos
moks

poziloriaųs Br. Budriūno vado tykiu atnaujinimą Egipte vyriau1
sios mielos dukrelės nužudy|
tai
mokslininkai
yra
įsitikę.
kad
lininkas
FranisĖveritt
apskaičia

vaujamas parapijos choras su sybė tuo tarpu neolanuoja.
sios nušauto dukrelės nužudys
~~
s~
jis turės labai didėlės įtakos žino vo, kad šitas erdvėlaivis būtų
papasakojo policijai, kad
nijos ateičiai. Mokslininkai ry galima kontroliuoti iš Palo Al mą
čia buvęs narkotikų parttavinėžosi patikrinti šį tvirtinimą.Jie to stoties, šioje Kalifornijos sto.
loju kerštas už laiku nesumokė
žino, kad patikrinimas ne toks tyje yra visi įrengimai tokiam
tus pinigus už narkotikus. Me
lengvas dalykas, bet tai nereiš erdvėlaiviu kontroliuoti. Šis
ras Koch paskyrė 10,000 dol. pre
kia, kad jis neįmanoma Ame erdvėlaivis turėtų skristi tarp
miją. ka< išaiškins šios šeimos
rikos mokslininkai apskaičiavo, erdvėje es;ričių gravitacijos sis
žiaurius žudikus.
kad jis galimas, bet Amerikai jis temų. Mes esame Saulės gravi kainuos 150 milijonų ddlerių. tacijoje, o Saidė sukasi Pieno
— Eripto ambasadorius pri
Prof. Frank MacDonald, įta Keilo sistemoje.
minė. kad sovietų karininkai
kingiausias Erdvės administra
Profesorius Einšteinas kalbė- kurstė sukilti prieš vyriausybę.
cijos ir aeronautikos mokslinin
jo apie gravmagnetizmą. Moks
kas šį tikrinimo dnrbą jau pra
lininkai žino, kad erdvėje vei
— Prie žaliosios linijos vakar
dėjo. Paruošiamuosius darbus
kia gravito magnetizmas, šios ėjo kovos tarp drūzų ir libanejau pradėjo prieš 10 metų. Jis
lūšies magnetizmui galės pasi čiu karių. Užmušti 8 žmonės.
jau padarė pirmuosius apskai
priešinti tiktai nepaparstai tiks
čiavimus. Be tikslių apskaičia
— Namibija maištininkai tvir
lūs rutuliškai, besisukantieji
vimų, joks didesnis darbas ne
K-;
apie savo ašį, pajėgs pasiprie tina, kad fie nepadėjo bombos
šinti gravito magnetizmui ir eis prieš amerikiečius.
paskirtu keliu. Naurame erdvė
— Nicamguos kovotojui pla
laivyje turės būti įrengti labai
tikslūs gro.vijacijos instrumen nuoja sudaryti demokratinę vy-.
riausybę.
tai.
Mokslininkai žino, kad šitas
klausimas yra sudėtingesnis, ne — T Kairą ?tvyko buvęs .sovie
gu čia aprašyta, bet skubaus tu ambasadorius Vladimir Polia
KALENDORftLIS
erdvėlaivio skriejimas Rigel kov. Jis norėtų, kad Egiptas
Balandžio 18: Nomrga, Aist žvaigždės kryptimi įrodys, kad užmegztų su Sov Sąjunga di
ra, Sudvinas, Gertautas, Totilė, takas ilg!K tiesioji nekrypsta. plomatinius ryšius.
Tikslūs giroskopai laikyti erd
Suvartas.
— Valstybės departamentas
vėlaivį tiesioje linijoje, bet giSaulė teka 5:07, leidžiasi 6:34 romagnotizmas iš tiesios linijos paskyrė specialų atstovą Nica
Londono centre, prie Libijos ambasados sprogo bomba% kur
Viceprezidentas G
vą, kur pasiūlys
buvo užmuštas policininkas ir sunkiai sužeistas libanietis.
raguos skundams tvarkytu
ją sukreivini
Debesuotai, vėsus, gali lyti.
kovoms laimėtu
soviMų atstovams
. s''

Einšteinas kainuos Amerikai 150 mil. dol.
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kis koali kūno svį>3inmį, nau* pal gefa mu apdupų sunia Ki
dgjWlt vaisius - daržo\ es, auga’i-Į teliuose, perkama ii krautuvės.
tjius baltymu*: pupa*, pupeles, | Iki iiol aš spaudžiusi tą sunką
žirnius, sojos pupas. Vengti gy iš apelsinų pats. Dabar gyvenu
vulinės kilmės (mėsos) balty tarp svetimųjų ir man darosi ne
mų, nes tie baltymai gamina! patogu pačiam tos sunkos pasi
daug anionijos o pastaroji žudo gaminti. Dėkoju už atsakymą.
įmegęnis. Tegul jis apsieina!
Atsakymas. Naudok iš krau
gausiai naudodamas vaisius iri tuvės, tik žiūrėk, kad būtų pa
daržoves. Bet būtinai gausiai to rašyta, jog sunka yra 100%
kio maisto naudoti, nemažiau Į orange juice. Lygiai naudinga ir
1,800 kalorijų per dienų.
skani ji bus tamstai. Visi nė į

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ Į,
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai

j
muKs\ žinių pupuiiarub pciteikimas

JONAS 11DOMAVIČIUS, M. D.

ji
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GYVULIUKAI YRA NAUDINGI
PENSININKAMS (3)

i

1. Vengti kietų vidurių, kons- rankas nekilkime kitokio pavi

Gyvuliukui reikalinga savita priežiūra i
tačiau ji yra didelė našta jo prižiurę- •
tojams.
(Pensininko gyvenimotiesa)
šieji visada esti su gyvuliuk! I
’aike jo apsilankymo prięglau-l
jose.
Westminslerio vietovėje. Ma-1
Mandv. gvvubukai siunčiami
...
1
visas prieglaudas ir dienines se-1
neliams buveines. Dėl Įvairumo i
kaskart skirtingi gyvuliukai
esti parenkami. Net nedaugei^
tokių, kurie nenori priglaust
gyvuliuko prie saves, vis vier
jžiaug.asi tokia veikla.
Pensm’nkai prieglaudose ei j
iriasi kaip seneliai laike gyvuliu
ko apsilankymo: jie laukia j’
>r statant, bet jie greit pavargo
‘a ir nori, kad būtų gyvuliuką j
švęsti. Todėl seneliais besirūpi «
mintieji nėra vienodos nuomo į
aės apie nuolatini gyvuliukų lai I
tymą prieglaudose, nes rciku j
gyvuliukus pavedžioti ir jais ai
sakaničai rūpintis, lai nemaža
darbas ir su nemažomis išlaide ;
:n .s sur s.: s.

globojimui salios žiemos metu,!
aū. seneliai negal mokėti už na- ’
mo apšildymą.
New Yoiko m’/ste yra vieto
vė — Animal Medical Center,;
kur c-ti gyvuliukai pensinin
kams be atlyginįiio prižiūrimi,
jei pensininkas turi mažai paja- j
mų. Per paskutin lis šešis metus i
net 2.5(16 pessininlkų gavo sa-i
viems gy valiukams nemokamą į
priežiūrą.
Veterinarijos gydytojas Steph
D p. Jonas Adomavičius
en Krksick laba vertina pas |
cendninkus gyvu.iukų laikymą,’
ž mogąu s yis ų cji i e aini ų negei u m ižiūi’ėiima. Girdi, seneliai
rovių t\finėtdjai. susekė, kad
c- J dažnai iš visuomenės išgr vu liuku-• mėgėjai jau seniai j
siuni.i. Net sene ų šeimos na
uaste^Jo, jog. gyvuliukai. (pets)
D...bar pak to D’kai, vietovj',. riai apleidžia save šeimos senes
v ra naudingi žmonėms. Dauge
r užsvunimai. č a besirasdamas,. niu-. narius. Gyvuliukai reikalis gyvuliu globes draugijų da
avo namuose 2?.amu gyvuliuku 1 auja priežiūros, turi būti as
bar rūpinasi suvesti pensininkus
Tesirūpindamas, senelis jaučiasi | muo, kuris jais ripinas. Senelis
su gyvuliukais, atgabendami gy
’eikalingu, naudingu. Nepamirš , ia randa naudingą užsiėmimą
vuliukus i seneliu namus. Sene:ina, kad toks i eikallngumo į r ima jaustis šeimoje lainiinlįsi skatinami pasilaikyti sau i
jausmas yra labai svarbus sene-1
Tie žmonės, kurie pristato ša i tiui. Iš kilos pusės, scneiiui susi
gyvuliukus. Ieškom; savanoriai
pensin akai talkinti šiame reika- ms i prieglaudas, visų pirm: I daro išlaidos, savo namuose gy
Išvada. I.engvirkime kaip iš
juos
paruošia,
išvalo,
pašeria
:
.p seneJams.
vuliuką laikant. Yra vietovių, galėdami čionykščių senelių die
pripratina ir visus kitus darbu .<aries pagelbsti seneliams užlai nas, kurios jiems ia nėra leng
Žmcr. skumu besirūpinančios
atlieka. P r iegl a u d ų person a ] a kyti gyvuliukus >avo namuose. vos. Mat. visikas čia .paremia pel
organizacijos seka, kad gyvuliu
yra darbais apsikrovęs ir joki į Indianoje, Floridoje, Oregone nu, jaunystės šlovinimu. Kokia,
kai būių reikiamai prižiūrimi.
būdu negali gyvuliukais rūpin 1 r kitose vietovėse pensininkams i g:, nauda iš nedtrbingo pensi
MaL kitokiu atveju, naudinguds. Tokiam darbui reikia sava
/ra sumažintas gvvaliuko laikv-Į ninko? Jokia. Taij ir esti nustu
mas gyvuliuko seneliui gali
noriu ir dirbančiu be atlvgini no leidimo mokestis. Taip j)at ’ miami Į šąli vis: pelno netei
dingti.
mo.
vyresniems negu 65 metų gyvu- į kiantieji, Įskaita it ir seneli,
New Yorke, Tcnawalda vieto
Yra žmonių, kurie gyvuliuku* liukų savininkams sumažina- ’ žmoniškumas, lie’uviškumas ir
vėje savanoriai pristato į sene- ‘
pristato seneliams,
gyvenan- mas ir už gyvuliuko operacijas į religiškumas' reiikalauja tiekti
• ių namus šunis (visiting dogs).
:iems savo nuosavuose namuo mokestis. Savanoriai padeda to-, pagalbą labiausia jos 'reikalin
Jie primena seneliams kadaise
se. Pirmiausia jie pasitaria su kiems pensininkams nugabenti į gam. Toks yra senelis. Gyvuliu
•aikytus savo namuose gyvuliuseneliais, kokius gyvuliukus at gyvuliuką pas veterinarijos gy- j kai, jei senelis Juos mėgsta, la
ku.s Tik rė kia tinkamai atrinkti ,
vesti jie pageidauja. Patyrimas
bai palengvina pensininko die- j
dytoją.
tokius gvvuliukus seneliams. Gvrodo, kad geriau pristatyti se
Missouri valstijoje. St. Louis ■ nšs. Daugiau ap e tai kitą kartą.
valiukai turi būti gero tempera-‘
nus šunis, negu mažus šuniukus.
Pasiskaityti. Aging. Septem
mi-SLste sukeltos lėšos pensininkų
mento ir pripratinti prie žmo-1
Gyvuliukai pagyvina
e v valiuku maistui. Net oaimami ber-October 1D82, ‘U.S. Depart
nių. Seneliams labai patinka
• .
iš senųjų gyvaii-kai laikinam* ment of Ileallli.
senelio gyvenimą
gyvuliukai. Savu noru atvežu-

Vis vien, kur seneliai besiras:ų — ar S3vu nuniuosa, ai* prie^laudose
jų gyvenimas labai
□ragiedrėjs, gyvuliuko sulau
kus. Dažnai pensininkas neturi
ažsnmimo, nežino stačiai kur
dėtis, kaip laiką praleisti. Sene
kai Lietuvoje anūkus prižiūrėjo,
žąsiukus dabojo, plunksnas plė
šė, pančius vijo, meldėsi, rožanių ka.beju. pavieniai ar su ki
tais giesmes giedojo. . . Visi vi
sada turėjo užsiėmimą ir jiems
įuobodžiauti nebuvo kada. Ir
.ckios madcN nebuvo, kad be
lai bo, nors ir gerokai susenęs,
aiką leisiu.

ppacijos. Būtinai valgyti stam dalo apelsinų sunkos: Orange
biau maltų, pilnų grūdų duoną, Drink, ar panašiai vadinamos —
ragaišį, gausiai naudingų skys tai dažytas vanduo. Jis pigesnis,
čių geriant, vidurius be liuosuo- net j namus pristatomas. Tai
jančiu vaistų normaliai veikian akras pinigų niekais išmetimas
čius turint, čia gėrimas rūgusio ir savos sveikatos alinimas.
* * *
pieno bei jogurto yra labai nauKAIP SVEIKUS PLAUKUS
dingas. Reikia užlaikyti sveikas
UŽLAIKYTI?
bakterijas žarnose. Pasukos, rū
STENKIMĖS GERU PATA pusis pienas bei jogurtas čia kuo
Klausimas. Visokių patarimų
RIMU PASINAUDOTI
geriausiai tam reikalui patar
girdžiu per radiją ir matau tele
nauja. Dabar ateina šiltos die
KAS DARYTI SU IŠPROTĖvizijoje apie plaukų priežiūrą.
nos. Toks lietuviškas valgis bus
JANČIU ALKOHOLIKU?
Kokį patarimą medicina duoda
jam kaip tik sveikatom
tuo reikalu, malonėkit paaiškin
Klausimas. Mielas Daktare,
5. Gydytojo priežiūroje eida ti. Daugeliui tai bus naudinga.
padėk mano bivliui, nes jis pra
deda- iš galvos išeiti. Kadaise jis mas, jis galės priiminėti vaistą Pensininkai bus Tamstai, Gerb.
gėrė, bet dabar nustojo, nes ne LACTULOZĘ. Kitas vaistas tam Daktare, dėkingi.
reikalui yra Neomycinas, bet jis
begali. Pasikeitė jo būdas ir el
Atsakymas. Išplauk gaivą su
gesiai. Jis ima nušnekėti, jam sukelia pavojingas komplikaci paprastu mailu (.geriausiai Ivo
todosi, ko visai nėra. Ačiū iš jas. Tai jau gydytojo reikalas. ry), palaikydamas pirmą kartą
Tamsta pildyk kas vii-š pasaky
anksto.
ta, žinoma, jam visai svaigalų muiluotus plaukus dvi minutes.
Atsakymas. Kai kuriems alkę- jokiame pavidale nevartojant ir Antrą kartą išmuduok ir palai
kyk dešimt" minučių muiluotą
holikams dėl kepenų netvarkęs nerūkant.
galvą. Plauk kartą savaitėje.
pradeda sirgti smegenys (hepa
žinoma, lengva lokius daly
tic encephalopathy ta jų liga va kus patarti, tik kažin, ar jis ga Jokių kitokių- chemikalų plau
dinasi). Baisi liga, dažnai bai lės juos išpildyti', šiuo atvejų kams plauti nenaudok.
giasi sąmonės nustojimu ir mir nepildymas virš minėtų nurodytimi.
nų baigsis netrukus ateinančia . — Sovietų Sąjunga neboiko
tuos Los. Angeles olimpiados,
Būtinai jis turi būti, gydoma? mirtuni.
‘bet nepasakė; ar. sovietų sporti
gydytojo priežiūroje, geriausk
ligoninėje. Naimųęsei irgi labą VAISIŲ SUNKA Iš KRAUTU ninkai į ją vyks.
* ■ - v‘
_______
■
-X
svarbu jam tinfem'ai užsilaikyti
VĖS YRA SVETKA GERTI \— Pakrančių sargai turi teisę
nęs kitaip — joks gydymas ne
Klausimas. Prašau Tamsta, krėsti žmones ir -ięšketi narkoti-i
padės.
Daktare* unan . patarti,-, ar taip. kų. '
Štai kaip reikia elgtis su tokiu,
ligoniu, kad nesukeltum ligęt
—---------------- ----------------------------------- ----paaštrėjimo.

1. -Nustoti vartoti visokius nęr
vų ramintojus (sedative). Ne
.mti jokių nuo skausmo vaistų
Gink Dieve, nenaudoti miegu
tablečių. Neimti šlapimą varan
čių vaistų.
2. Vengti kraujavimo. Jei tur |
jis žaizdą skilvyje, geriausiai gy- Į
dytis reikia, idant ji nekraujuo-|
tų. Nukraujavus nukris kraujt
spaudimas ir smegenys dar la
biau nukentės.
3. Dabotis negauti bet koki<
uždegimo, net slogos. Todėl rei

LINKSMU ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
VISIEMS MUSŲ KLIENTAMS, PAŽĮSTAMIEMS..
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TALMAN DELIKATESAI
Į- -

2624 W. Lithuanian Plaza Court
L. ir M. KUPCIKEVIčIAI, savininkai
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i PjvdSHiio Švciicnj“ Sv.
sveikinu Naujienų
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ko. _ Jis suimtas. Rado litera
tūros, ir, rodos, turėjo ginklą.
Karo stovis. Turbūt, gresia ka
torga. Kol kas tebėra Vilkaviš
kyje.
mc išlaisvinti jį.
v a a avi m o pro j ektas,
•r kas ruošia? — dar paklausiau.
Numatyta,
sako, — Iri•e. keturiese pulti vakare po pa
tikrinimo, išlaužus duris. Esa
me trys, tu būtum ketvirtasis.
Projektas mano.
I

DETROITO NAUJIENOS
Šauliu hiyturiečių gegužinė

Balandžio mėn. 8 dieną pasi
taikė labai gražus oras, todėl nie
kas namuose nenorėjo pasilikti
—visi atskubėjo į bažnyčią ir į
gegužinę parapijos s;Jėje. Už
sibaigus pamdkUarns, visi skubė
jo piie ses ų šaulių papruoštų
cep linų, baalndėlių bei kitų ska
numyliu Susidarė ilga eilė. Mo
kyklos kambaryje buvo gėrimė
lių bufetas. Kas norėjo, galėjo
atsigaivinti.

Jau artinasi stambesnis renginys
• i
Jau publikos laukiamas To
ronto Vyru choras “Aras’5 pasi- 1
rodymas, kuris įvyks gegužės
mėn. 6 dieną 4 vai. p. p. Crest-;
wood auditorijoje, 1501 North
Beech Daly Rd., į pietus nuo
Ford Rd., dešinėje pusėje. Visi
Detroito ir apylinkių lietuviai
kviečiami ir laukiami. Bilietai
gaunami prie visų trijų parapi-^
jų: pas Radijo klubo pirm. K. •
Gogeli, A. Sukauską ir A. An-1
dtiusaitį. Bilietu kainos 7 ir 10
■ioi.
;
|
Rengėjai — Radijo Klubo Val
dyba.

suomet pas sargą. Nevienodai fr
saugoma — kartais vienas, kar
tais dviese, Duryse yra kontro
lės vilkelis. T rejetas telefono
laidų
su viršininku, policija
ir karine dalimi. Kartais jodinė
ja patruliai.

Tokia padėtis. Dezorganizuo
ti daboklės apsaugai reikia 7 vy
rų: veino laidams kirpti, dviejų
tvoros vartams ir keliui sau joti,
vieno daboklės durims ir trijų
Buvau nepatenkintas. Ar yra I į vidų: sargui izoliuoti, durims
reikalas vaduoti, jei nerasta atidaryti arba išlaužti, Į vidų
ginklo? Ir karo stoviui esant, eina stipresni, -drąsiausi. Varoje
katorgos už literatūrą dar neduo buvo dėl kovingų žmonių, galin
Salės gule stovėt"o laimėjimo
da. O del metų kilų kalėjimo čių ginklą vartoti. Skyrium su
stalas su daugybe dovanų. Bun
partija, kovoje prieš reakciją sipažinau su kiekvienu Kapsuko
kos laukė iškėlusios kaklus,
tiek jau netek u d partiniu jėgų, numatytųjų dalpvių. Trys jų vi
laimėtoju. Ant sekančio stalo
dabar negali rizikuoti dar ke sai atpuolė: du buvo lėti ir ma
Detroito Liet. Organizacijų
matėsi kitos rūšies dovanų: stal
liais draugais, švaistytis jais. Bet ži, o trečias tik karingo liežuvio.
tiesė pūkinę kaldra ir kitokios
Centro veikla
to, drausmės atžvilgiu tokia ak La mė, susirado vienas kalvis
šeimai pritaikintos dovanos.
cija priklauso centro kompeten stipruolis į vidų eiti, ir patys
l Organizacijų Centro atstovų
cijai, o ne nuo atskirų partijom pas.siūlė trys vyrukai nešviesios
Publikos atsilankė daug. Prie metinis visuotinis susirinkimas i
narių noro. Kitaip išeis pavie. ] praeities, bet narsūs ir patikimi.
rnmęs priėjo kp. phm. Bronius Įvyks gegužės mėn. 13 d. 12 vai.!
niai partizanų veiksmai, nesu- Blogiausia buvo dėl atsitrauki
šv. Antano parapijos mokyklosValiukėnas ir saku:
' derinti su partijos nusistatymu. mo. .Reikėję arklių . šalutiniais
— Žiūrėk, kiek dnug šaulių klasėje. Susirinkime bus pada-i
Kauno
Pagaliau, jei ir būtų nusistatyta keliais važiuoti. Ir jų negavome.
rėmėjų. — Beabejo bus ir pelno ryti metinės veiklos pranešimai.?
(Bus daugiau)
1 ginklais vaduoti, tai tokiam
i Po to vyks diskusijos, valdybos;
stovyklos išlaikymui.
Į VLADAS POŽĖLA
Skubėdama prabėgo įkaitusi bei revizijos rinkimai.
ševskio dėmesį. Jis anksčiau projektui pulti kalėjimą trūksta
Visi kviečiami skaitlingai da-|
svarbiausio dalyko: kalėjimo vi
moterų va<Sovė ir šios gegužinės
pažinojo mane.
vyriausioji šeimininkė Angelė Tyvauti.
Karta, bahįes seminaro dafba, daus plano, jo apsaugos — vi-i
Kviečia DLOC Centro Valdyba.
daus ir išorės, susisiekimo ir jė
Bukšnięnė. Paklausus ar maisto
jis pakalbino mane:
(ATSIMINIMAI)
Ant. Sukauskas
nepritruks, atsakė, kad nežinan
— Aš noriu tamsiai patarti, gos duomenų. Tik staigus, neti
kėtas ir pakankama smūgis ka
ti. Ji tuoj nuskubėjo paklausti
c ja.
(Tęsinys)
darydamas, tamsta — sako jis, - tik ar paklausysi
lėjimo apsaugai gali kuriam lai
virtuvėje besidarbuojančių —
.ve, -(aiškinau jam. manęs?
Naujoji mano pastogė buvo
Stefanijos Paulikienės, Sofijos
— Aš dėkingas tamstai, pro kui sustabdyti sargybos darbą ir
pono Vydūno butas. Vydūnas —
Sirutienės, Onutės Selenienės ir
Maloniuose pokalbiuose neju fesoriau, už dėmesį. Betgi iš patikrinti vaduotojams neliečia
Balandžio 4 d. Virginijos vals-Į
i labai malonus žmogus. Nors čiomis praslinko visa savaitė be anksto negaliu pažadėti.
mybę, o vaduojamajam laisvę.
Marytės Kinčienės.
tijoje- Charlotesville miestelyje/
mes buvome iš skirtingų pasau jokios baimės, kad kokia nors
— Palik geresniems laikams
Sutikau pasiimti vadovauti,
Kavutę į puodukus pilstė Ma mirė 79 metų sulaikęs moksli
lių, bet turėjome nepabaigiamos nauja kaimynė bus mačiusi, jog politiką ir imkis mdkslo — poli
rija Žilinskienė ir Uršulė Vitie- ninkas fizikas Scott E. Forbush. .
nes ginklas esąs rastas. Išėjo vi
kalbos — apie meną, literatūrą, kažkoks ponas buvo užėjęs, bet tinės ekonomijos. Matau, nori
1927 metais jis įstojo į Car
sa savaitė surinkti duomenis ir
nė. Prisiartinęs prie šaltų gėri
mūsų rašytojus ir kita. Mane nepastebėjusi jo išeint
dirbti
ir
gali.
Aš
padėsiu
tams

mų stalo, ten pamačiau bepils negie Institutą Washingtone.
paruošti jėgai, žygį palengvino j
domino jo metafizniai atšvitu- jau šildė pavasario s
Lv« tai, kai reikės, pasilikti prie ka kalėjimo situacija: būta izoliuo-J
Susidomėjo
Žemės
.magnetiz

tant) gėrimėlius Mykolą Abarių
liai mūsų kovai už laisvę, bet tą paukšrį, išlėkusį nuo žiemos. tedros.
| tos dabokl(is su aptvara. Kaliiiašalia stovėjo padėtas foto albu mu. Jis pastebėjo, kad Žemę iš
j negalėjau suprasti jo motyvų ji viliojo .
Aš
padėkojau
ponui
profeso

j mieji laikomi už geležinių grotu
mas su nuotraukomis iš viešna visų pusių spaudžia radiacija.!
į[kalbėti nesama kai kurių žodžiu ’Telykų dieną grįžau namo — į riui ir pažadėjau 'apsvarstyti ‘tą įsu durimis. Durų raktai nevi-4
gės Romoje, kur sveikinasi su Jis pasigamino instruinenatus
skiemenų tartimi ir rašvti nesa Vilnių. Iki sienos mane palydėjo kltusimą ir jam atsakyti.
Popiežiumi. Koridoriuje mais radiacijai kontroliuoti. 1937 me
ma rašyba.
Kapsukas, o toliau vykau taip
— Ar tai keliagrąža? —klauto korteles dalino Vincas Rinke tais jis pastebėjo, kad radiacija
-— ------- —------------- ------ ■— ------- ----------- į
vičius ir Romas Macionis. Vidu nusilpsta, kai Saulėje įvyksta ’ — Pone Vydūnai, taip kalbė- pat lengvai, karpį namie būda ; siau save. Atsidūriau tokioje.pa
je salės kemšatis. Buvo šilta, prasiveržimai. 1938 metais jis j damas ir rašydamas, tamsia ne mas. Vakare jau'5 buvau savųjų dėtyj e, lyg toje nuotykingoje Į SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
pasakoje: esi dešinėn — knygo
tai pabandžiau išeiti kieman. nustatė, kad debesys ir kosmi lik netobulini kalbos, bet sun tarpe.
I
yra seniausia.^ didžiausia ir . turtingiausia lietuvių fratemalinė
se pražūsi, suksi kairėn — save,
Ten sutinku Bali Teličėną, be niai spinduliai sumažina radia kini ja, trukdai jos raidą, - pa
Grįžtu universitetan
i
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
pražudysi. Ilgai vargau dėl to
remtą visuotina gamtos evoliuskubanti su dviem ledų maišais ciją net 20%.
SLA — atlieka kultūrinius darbus,. gelbsti ir kitiems, kurie tuos
Atvykęs i Donpatą (Tartu), klausimo. Vieną dieną, grįžęs iš Į
Įkaitusius atšaldyti. Prie dova
darbus dirba.
Antrojo Pasaulinio karo me
universiteto,
radau
namie
ant
tariausi,
kad
ne
tik
pasilsėti
ga

nų stalo bestovįs Petras BukšSLA—išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS30LUONUS doleriu
tu Forbush dėstė matematikos
Fizikas Forbush gimė Ohio lėsiu nuo kelioniųAžygių ir parti- stalo telegramą iš Vilniaus: “At
apdraudų savo nariams.
hys, perstatinėja gražiąsias bonanalizę laivyno-karo mokykloje. valstijoje, Hudson mieste, bet jos uždedamojo politikos darbo; važiuok, reikalinga operacija”.
kas į priekį ir ruošiasi pradėti
SLX — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
1962 metais jis buvo išrinktas pagarsėj o visame pasaulyje bet ir savo mokslą pastūmėti.
Vadinas,
vėl
vaduoti.
..
Ką
šį
I
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
dalinti laimėjusiems dovanas,
Amerikos mokslo akademijos kaip radiacijos specialistas.
Kiekvienas
lietuvis ir lietuvių draugas gali
kartą?
Nežinau,
bet
prašo
Kap

Be to, kojų padai ėmė svilti:
čia vėl skuba porelė .gražių ir
Susivienijime
apsidrausti iki $10,000.
pirmininku.
Ciceroje mirė Elena Mu- netolimos praeitie: įvykiai kaip sukas. Ar nebus čia vėl Marijam
šnekių ponių. Danutė Petraus
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
Forbush visą savo gyvenimą j raitaitė Kaėėnienė. Liko vyras šešzlis lydėjo mane. Svetimas polė? Lengva žvanginti ginklu,
kienė ir Albina Grigaitienė siū
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
paskyrė magnetizmui ir radia- -—
nepaisant
veiksmų
tikslingumo.
kraštas,
maniau,
sumėčios
ma

aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.
Vytautas
Kacėnas,
sesuo
Pah<lo įsigyti laimėjimo kortelių.
cijai. Jo patirtos žinios ir nusta- ęija- Sukelienė,, sūnus Pilypas, no pėdsakus.
Ar nebus čia vėl kokia jo leng
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
Neįmanoma čia j visus dirban tyti dėsniai labai daug padėjo $1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
Anė ir kt.
vapėdė mintis? Laimingos Su
Nurimę s godžiai ėmiausi
čiuosius išvardinti kas ir ką dir Erdvių Įstaigai siekiant daugiau
valkų akcijos įkvėptas, matyt,
SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
— Ciprijonas Barkauskas, pa mokslo. Daugiau už kitką mane jis negali nurimti.
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų veikėjui,
bo ir kas dovanas atnešė, žodžiu žinių erdvėje. Jo žinias patvir
jie
Jums mielai nazelbės į SLA įsirašyti
domino
politiniekonomija.
sakant; visos ir visi prisidėjo tino erdvėn paleisti “Keliau likęs dukras Aldoną ir Angelą.
Kleopo Jurgelionio laisvinimas
Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:
— Mirė Janina Bukaveckiė- Daug skaitęs šios mokslo srities
prie gegužinės pasisekimo.
tojai’’.
Išvažiavau. Antros dienos va
nė, ilgamete Naujienų skaity literatūros ir palirbėjes semina kare jau buvau Vilniuje.
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
ruose, atkreipia prof. A. Miklatoja.
— Ko mane šaukei? — buvo
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
pirmas mano klausimas V. Kap
Tel. (212) 563-2210
iminniiiimiiiiiiinpį
sukui.
I
> L1TEKATCRA, lietuvių Hteritūros, meno Ir moEafr
— Dėl K. Jurgelionio, — sa- jį

KOVOS DĖL S

Mirusieji

SERVE WITH PRIDEK,

HM m. metraštii. Jame yra vertingi niekuomet neaenrtą. Vtn<
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stenioe
T. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K Matusevičiaus ir 1
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis l
M. K. Čiurlionio. M. Meikio, V. KaJubos, A Rūkitelės ir 1. Var»>
kūrybos foveikalais. 365 puti, knyga kainuoja tik

GIFT PARCELS TO LITHUANIA

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, lit 60629 <> TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.

> DAINŲ SVeNTSS LAUKUOSE, poetės, ralytojoi b tol
tini, lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalro
Iventet bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim^
bd užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja H

> V LENKO ŽMOGAU? GY V ENTMAS< Antano Rūke apralj
tas luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buitie*
mtūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyr

MARIJA N0REIKIEN2

z«^*xk«c<co»xc<*xx*xx*xx*xx«<x»xx*xx*>'

<*xx*x;

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

• Lietu v imk ASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalrak
{domiai paraiyt* vtodija apie Rytprūalna, remiantis Pakalni! |
Labguvos apskričių duomenimis Aprašymai įdomūs kiekvknaD
lietuviui Leidinys filuatruotas nuotraukomis pabaigoje duodam*
▼itovardžių pavadlnlma^tr Jų rertlnlaf | voHeėtų kalbą. Laba
■andlngojr 335 pusi knygoje yra Rytprfl*hj taaiAIapla. Kaina V

2b01 W. 69th SL, Chicago, I1L 60629 ♦ TeL 925-27 37

50 metų studijavęs, kaip

K PRAEITIES ŪKANU
ATEINA LIETUVA

> K4 LAUMIS LIMB, rašytojo* Petronėlės Drintaltėa att
mtaftnal ir minty* apie asmenis tr vietas neprik. Lietuvoje ir pt
m alsiais bolševikų okupacljo* metais. Knyga turi 234 puslapiu*
bet kainuoja tik U.
> JULIUS JANONIS, poetas ir revolt nefont trina, nesuprai
tas fr klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje'; tik »
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po*
■IJą. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui imogaus teitai
Knyga ya didelio formato, 265 pualapią, kainuoja *8.

V IATTKNC8 NOVKLIS, H. Eoaėenko kflryba, J. Valais
ferttmu. BM pM. knygoje yra 10 sąmojingą nevalią. Kaina 0
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2759 W. 71st St., Chicago, HL
• HŪPESTINGAJ IŠPILDOMI RECEPTAI

DUMYNAI

• FANNIE MAY SAL

• KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
J vat ryto iki 10 vaL vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 va) ryto iki 8:30 vai. rak.

T9®*

parašė 700 puslapiu knygą, kurion radėjo viską. k&> bet kada Ir
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui
ir lietuvių kalbą. Jia mokosi kartu su kun. Jaunium ir prof. K.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui
tr patarė mums toliau studijuoti.
UlM |M. Kieti vtrieHat

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistintnkig
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tas Nelsonas ir vėl buvo išstumtas iš erdvėlaivio pasi
vaikščioti erdvėje ir padėti įvilkti satelitą, į vidų. Tai
buvo nepaprastai rizikingas darbas, bet' vai dėlto astro
nautams, visiems suderintai dirbant satelitas buvo gerai
sučiuptas labai atsargiai įtrauktas.
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Viduje erdvėlaivis buvo- atidarytas, išimti žemėn ži
nias siunčiami instrumentai, įdėti nauji, visos vietos pri
jungtos ir patikrinta, ar žinios pasiekia Floridoj, ir Texas
valstijose esančias stotis. Astronautai išėmė “juodąsias
dėžes” ir įdėjo naujas. Tos “juodosios dėžės” užregis
truoja kiekvieną įvykį, kuris vyksta satelito viduje ar
lauke. Erdvėje klaidžiojantis akmenėlis stuktelėja į erd
vėlaivio sienas, “juodojoj dėžėj” tas stuktelėjimas uži registruoja, kur stuktelėjimas ir kaip smarkiai.
Pats pavojingiausias momentas btvo pačiam erdvė
laiviui tiek priartėti prie satelito, kad pritaisyta 56 pėdų
ilgio alkūnė galėtų pasiekti satelitą, sustabdyti jo suki
mąsi apie aši. Kas tai tam reikia 12 minučių apsissukti.
Dažniausiai jis apsisuka į 6 minutes, o jei kas nors ji
suerzina, tai pradeda sukinėtis kas 3 minutės. Tada pa
vojinga jį paliesti. Dar pavojingiau, kri satelitas ką. pa
lies. Jeigu smarkiai besisukantis satelitas paliestų erd
vėlaivį, tai satelitas subyrėtų į šipulius ir pramuštų skylę
pačiame erdvėlaivy. Tada nueitų niekais ne tik satelitas,
bet ir pats erdvėlaivis su visais penkiris mokslininkais.

it ;

T

M. Šileikis

Madona Z. Sodyboje, akvarelė

Prie autobuso tuojau atsirado
vienam mėnesiui Pinigus reikia siųsti pašto Money
grupė kareivių. Policininkai deduose JAV vietose:
Orderiu kartu su užsakymu.
Kapitonas Crippen gavęs įsakymą priartėti prie sa Keturi jauni arabai penkta tmkus jis turėjo pasukti į dėsi- rėjosi su keturiais arabais, patelito, kad 50 pėdų “ranka” galėtų jį pasiekti, žinojo dienio ryte pielu Tel Avivo sto nę ir važiuoti į kelionės galą, bet tardami jiems mesti ginklus ir
• • • sr v j
• Tišleisti
YJ — *
_ • 4- •
\
i vvT**
-'*
m
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui,
įkaitus.
Arabai
pranešė
kylanti pavojų. Jis suprato, kad mažinusioji klaida, at tyje įlipo į keleivini Izraelio jis
is tplento nepasuko.
nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 vai
neš mirtį visiems astronautams ir liepsnas erdvėlaiviui. autobusą ir kartu su 35 kelei Tuo tarpu keliu važiavusi po policijai, kad jie nepaleis įkaitų,
Jis pasiuntė savo pavaduotoją prie lango, įsakydamas viais ir šoferiu išvažiavo plentu licija rado išleistą nėščią mote kol Izraelio valdžia nepaleis ka
lėjime laikomų palestiniečių.
pranešti kiekvieną judesį, o pats pasiėmė erdvėlaivio vai i Ašketcn miestelį, esantį visai rį. Ji sužinojo apie įvykius auto
netoli Gazos. Autobusas visą laiTuojau buvo pranešta vy
Prie Dar Elbala vietovės atsi
rą ir vėžio žingsniu pradėjo artėti. “Ranka” buvo 50 :ką- važiavo pajūriu, diena buvo buse.
riausybei, kariuomenės štabui. rado krašto apsaugos ministers
Praeito penktadienio, bal. 13 d. rytą, penki Amerikos pėdų, bet Keikia neužmiršti, kad ji lenkiama per alkūnę, graži. Pavaikare autobusas turė Artėjant keleiviniam autobu
mokslininkai nusileido beveik visu pusvalandžiu anks per riešą ir per pirštus. .Kiekvienas sutrenkimas trau jo pasiekti savo .kelionės galą, sui prie Gazos, izraelitai suspėjo Mošė Arens ir Izraelio kariuo
čiau, negu prieš porą dienų buvo paskelbę. Oficialiai iš kia ranką. Nepriartėsi pakankamai, nenutversi besisu bet autobusas’pasuko kitu keliu. pastatyti ženklą skersai kelio, menės štabo viršininkas gen.
Levy. Ministers pranešė teroris
vakaro buvo paskelbta, kad jie nusileis Floridoj, Cape kančios rankenos. Priartėsi per arti, satelitą nustums! Pravažiavus apie 30 mylių nuo reikalaudami, kad autobusas tams, kad Izraelio vyriausybė
fel Avivo, keturi arabai išsitrau sustotų. Bet šoferiui arabai įsa- nesitaria su teroristais ir jokių
Carnaveral aerodrome, m jie nusileido 7:38 minutės ryte ne tik toliau, bet gal “bedugnėn”.
kė ginklus ir įsakė šoferiui va- ( kė nesustoti ir nesulėtinti važia nuolaidų nedaro. Jie privalo pa
Ędwąrd aviacijos: bazėje.
.
Reikia neužmiršti, kad kap. Crippen turi turėti plie ziuoK
tiesiai j Gazos ruožą. Jie vimo. Jis buvo priverstas dar la siduoti be jokių sąlygų, tuojau.
'« ■ Penki Aibėrikos astronautai turėjo nusileisti ket- j nninius
įr
nervus, v Yra daug astronautų, bet trečiam kartui pranešė šofeišui,. kąd.jįe- planuo biau paspausti gesą.
virtadienio ryte. Jie-tturėjoGpataišyti' sugedusį satelitą narinko^Crippehą, nes Jo nervai buvo kiečiausio plieno. ja važiuoti tiesiai-į Egipto teri Buvo pastatytos dvejos užtva Arabai dar norėjo išsiderėti
Solar Max ir grįžti Į'Floridą. Bet 300 mylių aukštumoje
Reikia neužmiršti, kad astronauto Nelsono tūrėjo torija. o iš ten praneš. Izraelio ros, bet autobusas tešk.ė į abe teise pasiekti Egiptą su įkaitais.
įvyko didelė nelaimė. Astronautas Nelson abiem ran būti dar kietesni. Kada pirma kartą ant, slidžių-ji išstū vyriausybei, kad. paleistų visus jas, viską sudaužė; uždaras iš Bet tada Izraelio kariai puolė į
taškė ir nuskubėjo Gazos tkryp- autobusą ir nušovė visus arabus.
kom laikomu raktu norėjo pataikyti Į besisukantį satelitą mė iš erdvėlaivio, kad pritaikytų raktą, ant besisukan suimtus palestiniečius.
ir jį sustabdyti. Kurį laiką astronautas palaukė, kol sate čio Solar Max sraigto galvelės, tai jis automatiškai ko- . Autobuso-šoferį ir ten buvu-t tinai. Netrukus jis-įvažiavo į Ga Vyriausias* buvo prie vairo. Jis
3J keleivius apėmė panika.' zą. Kelių mylių atspurtoje kelią • norėjo pasukti autobusą ant ke
litas apsisuks, sreigtus prie jo priartės, ir jis vėl galės :omis ieškojo kietos žemės, ant kurios galėtų atsistoti, bius
Jie bijojo, kad-skubiai važiuo-Įdar bandė pastoti vietos polici- lio ir važiuoti į Egiptą. Jis buvo
bandyti, bet nieko iš to neišėjo.
bet ta žemė buvo 307 mylių tolumoje. Jeigu ir pasiektum, jantis šoferis nenuspruktų iš ke- ninkai ir grupė kareivių.” Jiems .nušautas.
Rep.
Tada astronautas Nelson, pakilęs kokius 3 žingsnius žemę, tai nebūsi garantuotas, kad nepataikysi į van ,ao ir nesužalotų visų.
pavyko
pavyko pataikyti
pataikyti įį pravažiuopravažiuo— Nužudyto sen. Benigno
Kada autobusas pravažiavo jančio autobuso langus,
aukštyn, užsikabino už satelito sparno, bandydamas jį denį. Kaip astronautas Nelson galėjo jaustisį kai saulės
sustabdyti, bet jam nepasisekė. Užsikabindamas satelitą energijos kreipiantis sparnas jį iškėlė? O dar blogesnė pusiaukeli ir atsidūrė ties Ašaė Kariams pavyko pataikyti ke- Aquino fr. brolis Agapito Aquisukrėtė, ir jis pradėjo vartaliotis galva žemyn ir apačia savijauta turėjo būti, kai Solar Max pradėjo verstis aukš- f.jądu ,tai jaunu, žydaitė -įtikino ‘ lias kulkas ir į autdbuso ratus. no ir kiti 137 gyvens vandeniu
/ieną. įsibrovusį arabą, kad ją.. Matyti, ikad jie tp ramus ė padan ir druska, kol bus atleistas prez.
aukštyn. Jis dar bandė pasilaikyti ir satelitą sustabdyti, tyn galva.
išleistiįi Ji buvusi- nėščia ir pra gas. Autobusas skubėjo' tolyn, Ferdinando Marcos.
bet jam nepavyko. Jis turėjo sprukti Į šalį, kad satelitas
Reikia turėti galvoje, kad visi penki astronautai yra- dėjo jausli krūtinėj skausmus. važiuodamas be užpakalinių pa
— Vyriausybė informavo kojam neįkirstų.
aukštuosius mokslus baigusieji vyrai, ka<l jie turi sav.o .Vienas arabas ‘buvo Iš metu, dangų.
Visi penki astronautai nusiminė, nes savo akimis :šeimas, vaikus. Žmonos ir jų vaikai .jau atsisveikino, •antras Iii', o trecias 19. .Ketvir i Plentu pravažiavus Gazos mies .mitetą. kad 3 Nicaragua uos
matė, kaip 235 milijonus dolerių vertas satelitas, pilnas kada jie iš Teksas valstijos skrido Į Floridą, kol erdvė-- tas buvo apie 3U metu, pats vy telį, ties Dar Elbala autobusas tai minuoti, bet nepasakė, kad
minas padėjo padėti JAV ka
naujausių elektroninių instrumentų, gali dingti beribėje laivis buvo ruošiamas skridimui. Jie turi brolius ir se riausias. Jis paklausė kitu arabų, "iškrypo iš kelio ir šoferis išlindo riai,
užtat sen. Moyninhan ir pa
Liepė sustabdpti autobusą' prie per langą. Pajėgė parbėgti du
erdvėse arba sudegti, jeigu priartės prie žemės.
seris. ir gerus draugus su kuriais mokėsi, kartir dirbo. kelio ir ją išleido.
Vyriausybė seko ir
vaikai ir keli kili keleiviai. Aulo- sitraukia.
Erdvės vadovybė įsakė astronautams pailsėti, o tuo Galimas daiktas, kad turi savo namus, dešimtinę ar ke Autobusas važiavo tolyn. Ne- ! busą apsupo Izraelio policija.
nepasako.

Izraelis nedaro nuolaidų teroristams

a
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Ryžtingas JAV mokslininkų pasiaukojimas

tarpu jie sukvietė galvas ir visą vakarą planavo, kaip lias žemes, gal dirba aukštesnėje mokykloje.
stabilizuoti besivartaliojantį satelitą. Apskaičiavimai
Visi yra idealistai pasiruošę aukotis ir rizikuoti- sąvo>
Jeigu mes- Amerikon važiavom, tai žinojom, kad čia
turėjo būti labai tikslūs, kad satelitas, sustojęs verstis gyvybę, kad galėtų praskinti naujus kelius erdvėn,- ne
žmonės geriau gyvena, jie turtingesni, čia visko daugiau
vienon pusėn, neįsismangintų iš vėjo krypties kiton pusėn. žiniom gerbūviui.
yra. Nė tik mes geriau gyvenam, bet mes galime ir varge
Po kelių valandų intensyvaus darbo, dr. Nelsonas buvo!
Tvirtinti, kad Amerikoje nėra idealistų, tai yra didelė ' likusiems Siuntinėlį pasiųsti.
prikeltas ir pranešta, kad tuojau įuoštųsi satelitą ii 50 klaida. Amerikoje visą laika idealistu buvo ir yra. Ame-!
..
...
.
~
.
Mes turime būti dėkingi Amerikos idealistams, sie
pėdų “ranka” sučiupti ir Įtraukti į erdvėlaivį. Astronau- li.v’a pa j are• tokią
didelę pažangą, tiktai idealistų dėka, kiantiems gerbūvio ir teisingesnės santvarkos.
VINCAS ŽEMAITIS

LIUBLINO UNIJOS SUKAK
TIES PARAŠTĖJE
(SANTYKIAI SU MCSŲ KAIMYNAIS LENKAIS)
1569 — 1969
\
V

. (Tęsinys)
Valdovų tarpusavy darnų sugyvenimą (sakysim,
valdovų tai-pusavy darnų sugyvenimą (sakysim,
brolių Algirdo su Kęstučiu ir vėliau pusbrolių. —
Vytauto su Jogaila susitaikymu). Šie, sakyčiau,
lietuviško “common sense” — valstybės tvarkymo
pradai matomi dar pradžioje Jogailaičių dinasti
jos valdyme, bet vis jau smunkančiam santykyje,
kai nuo Liublino unijos pilnai įsigali lenkiški val
dymo pradai.
Tenka tik prisiminti, kokiose sunkiose ir ne
palankiose aplinkybėse teko lietuviams atkurti
savo laisvą valstybę, pradedant 1917 metais, ir tai
dėl lenkų trukdymų. Maža to, jie yra davę stip
rių valstybininkų beatsikuriančiai Lenkijos vals
tybei. Iš daugelio aš čia paminėsiu šiuos tris Že
maitijos bajorus: (Narutowicz (Narutį) — pirmą
įlenki jus prezidentą, Pilsudskį (Giniotį) — mar
šalą, sėkmingai kūrusį ir tvarkiusį Lenkiją per
daugelį metų. gen. Anders-Andrzejewski (Andrių-Andi ijcuską), kovojusį už atstatymą Lenkijos
valstybės. Tiesų Pi tudsKis skaudžiai nuskriaudė
savo gimtąjį protėvių kraštą (dėl Vilniaus), bet
jo tvarkęs
Bekas padėjo Hitleriui pa

sidalyti ir sužlugdyti Čekoslovakiją, įteikė Lietu
vai ultimatumą, etc. Įdomu, kokiais keliais būtų
nuėjęs Lenkijos valstybės gyvenimas, jei nebūtą
buvę Pilsudskio? Kiek tai liečia Lietuvą, gal mes
būtumėm palikę gerais kaimynais ir net sąjun
gininkais.

Galbūt, lenkams, ypač išeivijoje, yra pagrin
do (stokojant kritiško žvilgsnio) džiaugtis ir di
džiuotis Liublino unijos akto laikinais laimėji
mais. B^t mums lietuviams — jis primena savo
sios, senosios valstybės gėdingą žlugimą, sulenkė
jimą ir sugudėjimą nemažų lietuvių^ etnografinių
plotų ir daugumos lietuvių aristokratijos (gente
lituani, natione poloni), didelių dvasinių ir vals
tybinių turtų praradimą ir pagrobimą, pragaiš
tingus su dideliais nuostoliais (didesniais už Len
kijos) 1831 ir 1863 metų sukilimus, 40 metų lieuvių spaudos uždraudimą (rusai ją uždraudė ne
vien rusifikacijos, bet ir apsaugos nuo lenkų įta
kos tikslais), lenkų pastangas sužlugdyti beatslkuriančią Lietuvos valstybę (peoviakai!), klastin
gą Suvalkų sutartį, Vilniaus pagrobimą, želigovskiadą, 20 metų tarp naujai atsikūrusių Lenkijos
ir Lietuvos valstybių “kinų” sieną, ultimatumą...
Po to (nors Lenkijai oficialiai pripažinus laisvą
Lietuvos valstybę) jps pirmojo atstęvo Charwato
laike iškilmingų pietų Kaune (1938) Lietuvos
viešbuty, švenčiant 1791 m. geg. 3 Lenkijos kons
titucijoj šventę, buvo pakeltas toks tostas: “Attysmy, my, Poselstwo Rzeczpospolitej Polskiej w
Litwie, stall się tu najrychlej Wojewodztwem Ko-

wienskiml” (Kad mes Lenkų respublikos pasiun
tinybė Lietuvoje greičiau taptumėm Kauno vai
vadija). (Žr.: Leon Mitkiewicz, Wspomnienia Kowienskie”, pusi. 60).
Lenkai Liublino unijos dvasioje ne tik dėjo
pastangas visiškai sužlugdyti taip daug gero Len
kijai padariusią, jų kelių šimtų metų ištikimą
partnerę — Lietuvos valstybę, kas aiškiausiai ro
do, kad jie 1791 metų gegužės 3 d. konstitucija
mėgino Lietuvą padaryti paprasta Lenkijos pro
vincija. Maža to, jie stengiasi savintis ir to laiko
lietuvių kultūrą ir ciriiiaacijąt Štai Varšuvoje iš
leistoje 1959 m. knygoje “Polnische Gelehrte und
Įhr Beitrag zur Weltwissenschaft” autorius Ma
rian Dobrowolski Įrašo lenkais Vilniaus akade
mijos rektorių, jėzuitą Martyną Počebutą (17281810); pasaulinio masto mineralogą bei geologą
Igną. Domeiką (1801-1889), kuriam Čilės vyriau
sybė davė “Čilės mokslo apąštalo” vardą, karo
ittž. artilerijos generolą Kazimierą Semenavičių —
equitem lituąnum, gyv. XVII šimtm., pagarsėjusį
visoje Europoje, artilerijos vadovėlio autorių.
Nekalbant apie daugelį kitų, visi jie iki vieno, be
jokių rezervų, pristatomi kaip lenkai, lenkų tau
tos sūnūs. Kiekvienas kultūringas žmogus, perskaitęs šią arba^jai panašią knygą fTolniscbe
Univftrsitaeten", 1959. AuL: Xofia- Skubala, Zbigniev Tokarski), gali tik stebėtis, kad tokia sena
su 700 metų praeitimi lietuvių tauta nepagimdė
nė vieno pasaulinio masto mokslo ar meno at
stovo.

— Manilos jėzuitų centras da
vė savo kambarius badaujan
tiems protestantams registruoti.

— Vokiečiai nenori leisti lėk
tuvams naudoti naujo lėktuvams
Įsibėgėti tako. Policija suėmė
kelis pikietuotojus.

Tokios gana liūdnokos mintys ir išvados kilo
šio straipsnio autoriui perskaičius beturiu spau
doje Liublino unijos tema straipsnius: B. Pupalaigis: “Liublino unija ir jos padariniai”, “Nau
jienų” priedas kovo 22 ir 29 dienomis, 1969 m.),
J. Damauskas: “Liublino unijos 400 metų sukaktį
minint”. Žr. “Draugas” (I dalis, kovo 29 dieną,
II dalis — gegužės mėn. 24 d., 1569 m. Seimo dar
bų pradžią, III dalis — rugsėjo mėn. 13 d. Pir
masis Lietuvos padalinimas 1569 m.), Barbora
Radvilaitė — Didžioji Lietuvos kunigaikštienė ir
Lenkijos karalienė”. (Žr.: “Naujienos”, priedas,
liepos mėn. 12 d. 1969 m.). Ypatingai platų straips
nį; tiesiog studiją, lietuvių-lenkų unijos reikalu
nuo senų laikų (1385) iki šių dienų davė Jonas
Augustaitis — “Lietuvos-Lenkijos unija, jos pa
sekmės ir atrūgos” (žr.: “Naujienos”, pradedant
kovo mėn. 13 d., baigiant gegužės mėn. 5 d., iš
viso 41 atkarpa). Taip pat ir mūsų istorikai —
J. Jakštas ir Z. Ivinskis Liublino u.iū;o3 trnmyn
turėję paskaitų. Pirmas — sausio mėn. “Istorijos
Draugijos” susirinkįme, Čikagoje, antras — “Lietuvių studijų savaitėje” liepos mėn., Vokietijoj?,
Reikia tikėtis, kad jos pasirodys spaudoje. Prie
puof. dr. Z. Ivinskio, vieno toje paskaitoje gana
keipto siūlymo - teigimo teks vėliau grįžti.
(Bus daugiau)
4 — Nauj^no’» Chicigo -
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Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti
viršeliai.' Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
tokiu aoresu:

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

b'uneral Home and Cremation Service
M

Charles Stasukaitifc

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

NAUJI 1ŠMISLA1

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

• 312 ) 226-134^

Šį kartą norėčiau Lai ką pasa
kyti apie naujoves. Atsirado,
Medicinos direktorius
merginų, kurios pradėjo savo pa
1938 S, Manheim Rd.z Westchester, 111. vardes “apdrožinėti”. Nežinau
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis kuriai iš jų pirmai šovė į galvą
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vaL
tokia mintis, kad moteriškoji pa
TeL: 562-2727 arba 562-2728 vardė turėtų būti ne ilgesnė,
kaip vyriškoji.
Gerai, tai gerai, bet kaip bus su
TEL. 233-8553
tokios merginos pavarde, kuri
Service 855-4506, Page 06058
nežino savo tėvo pavardės? Kai
me, prisimenu, tokį tėvą vadin
DR. A. B. GLEVECKAS davo sinonimu, — jos ar jo tė
Sargybos bokštas Kauno miesto sodelyje
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vas švintant per langą iššoko.
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS
Na, bet dėl to, tai liekt to?Geriau mėginkime tas moteriškas reik būtinai pakeisti kuo nors FABIJONAS . (
1907 West 103rd
Street
4
Valandos pagal susitarimą
pavardes sutrumpinti, ir pada kitu, nors tas kitas būtų ’r juo
rykime vieno ilgumo su vyriš kingas, ir net šlykštus, tai jau
ka pavarde (kaip kad jos nori), negerai.
li rai socialistiniam pasauliui ne(Tęsinys)
Imkime, kadi ir pačioje poezi
užbaigiant su raide ė.
I begrės jokie pavojai ir priešai,
Kiekvienam
pašaliečiui,
paži-i
joje.
Ima
kokia
nors
mergiška
OPTOMETRISTAS
! bus auklėjamos naujos, šviesių,
Sakysim vyriška pavardė yra
nusiani Dulksnį pasakymas bu- j
ir
sukuria
naujo
stiliau
poezijos
KALBA LIETUVIŠKAI
švelnios sielos, kultūringiausių
Kalys, tai moteriška pavardė tu
vo a sKUs, bet jam pačiam nė j
šedevrą:
paprastą
apysakaitę
pa

žmonių kartos. Ne vienur kur,
2618 W. 71st St. TeL 737-5149 rėtų būti Kalė. Jei imsime kitą
kiek
nepadėjo
Suprasti
padėties,
•
rašo
poezijos
eilučių
tvarka,
čia
Tikriną akis. Pritaiko akinius
’ bet visur.
pavardę — Rudis, tai moteriška
kurioje
jis
buvo
atsidūręs.
Jis
į
tuoj
atsiranda
tokios
poezijos
ir “contact lenses”.
Su bjauria, tarpais šiurpių įvy— Rudė. Na, o iš Šukio gautųsi
garbintojų, ir Jaunimo Centre buvo Įsižiūrėjęs vien į savo teo- !i kių perausta tikrove Dulksnys
Šukė. Čia, Chicagcj, dažnai laik
tuoj “vakaronė”! Nesvarbu,kad retišką, išsvajotą idealą, ir bjau j susidurdavo maža arba sąmoraščiuose skaitome tokią mote
Dr.LEONAS SEIBUTIS rišką pavardę — Kulienė. Išei ten nėra nei rimo, nei ritmo, rus gyvenimas su visomis savo j; ningai nustumdavo nuo savęs
nes, mat, kitaip parašyta, tai jau negerovėmis ir baisumais jo bu- i
i jos reiškinius.'
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
tų, kad vyro pavardė turi būti
“kųrėją” reik išaukštinti.
vo vertinamas, kaip neišvengia
Ir net tada, kai po visą .kraš
PROSTATOS CHIRURGIJA
Kulys ar Kulis, tai iš jo, pagal
ma būtinybė, laikinumas, paga
tą pasklido vežamųjų į Sibirą
Ieškojimas ko nors naujo nėnaują stilių moteriška pavardė
2656 West 63rd Street
liau auka, atnašaujama didžiu
dejavimai, kai pro aklinai už
turėtų būti Kūlė.
.
‘ ira;‘peiktina. Bet kai tas naujas
Valandos: antrad. 1—4 popiet,
liam tiksiui. į
kaltu gvv uliniu vagonu sienas
Galima paminėti daugybę ir daugumai vidurius paleidžia, tai
ketvirtai 5—7 vaL yak. ,
kitokių vyriškų pavardžių, iš jau nėra ir girtina.
Dulksnys hiuvo pakankamai veržėsi giedamos maldos ir troš
Ofiso telefonas: 776-2880,
Žinome tokį pagarsėjusį italą inteligentiškas,; kad, susidurda- kuliu mirštančių kūdikių šauks- j
kurių, pagal naują vėją, atsiras
Rezidencijos telef.: 448-5545
tokios moteriškos pavardės, ku skulptorių Picasso. Jis prikūrė I mas su importaiotais dialektinio mas, jis raminosi, filosofiškai
rių moterys tikrai nepageidaus. tokių kerėplų, kurios jį milijo materializmo evangelistais, ne- į tardamas: “Kur girią kerta, ten
Mat, kai šauna kam nors Į gal nierium padarė tik dėlto, kaid to matytų jų siaurumo, vienpusis- šapai byra”,
Sušilęs nuo greito ėjimo,
vą noras, kad kas seniau buvo, kių kvadybių dar nieks prieš jį kūmo, nekultūringumo ir tos
savotiškos jų įvasios bei galvo- Dulksnys kaip ir neteko pirsenos, kuri kiekvieną europietį mykščio baimės jausmo. Galinupurto pasišlykštėjimu, kuri mumas susidurti su raudonaiLINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
mums yra tokia nesuprantama, siais partizanais, kr ie beveik
Prostatos, inkstų ir šlapumo
, keik nesuprantami šliužo ins visi buvo specialiai lėktuvais
takų chirurgija.
tinktai, jo jausmai ir psichika. arba kitomis priemonėmis di
LINKI SAVO KLIENTAMS
Tačiau ir šiuo atveju jis tei versijos tikslais atgabenti sovie
’5025 CENTRAL AVE.
IR DRAUGAMS
sino padėtį, sakydamas, kad tai tų kariai, jo visai nedomino.
St. Petersburg, Fla. 33710
laikinai, kad taip turi būti iš Jam buvo Įdomu pamatyti tuos
TeL (813) 321-4200
auklėti kadrai, kurie, kaip mūr- karius po trejų bemaž vokiečių
I IHII *
I laužis, vers suakmenėjusią am okupacijos metų, Įdomu patirti
žių sięną, kad tokie fanatiški jų pažiūras ir nusistatymą ka
WILLIAM NELSON, JR., Sav.
M (XV I N G
turi būti pionieriai pasaulinės ro atžvilgiu ir paklausinėti apie
Apdraustas perkraustymas
revoliucijos, kuriai lemta netru tuos režimo bei metodų pakeiti
3914
WEST
Ulth
STREET
iš įvairi y atstumu.
kus virsti kūnu. O tada, kai tik- mus, apie kuriuos tarpais buvo
ANTANAS VILIMAS
Vienas blokas nuo Šv. Kazimiero kapinių
kalbama visuomenėj.
(Tiesiog ten, kur autobusai sustoja)
(Bus daugiau)
TeL 376-1882 ar 376-5996
U.
nebuvo išgalvojęs. Viena iš jų
j*——!!■
jau baigia ledyti net Chicagos
— Buvęs premjeras Bazargan
miesto centre. Neteko pastebė patarė savo draugam nebalsuoti,
Dėl gražesnio, geresnio paminklo prieinamesne kaina —
PERKRAUSTYMAI
ti, kad miesto centro lankytojai nes nėra balsuotojų sąrašų.
kreiptis prie Mr. Nelson.
MOVING
. ta pabaisa gėrėtųsi. Tad moteLeidimai — Pilna apdraudė
’ rys visai teisingai šaukia: ge
ŽEMA KAINA
riau be galvos, kaip be mados!
Telefonas 233-6335
Priimam Master Charge
Juozas Žemaitis
ir VISA korteles.
Westchester Community klinikos

Florida

ST. CASIMIR MEMORIALS, INC.

R. ŠERĖNAS.

-

RADIJO tEIMO* VALANDOS
fieitadieniids ir leknulieniali
nuo 8:30 iki BM r*L ryta,
StotiM WOPA • 1W AM
transliuojam** iš mūšy atatalį**
M*rqu*tfo Park*.

V*d*|» —- Aldona Dsvkw

JL

LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ ŠVENČIU
linki visiems taupytojams ir geros valios lietuviams

ST. ANTHONY FEDERAL
SAVINGS & LOAN
ASSOCIATION

Tol*f.t 778-1549

MaplEWOOO AVB.
CHICAGO; IL 60629

IS9 So

® “Lietuvos Aidai*
KAZt BRAZDtJONYTA

O*dien nuo pirnudlenio Ud p*>k
Udienio 8:30 vaL va&ro.
Fboc Laidos ii WCEV ftothaų
bczLU 1450 AM.
Petersburg, FUl, 12:30 vaL »
ii UTIS jtotiev H10 AM benjx.

CMkag*. IBInoė WMK
Tatai. 778-1274

GAIDAS“ DAIMID
ENIAUSLA IR D1DŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
e

tėvas ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE .FUNERAL H0JIE
1424 South 50th Avenue
Cicero, UL 60650
TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠEB MENINI
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI
Aikštes automobiliams pastatyti

VŲn formation

TeL 925-8063

SOPHIE BARČUS

UDEIKI

Can you have noticeably
10ft skin, even in dimmer?
Yes!
Summer eun and rummer
ictiviti^a can play havoc on
your, skin, and could make an
c Lhenvise enjoyable, fun time
of "year a bit uncomfortable.
Swimmjng in chlorinated
poofs and saK water, frequent
bathing, and over-exposure
to the sun 'can cause skin to
flake, peel and feel rough.
All those fun, leisure acti
vities (bicycling, tennis, swim
ming) leave little time for
®xtra pampering. But do try
to Gt the following tips into
your schedule. They will help
you give your greatest asset—
your skin — the tender, loving
care it needa.
”
— avoid bathing in hot
water. Lukewarm water is re
freshing and not as drying.
— rbofetur^* your
when it
dry.
*” zp8*
after xwimmL<
to remove chlorine or xalt
— shower with » gentle
cleanser. A food oiif U
Neutrogena Ralnbath Shower

VALDYBA IR DIREKTORIAI

1447 S. 49 Court, Cicero, UL 60650
Telefonai: Priemiesčiams 656-6330, Miestui 242-4395

10 S. f60 Rt 83 (9 2nd St)
Willowbrook, HL 60521
Tel. (312) 789-0777

Lind.' Alfa Schoen.

JOSEPH F. GRIBAUSKAS,

CRETARY

marvelouji cual-ū&e productf
that softeru as It cle&si
It ii ii amber
that
'•porks Eke toap but wil
also make your ikin uetice*
iSLy toft, It
he
th?»« tiz«u including a handy
{-ounce tube that you eaa
earry anprberc

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street

TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Iliinoii

TeL 97^4410

VĄSAITIS-BUTKUS
įneš
v
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue
Cicero, niĖaęis
Telefonas

5 — Naujienos, Chicago, 8, DI.

6 52-10 03
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R. Lietuviu Lei di uomene
gos, Ind., skyriaus visusirinkimas
suot’ns naiių
įvyks: š. m. balandžio mėn. 29
, d. 3 vai., sekmadienį, J. ir K.
’ čiuru.skų sodyboje, 11233 W. 80
. Court, St. John, Ind. Visi nariai
maloniai kviečiami susirinkime
dalyvauti.
Va/dyb i

■ IAL BSTATB M>* SALI
iamal, Žam4 — PmMcvhmM

tttAL MSTATS FOR *AL1
Raatat, X«w>« —

į

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS PERMINAMI
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

MĖNESINIAIS iSSIMOKtJTM A It.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS p

,

UTUAL FEDERAL SAVINGS p
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

STALUI

|■

2212 W. Cermak Road
Chicago, HL
TeL 847-7743
Skaniausios bapkos, nepaleonai, toriai, kugelis, kaldinai,
į šviežios (lesios — VENTA iieŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS
■ tu viską krautuvė, 2419 W. Li& NAMU PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI
JAV R. LYtuvių Ber.- Tuome- skrendant. Paskaitos turinio ne
! thuauian Plaza Court (69th St.),
e H0TARIATA4 • VERTIMAL
j Tolei. 476 4622. VJandos: kas- nė š. m. bakndžio 8 d., sekma- kartosiu. nes ji bus atspausdin
tuo.ųau po sumos Šv. Mer ta ištisai. Prieš baigdama savo
(lion nuo 9 vai1. n to iki 6 vai.!
TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
gelės Marijos Gimimo parapijos paskaitą, prelegentė paprašė jau
salėje surengė Šv. Kazimiero nucli, savo giminaitį, Joną Rač
J. BACEVIČIUS — BE1JL REALTY
500
metų
mhues
minėjimą.
kauską parodyti skaidres iš Šv.
— NAUJIENOMS reikalingas
INCOME TAX SERVICE
.............
raid’žių rinkėjas mokantis dirbti j Jau 9:30 \ ii. ryto salėje dar-i Kazimiero minėjimo Romoje,
5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
Mergenth a I er maš? na. Jau ną j bavosi R. L B-nės Marquette
Kiekvienas
==
■
- -"=-------- *
rinkėją išmokinsime. Geras at-1 Parko Apyliikės valdybos na-Į stropiai paaiškintas. Tikrai bu
i lyginimas, geros darbo sąlygos.. riai: J. Bag(Eius, Pr Adomaitis, Į
uos pa- | LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
I
vo labai įdomu
ELEKTROS ĮRENGIMAI
J.
Kreivėnas
ir
kiti,
kurie
tvar

Kreiptis darbo valandomis.
ČIA GERIAUSIA VIETA
PATAISYMAI
kė <alę, pastalė vėliavas, įjungė! veikslus ir susidliyti vaizdą,
Turki
Chicagos
miesto
LIETUVIAMS.
garsiakalbi ir t. t. A. pi e 10 vai. Į kaip viskas vyko Rainoj b. MatėDirbu ir užmiesčiuose, freit,
me ir panelę Rūgytę, i a i kančią
sarintuotai ir sąžiningai,
Galima pasiklausyti
įtvvko Centro valdvbos kultū
i
KLAUDIJUS PUMPUTI!
Popiežiaus
ranką
ir
su
•juo
kai-!
j 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
i
ros komisijos narės: dr. Joana
iškeltos bylos
4514 S. Ttlnun Avė,
Dilelis
butas
savininkui.
Geras
inves

bančią. Ji paaiškino, kad lai
Tel. 927-3559
Danilevičienė. Angelė Katei!etavimas.
Frcntininkų užgožtos Lietuvių nė ir Delfiną. Tričienė. Joms tal kydama jo ranką kreipėsi į jį,
prašydamas paskirti kardinolą 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
Bendruomenei * byla bus spren kino A. Repšienė.
.
pirkinys.
lietuvį. Jis paglostęs jos galvą.
džiama š. m. balandžio mėn. 19 j
DĖMESIO
i
Didelis,
gražiai
įrengtas
bungalow.
Scenoje
sttvėjo
aukštas
sta‘
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Paskaitą ir skaidrių rodymą
d., ketvirtaienį, 10 vai. rytoj
Nebrangus.
Tiktai
$126 pusmečiui autompbi(lo
i Civic
Center pastate, 23-čias> lelis, padengtas linine staltiesė- baigus, dr. Joana Danilevičienė
liability draudimas • pensininkams.
nuoširdžiai padėkojo prelegen
aukštas, 2302 kambarys. L. B-nės| le, atvežta iš okupuotos Lietuvo:
Kreiptis: A. LAURAITIS
ŠIMAITIS REALTY •
4651 S. Ashland - Ava.,
ir perjuosta butine juosta- Ant tei panelei A. Rūgytei, jau nuo-|
nariai kviečiami dalyvauti.
Chicago, III. w
INSURANCE — INCOME TAX
šio stalelio buvo pa_statytas Šv. liui Jonui Račkauskui ir visuo- <
Tel. 523-8775 arba 523-9191
2951 W. 63rd St
Kazimiero paveikslas. Prie sta- menei už gausų dalyvavimą. Po
— Indijos vyriausybė neleis lėlio stovėjo gyvu gėlių vazo
Tel: 436-7878
minėjimo girdėjosi kalbant:
f
sichams sauvaliauti ir nedtuos nas. Salėje pilnutėlė tvarka. “Popiežius jau antrą kartą MarlĮepgiame ir taisome visu rQ^
jokių teisių, jeigu jie sauvaliaus Priekyje staliukas, apdengtas Ii- quette Parke”. Minėjime matė- '
šių stogus. Už darbą garan
J
ir žudy
HELP WANTED — MALE-FEMALE
nine staltiesėle, šalia kėdė ir si‘ gana žvmiu
v
‘ asmenų:
- — 1kun.
“ kan.
‘
tuojame ir esame apdrausti.
i
Reikia Darbininky ir Darbininkiy
garsiakalbis.
j
V.
Zakarauskas,
Tarybos
prezi

— Antradienį aukso uncija j
Arvydas kiela;
Tuojau po sumos pradėjo rink diumo pir-kas dr. Vladas Šimai
kainavo $382.
GOVERMENT JOBS. $16.559-^
6Įį57 S. Tąlman Avenue
tis žmonės. Prisirinko pilnutėlė tis. Centre valdybos pir-kas dr. j
$50,553/year.
.
Į.
Chicago, IL 60629
PATS SKAITYK IR KITUS salė. Minėjimą, švėlniu balsu Vytautas Dargis, “Naujienų” re-įj Now Hiring. Your Area.
pasveikindama \susirinkusius, daktorius M. Gudelis, arch. O.}
PARAGINK SKAITYTI
Call 1-805-687-6000 Ext. R-9617; 434-9655 ar 737-171 TH
atidarė kultūros k-os atstovė dr. Thiel, inž. Stasys Dubauskas, V.
DIENRAŠTĮ ‘‘NAU.IIENOS”
Joana Danilevičienė. Atidariusi Pocius, K. čiurinskas. Ignas Pe-;
i
£
i
i
minėjimą, dr. Joana Danilevičie trauskas ir daug kitų.
REPAIRS — IN GENERAL *
K.
nė labai gražiai publikai prista^ Visiems nuoširdus lietuviškas
{vairūs Taisymai
M. ŠIMKUS U Į
A. J*!
KURIAM GALUI MOKĖTI ! tė paskaitininke istoriję pane ačiū!
TAISO ORO-VĖSINTUVUS, :
Notary Public
*
lę Aliciją Rūgytę.
DAUGIAU?
INCOME TAX SERVICE
— Bažnyčios atstovai tvirtina, j ŠALDYTUVUS, SKALBIMO
Panelė Rūgytė savo istorines
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS žinias apie Šv. Kazimierą per kad Zimbovėje policija šaudė j IR DŽIOVINIMO MAŠINAS
4259 S.. Maplewood, Tel. 254-7450
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE
BEI KROSNIS.
į
davė labai vaizdžiai, neskubėda kaimu gyventojus.
Taip pat daromi vertimai, giminiu
H e r m an Dečkys
NUO $300 IKI $1,000
ma, visiems suprantama kalba.1
iškvietimai, pildomi-pilietybės praTel. 585-6624
t •'
Indijos šiaurėje sichai nuPublika gaudyte gaudė kiekvie
šymai ir kitokie blankai.ną jos žodį. Salėje buvo taip šovė dar 3 valstybės tarnautoi
tylu, kad galėjai girdėti musę jus.

New Yorker 4 dr. Sedan

i
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For constipation relief tomorrow |
> reach for EX-LAX tonight <

BAIZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER .• LeBARON
PLYMOUTH * K CARS
“U WILL LIKE US”

'

■

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

i

1

Ex-Lax helps restore your system’s own natural
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.
You’ll like the relief in the morning
Chocolated or pills, Ex-Lax is^^ę
“The Overnight Wonderl’

4030 Archer- 847-1515

Read label and follow
directions.

Miko šileikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.
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3^ALL natural...

ĮV

FYTRA GENTLE AND
PREDICTABLE LAXATIVE

NAUJIENOS APLANKYS KASDIENĄ
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
ir kitiems.

& SalHepątica
24 TABLETS

C 1983 Criallem Ine.

j Homeland’ Hard Salami
- from HormeL

ENERGY

Ta pati skani, soti, Jūsų protėvių mėgta

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

Homeland* Hard Salami

PRAŠOM NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA

vėl jau čia. Rūpestingai paruošta parinktos mėsos, įvežtu
priemonių ir patyrusios rankos įberta česnako. Parūkyta,
tinkamai išdžiovinta. Tinkamiausia sotiems sandvičiams,
pilnų užkandų lėkštėms ir mėsingoms šaipioms. Paprašy
kite jos šiandien artimiausioj savo
_

Siunčiu $45. Prašau siuntinėti Naujienas Chicagojc
kaip velykinę dovaną metams (pusei metų $24). Kitose

delikatesų krautuvėje... Homeland”
gamintą pagal tradiciją

Sjlli1. Ml '

Wiseway Supermarkets
Ultra Warehouse Foods
Wilco (Lowell)
Howard's
Beef Mart
Burgers Supermarkets
Paulina Market
Gromon

And Other Leidinį ChitagoUnd Foodstores

Chicago, ID. 60632. T<J. YA 7-59*

Homeowners Insurance
F. Z a poli a. Agent
320814 W. 95th St
Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

Autorius pavairuoja 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.

DAUGIAU KAINUOJA
— Ką, tamsta, siūlai man 5
dolerius už šį paveikslą? Drobė
kainavo n/in daugiau!
— Bet tuomet ji buvo nauja.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS .<
Darbo valandos: Kasdien: na©;
9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro.
Seated.: duą 9 vai r. iki 12 vaL d ■
Ii pagal susitarimą. ■
;į

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street
Chicago, HL 60621

ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLA1TIS
ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:
Nuo 9 ryto iki & vai. popiet,
šeštadieniais pagal susitarimą
6606 S. Kedzie Ava.
Chicapo, (M. 60629

TeL: 778-8000

NR. IR GATVE

ihįį

MIESTAS ..... ............. .

Gausite šiose krautuvėse:
Strack & Van Til Mcgamarts
Minei Ii Bros.
Wilt's Supermarkets
Family Pride Foods
VanTil Mogamart
Munster Meati
Cuba Foods .
Plek'n Save

NED AS, 4051 Archer Avemrt

te

VARDAS, PAVARDĖ

iCHOmPl

į P.

Good service/Good prieš

© Ex-Lax. Inc.. 1982

C

FOR THE SMILE
- OF HEALTH.

Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininko Prano ŠULO 4
paruošta ir teisėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su legališkomis
formomis.
Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

Siuntiniai j Lietuvą i
ir I&w kraštui |

VALST.
ZIP CODE

8,000 miles to tvoM į
wasting gasoUna. ./
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Siuntėjo Pavardė, Vardas

Adresas:

and FLEASE
make people
more careful
6 — Naujienom, Chicago, 8, HL

April 18. 1954
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