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RYŠYS SU R0CKF0RD0 LIETUVIAIS
Amerikos Lietuvių Tarybos
vicepirmininkas dr. V. Šimaitis
vasario9,ęLdalyvavo"Nepriidau.
somybės minėjime Tlockfordę,
Wis., savo sveikinimo kalboje,
pasidžiaugė, kad-JAV kongrese
taip įspūdingai paminima ši lie
tuviams taip brangi diena. Ko m
gręse tie minėjimai Įvesti ir pa
laikomi Amerikos Lietuvių Ta
rybos. ’
*
• ' - '

PREZIDENTAS REAGANAS IŠSKRIDO
ILGON KELIONĖN I PEKINĄ

SOVIET UNION

riaiisia redaktorė yra paskirta I.
Gorczy n ska. J i m iela i d ed a
informacijos
kiekvieną. ALT
jęi nusiųstas apie padėti oku
puotoje**?; Lietuvoje. Ji yra
dallyvavuri ALTo suorganizuo
tuose etninių^ laikraščių redaktorių pietuose.
■ * to £;
.
ALTo Inį. AFGHANISTAN

Bush pasiūlė nenaudoti nuodingų dujų ir Šiaurės
Atlanto Sąjungai sumažinti kariuomenę

MONGOLIA

Washington, D C. Velykos jau , dentas -u ponia išskrenda i Hačia pat. Viceprezidentais išskri-! vajų , salas, šiose salose prezidęs, o prezidentas tuoj iš\yks ‘ ■lentas praleis dvi dienas. !Iš čia
ileon kelionėn.
1 prezidentas skris i Guam
1
Viceprezidentas George Bush 'kurioje praleis porą dienų g is
vakar Ženevos konferencijoj pa-4; ien skris tiesiai ci Pekiną. Tai bus
Izraelio kariai greitai
CH IMA
siūlė Sovietų delegacijai nuiar-: ateinančios savaitės ketvirtadie
sužino
ti nevartoti nuewngu dujų neJ nį.
Įvertino ALT& veiklą
susipratimams spęsti. Vicepre
Prezidentas pasieks kitą žemės
NEPAL
Bani Suheila, Gaza. Gazos gy
Lietuvos / Nepriklausomybes
zidentas nurodė, kad Sovietų' pusę. Ten laikas skaičiuojamas
dienos proga vyskupas Vincen ventojai, daugumoj arabai, ste RAN
karo jėgos vartei a nuodingas du-! 13 valandų anksčiau. Preziden
New Delhi
tas Brizgys įkalbėįo į. magneto bisi, kad Izraelio kariai labai
jas prieš begintklius Afganista-Į tas Pekine bus labai užimtas.
■ siw
fono juostelę” patriotišką kolbą, greitai viską sužino. Nespėjo te
no gyventojus. Sovietų valdžia! Kiekvieną dieną jis tuiės pasa
kuri buvo išsiuntinėta visoms roristu pagrobtas autobusas pa
INDIA
yra pasiryžusi pavergti Afganis kyti po kelias kalbai. Jam teks
lietuvių radijo valandėlėms.' siekti Gazo sienos sklypus, Iztaną, bet iki šio meto nepajėgia e’alyvauti keliuobe posėdžiuose.
Vysk. BHžgys skarinc visus lie-\ raelro kariai rimtat jo ieškojo keEAST
Afganiečiai nelei- ! Prezidentui teks pasirašyti ke“■......'
PAKISTAN
tuvius jungtis i laisvinimo pa liais Bąni Suheila kaimelyje.
džia r
naudotis keliais ; lis svarbius dokumentus, kurie
Pasienį saugojantieji Izraelio
stangas ir' -darbuotis dėl. lietu
įpareigos JAV ir Kiniją įvai
Martta
vybės Raikymo išeivijoje. Pri- kariai atsirado Bani Suheila pa
gali pervežti tiktai lėktuvais. riems dalykams. Prezidentas tusimindam?^ kovą dėl Lietuvos kelyje ir pradėjo kalbą su mu
Sunkvežimiais beve'k nieko jie j r i labai atidžiai peržiūrėti kiek
laisvės, vysk Brizgys kaib^o: sulmonais apie reikalą pasiduoti.
MILES
nepajėgia saugiai vežti, nes afga- vieną paruoštą dokumentą, kad
“Vos tik okupavo Lietuvą ni Čia jau buvo atvykęs-pats karo
500
nekiltų nesusipratimų.
NEi nieeiai užpuola gurguoles ir jas vėb’au
šai, tą kovą pradėjo ir iki šiol ministeriš,. reikalaudamas 4 vy
naikina.
Amerikos prezidentas grįš tik
ją ištvermingai vykdo Ameri rams pasiduoti. Jiems buvo įsa
tai pirmomis gegužės dienomis.
Ženevoj rusai pasisakė apie
Prezidentas Reaganas vakar išskrido į Kiniją, bet sustos savo ūkyje, Kalifornijoje. Havajų
kos Lietuvių Taryba, kurion, su kyta pasiduoti tucjau. O kai
Be to, niekam nepashptis, kad
vice])rezidento George Bush pa prezidentas, būdamas Kinijoje,
'lose, įvesimą, iš ten pasieks Pekiną^
sijungė ;visi Amerikos lietuviai, musulmonai nepasidavė, tai ke-'
siūlymą.- Sako, kad George Bush
išskyrus komunistuojančius. Kai turi Izraelio kariai įsiveržė per
bus pertrauktas įvairiais klauduris
ir
revolveriu
nušovė
visus
siūlo
uždrausti
naudoti
nuodin

. pokariniai tremtjniąi, atyyiomę,
j dą ir bandė pagrobti stovyklose
.simaib iš Washingtono. Prezi
j Ameiiką,. tai Amerikos Sena keturis, autobuso grobikus. - "į T LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS. IŠKELTĄ fi buvusius Kambodijos karius^ bet ga^ d u}rs. -o -pals-prezidentas už- { dentas Kinijoj turės kelis pata
jg^yLĄ IR VĖL ATIDĖJO
te, Koi^gręs^.miąinaa VBuv^utas^eBjsIz^el^
iiems nepavyko. Paaiškėjo, kad sakė paminti nuodingas dujas Į rėjus,- bet viską nuspręsti jis tu
-A m e r i kds k ariu om ene i.
Vasario
. Kambd'hjos kariai gana atkakę
rės tik ])\tb vienas.
;
jos me^^tiėt^ė|^-^^į^nizu6.-'■ liu
turėjo būti paskelbtas sprendimas, bet teisman tini gynėsi. Jie turi ginklus ir, ’- .'-u Jeigu Ženevoj bus nutarta ne J
• k rai v
tas
pakankamai amunicijos. Jiems, naudoli nuodingų dujų, tai ame.. į — Prezidentas Reaganas pasa
. padavusieji posėdin neatėjo . ■>
i
‘ rikiečiairtj'as sunaikins, kaip su-l
atgaiva
pavyko nušauti apie šimtą ptio-.
kė Amerikos vyskupams. kb.l
( naikino
Pirmojo Pas. karo.!
Chicaga III. Vakar, balandžio dėjai .visai nepasirodo.
Amer.
lančįu vietnamiečių.
aūto^^^-^^ųS^^’.Įį^ėivis sėdę- 19 dienos ryte Chicagos teisme
Bet jeigtč rusai ir toliau gamins! kataliku bažnyčios politika Nica,
Bet teisėjas pasakė, kad pa
Vis dėlto viėtnamiečiai savo nuodingas dujas, tai amerikie-! raguos ir kituose Centro Ame
norėda-. turėjo būti paskelbtas Frontinin skutinę, gegužės mėn. 22 dieną)
gio patF^ąški-'^^fe-^fsš^.ąS;
pataikė kų užgožtas Lietuvių Bendruo šiai-b^ląi spręsti. Jis pastebėjoj artilerija padare Kambodijos ; čiai bus priversti gintis. — atsa-J rikos kraštuose yra ]xivo]ir*ga
kariams daug žalos.
;
Amerikai ir visom pasauliui. i :ib r ?■/AT
; menės užvestos bylos sprendi kad byla labai ilgai tęsiasi. SU
kė rusais' George Bush.
muose
t '-•?'
Prezidentas Reaganas vakari
grėssior|yE^
mas,'bet ginamųjų advokatai teis metą’byla turės užsibaigti, dau-j
—urvatemaioj Nicaraguos pa
Amerikai
nepatinka
į
,
Ke^.iftaidiėhĮ'' aukso unci mo posėdi n neatvyko.
giau atidėlioti negalima.
išskrido''į Washingtono valstiją. |
* •”
to'
■ ;to.- •; toto'-to
krančių sargai kulkosvaidžiais
; veiklą^ < ja kainavo $383
Nora Astorga
Sprendimo paklausyti buvo
j Iš Washingtono valsti tos prezi
Pasirodo, kad! lietuviai buvo
apšaudė JAV helikopteri,, ku
dentas
įkris
į
Kaliforniją,
kur
j
Stamlįjs ; Hot* Springs. AR.vTajk
susidomėję šia byla. Ctasys Barz susirinkę apie 15 žmonių. Vi
Mar.uagva, Nic. Nicaraguos
riame skrido du JAV 'senatoriai,
dūkas, Algimantas Gečys ir ki siems rūpi patirti, ką Amerikos vyriausybė paskyrė gražiai nu savo ūkyje su šeimos nariais pra-; bet jie nusileido laimingai.
lankiai "Sumini Mlietuvius. / Vasa
ti bendruomenininkai pasakojo, teismas šioje byloje pasakys. By augusią ir drąsią Nicaraguos po_ leis Velykų šeštadienį ir sek-!
rio 12
įsidėjo ilgesnį aprašy
kad ‘lietuvis lietuvio neturėtų los sprendimas rūpi visiems lie nia Nora Astorga. Valstvbės de- madienį,
— Britai neišleidžia iš Libi
tuviams.
mą Salofhėjds Šmaižienės veda
traukti teisman. Bet jie pasi
partamentas pareiškė Nicara^ į Pinna^lenį po Velykų prezi-į jos konsulato lihijiečių, nes jie
mos radį c vaįandėlės “Leiskit. į
nori patirti, kuris libijietis nu
samdė geriausia advokatą ir apNaujienos stengiasi informuo guai, kad Nora Astorga Wa>hing
Perez glaudžiai
Tėvynę^, kartu primindamas
skundė visą eilę lietuvių. Ta ti lietuvius apie šios nelemtos tone nepageidaujama.
šovė ambasadą saugojusią polisu JAV.
Lietuva^ drauge įdėjo ir pačios
byla
jau
tęsiasi
veik
ištisą
de

bylos eigą, Stasiui Barzdų ku i
KALENDORSIIS
Sandinistų vyriausybei nepa
S. Šmaižienės nuotrauką.
šimtmetį.
nereikėjo įs; ryti šią bylą kelti, liko šitas Valstybės departamen-!
Balandžio 20: Did. Penktadie-;
Nauja 'ukrainiečiu
redaktorė
JAV Lietuviu Bendruomenės o jeigu jau iškėlė, tai reikėjo to nutarimas. Ji vienbalsiai nu-!
\
j nis, Teodora,
i uvuura, Lazdonc, Sigitas
Marqueatte Parko sky rius ture laiku nutraukti.
tarė josios nepakeisti kitu-asme
Vieton išvykusio ankštybes. End ra, Oslikis, Nergsaa.
jo taupymo sąskaitą.
niu, bet pasiuntė antrą prašymą,
nio redaktorio“-' kun^J. Swys6:56 | Marquette Parko lietuviai paKambodijos kariai
kad Nora Astorga bus Nicara-’
chuk, dabar nauja ukrainiečių
guos ambasadorius W:.<hingtone.!
j sfc'fėjo apie 1,100 dolerių į John
priešinasi Vietnamu!
laikraščio JThe Nevv Star” vy- Debesuotas, šiltesnis.'; .
Pakel įsteigtą ir gražiai išaugin
Valstybės departamentas paša-,
Bangkoka>.
Tailandas.
Kam

tą taupymo bendrovę. Bet darbš
kė. kad ii vra susitepusi kiaiiju,
'sr-’r
.riaus lietuvio marti tuos pinigus bodijos kariai nepajėgė pas i prie, ir dėl to ambasadoriaus paroi-,
atidavė kitiems, o ne tiems, ku- sint Vietnamo kariams, pasityžu- gems Washingtone nebetinka.
i rie tuos pinigus pajėgė surink- siems užimti visą Kambcdiją.
Pasirodo, kad ši ?r?ži mo-ttiis
Kai nebuvo kur dingti, tai
: ti ir padėjo į taupymo sąskaitą.
Šiandien jau nėra darbštaus Jo- Kambodijos kariai su gyvuliais prisiviliojo buvusį Nicaraguos
n<yPakelio, pastatytos taupyimo perėjo Tailando sieną. Tailan tautinės gvardijos viršininką,
bendrovės ir nėra jo marčios, bet do pasienio *argai toliau jų ne gen. Rovalo Perez Vego, į savo
beleido. suorganizavo stovyklas butą. Tuo tarpu į savo butą įsi- •
. byla dar nepasibaigė.
Vakar paaiškėjo, kad bylą ;š- pasienyje ir ton atbėgusius Kam leido du sandinistus. kurie jo-’
sic* bute nušovė gen. Percz Ve-’
kėlusieji bendruomenininkai pra bodijos kariu- laikė.
Antradienį didelis Vietnamo gąąą? Vėliau ji paoėgo kaitų su
dėjo bylą atidėlioti. Ją atidė
lioja nuo praeitų metų. Praei karių dalinys įsiveržė į Tailan- sandinistais. Pasirodo, kad gen.
tą kartą byla buvo atidėta, nes
naujas advokatas turėto bylos
■ vedimą paruošti. Matyt, kad
naujasis su byla dar buvo nesusi
pažinęs, o kai susipažino, tai įsi
tikino. kad jis tos bylos ginti jieLINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ
gpli, nes jis yra tos organizaciips narys, kuri bylą pradėjo.
Jis išaiškino, kad nedrįsta Skųsti
NAUJIENŲ” SKAITYTOJAMS,
teismui, o vėliau ginti.
George Bash
BENDRADARBIAMS,
Apskųstų lietuvių advokatas
Preridcntias Riaganas išvyksta Velykoms, o viceprezi
BIZNIERIAMS IR RĖMĖJAMS
bUVp paprašęs bylą išmesti. Jis
dentas George Bush skuba į Washingtoną svarbiems
’ net nustebo, ki toks dkMis žmo
Kinijos
JAV
reikaUms tvarkyti
“Naujienų” Administracija,
nių skaičius domisi byla, o skunBIS.
■-
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VELYKŲ “ZUIKIS" PAKEIČIA KRISTŲ
tu,
’ tuom pagerbdami kitaip gal
vojančius. T. T. Jėzuitams to
T. T. Jėzuitai negali pasiteisin
kie takto trūksta.
ti nė liturgijos nežinojimu. No* į
Tai gel te nauja tradicija gi
riti priminti jaunųjų nurcligin- 1
liai lietuviška? Visi žinome,
tojams, kad :r mes, pasauliečiai
kad margučiu dažymas yra prak
katalikui, dar nesame liturgijos
Ūkuojamas ir kitose tautose. Lie
užmiršę.
i tuvoje margučiu dažymr.s, jau
“Paskutinės dvi gavėnios sa-1
vaitos pavedamos ypatingam1 žinomas 16-ra m šimtmetyje, pla
čiai prigijo ir suhetuvėjo. Mar
Kristaus kančios apmąstymui —.
gučių dažyme pasireikšdavo lie
tai Kristaus kančios savaitės.’’
tuviu liaudies nuostabus kūry
Toliau: “juo (Verbų sekmadiebingumas. Premijų davimas už
11;u. D. T.) prasideda Didžioji sa- I
gražiausius margučius yra tikrai
va’tė. kuri yra paskutinė prieš Į
geras dalykas, ypač kada premi
Velykas”. Tos ištraukos yra
juojami vaikai.
iš liturgijos vadovėlio, kurį nau
Kada margučiai 'dažomi ir ridojome lietuviškose mokyklose.
‘Paskutinė gavėnios savaitė dinėjami? Štai ką sako Liet. En
yra kupina gilios, dramatiškos ciklopedija: “19-me amžiuje da
—”+&£rimties. Tai Kristaus — žmoni žė Velykų ir Atvelykio šve njos Atpirkėjo nužudymo drama, | tems, vietomis dar ir Jurginėms.
kuri pakartojama didingais vaiz Pats dažymas vykdavo D. Ket- Į
dais šios savaitės apeigose ir mal virtadieni, D. šeštadienį ir prieš]
Lietuvos nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrinė mokykla
etose. Didžioji savaitė prasikleda žvenčio vakare’’. Toliau: Jų mu
Veibų sekmadieniu ir baigiasi šimo, ridenimo paprotys dąug
f L \
a i troba ir stvėrė į 1a
l
£1
rl
.p
kur
buvo
ne
tik
per
Velykas
bei
didžiuoju šeštadieniu”, šita iš
mą pasitaikiusi dau ą. Tai butrauka iš kun. St. Ylos maldyno. Atvelyki, bet ir per Jurgines”.]
‘žli į stotį jau užsakyti, — ,o kirvis, stovėjęs atremtas į
(Tęsinys)
Peržiūrėjau ir daugiau knygų;
ndeniui.
ė moteris.
Bažnyčia pakeitė karkurias
baigiantis,
Dulksnys
bei straipsnių, tačiau niekur ne-|
vakarieniavęs Dulksnvs u- — Meskit lai, ponuli, meskit
neesmines apeigų detales, tačiau’
radau, kad kada nors ir kur; bemaž norėjo s tikti su parti
tuoj. .. — įsakmiai įspėjo jį
įgė gulti.
neteko girdėti, kad būtų pakeis
nors Lietuvoe margučiai būtų zanais, tačiau nesusitiko ir pasi
- Nenusivilkit, ponuli, — eigulio motina, žiebianti šviesą,
ti patys pagrindiniai. Kančios Į
ridinėjami gavėnioje ar Didžio beldė į eigulio trobą, lydimas įspėjo eigulio žmona, vesdama
Tik jam spėjus paklausyti pajj
evangeliją turbūt, skaitys kcp-l
joje savaitėje. EbU tikra, kad ši pririšto šuns lojimo.
arimO’ į. trobą įgriuvo septyni
su žibintuvėliu į kamaraitę.
lyčioje ir patys jėzuitai o pas
nauja .“lietuviška” tradicija ras
— Kur jūsų vyras — paklau
v yra i. Du jų buvo apsivilkę kakui. eis laiminti Velykų stalą,
pritarimą ir užgynimą ok. Lie sė jis, kai gerai i?klausinėtas parių uniformas šu raudonom
ip bu
prisikirs tortu ir pasidžiaugs mar
tuvos Kulto Reikalų minister!- 'gailiau eigulio žmonos buvo
gelis greit a įsi daro. .. Bė /.vaigž dėm ant kepurių, kiti ci
gučiais! Velykų “zuikis”, žino
Joje...
leistas i vidų.
giai už malkų j medžius... viliai. visi gerai apsiginklavę.
ma, bus duosnus ir jiems (gal ir ■
(Tęsinys)

j

marijonams už reklamą), fies
pelno bus ,tik ar tas pelnas ne
primena Judo grašių?
Netikinčių juk yra. Jiems re
liginės apeigos nieko nesako ir
neprivalomos. Tai yra asmeniš
kas reikalas. Jei tos moteriškės
ruoštu tokį '-pobūvį Playhouse
ar Mildos salėje — kas ką galė
tų pasakyti, Buvo netikinčių- ir
laisvoje Lietuvoje, betgi ir Lais
vamanių D-ja tokiu renginių ne_
ruošdavo Didžiosios savaitės me

Lietuvių visuomenė ne tokiai
— Išvažiavo į Lentupį. Kyt
veiklai statė J. Centrą ir jėzuitų rytą grįš... — atsakė moteris ir
rūmus. Visuomenė tikėjo, kad sukruto ruošti stalą vakarienei-.
mokytojų vienuolių globoje lie
Senutė eigulio motina verpė
tuvių jaunimas išliks atsparu^ rateliu, vaikai jau buvo sugulę.
visokiom neigiamom įtakom ir . — Ar nesakė jums kartais vybus pajėgus išlaikyti kilnias j ras, 'kaia reikalai su miško metautos tradicijas, ko palinkėjo ir rdžiaga, skirta “Neries” lentpjū
šv. Tėvas.
vei? — paklausė jis, kiek nepaPavergtoje Lietuvoje kunigai • tenkintas, kad sutartą dieną ne
eina į kalėjimus, vaikai ir mo- rado eigulio namie. Dulksnys
iinos drįsta stoti prieš bolševi-j buvo didžiulės lentpjūvės vicekinius teisėjus, jaunimas degi-Į direktorius ir medžiagų skyriaus
vedėjas.
—Sakė. Viskas parengta. Ryt
rytą atvyks ir perduos. Vežimai

— Ar dažnai lanžosi?
.. Gal'.jau deslmt dienų, kaip nėra buvę: 0
kita karta po tris naktis iš eilės,
o namie nelaikom.

dek pasiimu... tai dienai, — pa
sakė ir išėjo.

erdviau.

Tik dabar jis atšipę Rėjo iš
— Libijos policija išleido >š
staigumo ir, lyg a dal ini nuo britu ambasados ten saugotus
šalčio, Ivgia nuo patirto ispū<lžio tarnautojus.
drebėdamas, ėmė pamažu sam
protauti.
— Britu liberalų partijos vadaą
David Steel atvyko į Ameriką
ii' ilgai tarėsi su sen. Gary Hart, r

CLEVELAND. OHIO

— Pats sen. Hart stebisi, ko-j
Velykine Agape
dėl jis gave tokį mažą atstovų
skaičių Mississippi valstioje. D i-I
Po Prisikėlimo mišių šv. Jur
dėlę daugumą gavo Mondale.
gio lietuviu parapijos bažnyčio
je 6 vai. rytą, parapijos salėje
yra ruošiama Prisikėlimo agapė
— pasivaišinimas ir pabendra
MEET THE CHALLENGE! .
vimas džiaugiantis Prisikėlimo
triumfu ir ateinančiu gamtos pa
budimu. Vi-i nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti.
a.
Šv. Jurgio šventė —
Velykų štai.13

Tradicinė metine Clevelando
lietuvių šv. Jurgio parapijos
šventė — Velykų stalas bus At
velykio sekmadienį, balandžio 29
d. 11:30 vai. parapijos salėje. Ly
giai tradiemiai ta proga bus pa
stato! Valgyt išalkoni, kaip šu- gerbti parapijos savanoriai dar
aes, — patvarkė vienas karių. — bininkai, kurie per ištisus metus
9 čia kas per paukštelis? — pn- nepailsdJami dirba parapijos gelūrė jis, pamatęs Dalksnį. —
Kas jūs per vienas?'
— Su reikalais atvykau.. .
Miško medžiagos gabenimo rei
kalais. .. Aš.... — pradėjo aiš
kintis šis.
— Nusivilk paltą! — suko-,
I idrS
mandavo karys.
— Kaip ta ? —nustebo Dulks-t@
nys.

Dulksnys tik dabar prisiminė
turįs su savim stambią pinigų
suma darbininkams išmokėti. Ji
nupurtė šiurpas. Atsigulęs, bet
gi. jis staiga pajuto nuovargį ir
.uojau užmigo.
— Nusivilk, kad saikau! — su
Buvo jau gerokai po vidur
nakčio, kai jį prižadmo nirtin riko anas, atkišdamas į jį pis
■LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
naši, neša, kryžius į Kryžių kal gas šuns lojimas ir šūkavimai toletą.
— švarką!
mūsų klientams, draugams ir pažįstamiems
ną, apmokėdami savo įsitikini Kieme, kitoje trobos pusėje.
— Megztinį!
^1 uitis
mus Acuiciuiiiib.
kančiomis, net yyvyutruns,
gyvybėmis, uo
Greitai suvokęs, kad tai už
—Batus! Oho! Geri batai, dvi
51 mes ką darome?! Vieni prarado puolimas,
jis seko, užsivilko gubais padais! Tikras juchld!. rėdą, kiti prarado drąsą.
paltą, kuriuo buvo užsiklojęs chromas.
Kiekvienas lietuvis, kuriam viršum antklodės, ir puode prie
— Kelnes!
'.ango.
Tačiau
tik
spėjo
jį
atida

,kilnios tautos tradicijos dar rū— Kojines!
LIETUVIS DAŽYTOJAS
ryti,
kai
kyštelėjo
automatinio
5 pi, privalo visais leistinais bū_ Draugas Matviejevas ir
Dažo namus iš lauko ir iš vidaus. I|arbas garantuotas.
pistoleto
vamzdis
ir
šovė
galdais reikšti protestą, kad sąžinė
draugas Mojšiejenko!
4 būtų rami, kad nereikėtų iš
— Aš!
4612 So. Paulina St.
— Kuda?! (Kur?!)
Tel. YArds 7-9107 5 dos akis nuleisti.
Dulksnys pasijuto, tarsi būtų
Netylėkime, nes tyla reiškia
— Į girią su juo! — Ten —
jį kas karštu vandeniu apliejęs. patys žinot...
pritarimą.
Delįina Tričienė Visiškai neprotaudamas, jis puoKol Dulksnys spėjo suvokti,
kas Įvyko, jis buvo išstumtas iš
yinnnnmmimiiinmimnnimniniiminiininmniiinmhmiumiimiiiiiiimnip trobos ir atsidūrė basom kojom
3
________ 4_____ '
_
_______
f ant skaudaus gruodo. Dangus
■> LITERATGRA, lietuvių literatūros, mene ir moki

GIFT PARCELS TO LITHUANIA

5S54 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesėnvtą, Vine
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoa
F. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir 1
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis I
M. K. Čiurlionio. M. šūeikio, V. Kaiubos, A. Rakštelės ir A. Van

• DAINŲ ŠVENTUS LAUKUOSE, poetės, rašytojos tr £51
finlą lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalu*
Kentės bei jų istoriją Ir eigų. Įdomi skaityti ir nedainnojan
tiems, gėrintis tutorėf puikiu stiliumi ir surinktais duermenimi
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

linki savo klientams, draugams ir

JfW pat

'i.

i
B

3518-24 West 63rd Street
Tel.: 776-5888
Chicago, HL 60629
ANICETAS GARBAČIAUSKAS, sav.

I

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENS
4iiMniiiiiiiiiiiiiiiiii:nnn:iiiiii!!iiiiiiin!iii:iiiiiiii<iiiiiiiiHiiiiiiiiiiiii:fiiiiiin:iiiH

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

ZbOl W. 69th SU Chicago, DL 60629 ♦ TeL 925-2737

Inž. LIUDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

Iš PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA
SE’d!!

%!

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, III.
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI

DUMYNAI

• FANNIE MAY SAL

amssiMi
• KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
J vai. ryto iki 10 vai vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.

wnw^ts. M F^*>^~ko kūryba, J. VaMll

yri w tgm r f r n

A. G. AUTO REBUILDERS

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras
lag fr klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje) tik a
fnrglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą far poa
giją. Dabar būtą jj galimi pavadinti kovotoju ui imogaus teL'W
Knyga yra didelio formato. 205 puslapis- kainuoja

j'STtfrr.at.

. pažįstamiems

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

> LleTIjVISKASTS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamtfaaaa.
įdomiai parašyti įtudija »pie Rytprūsius, remianti# Pakalnėj >
Labguvos apskričių duomenim!# Apraiymai {domūs kiekvienai
DetuvlūL Leidinys ūlurtruotM onotraakocofs, pataisoje duodam,
vitovardžip pavad1rrima%t? jų vertiniai | rokle^lų kalbą L&ta
naudingoje SX1 poal knygoje yra Rvtprtatij ienielapts. Kaina S*

»

>x>»

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

• V1ENIŠO žMOGAtJS G Y V ENTMAS, Antano Rūke apr&ih
tas luošo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausi
gyvenimo bruožų apraiymaa, bet tiksli to laikotarpio buities titt
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ts 205 puslapių knyg
parduod&m* tik ui IT

> K4 LAUMltS LfiMB. ralytojoe Petronėlės Orintaltėa att
mtntaal Ir mintys apie omenis Ir vietas oeprlk. Lietuvoje ir pb
matsials boHevfkq okupacijos metais. Knyga turi 234 pualapitn
bet kainuoja tik S3.

SERVE WITH PRIDE IN
THE NATIONAL GUARD

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

STANLEY ŠAKENIS

NEBRANGIOS, BET'VERTINGOS KNYGOS

rovei jvai<i?Ubius darbus.
Lietuviškas Velykų stalas yra
jau tapęs Clevelando lietuvių
kulinarijos pažiba. Jo valgiai, ją
išdėstymas ir papuošimas jau bu
vo filmuoti ir perteikti per vie
tos televizijos kanalus.
Visi lietuviai nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti šv. Jurgio šven-'
lee ir pasigrožėti nepakartoja-^
mu Velykų stalu. Biliete kaina
$5 asmeniui.

tebtbuvo juodas, tik Grigo ratu
rodiklis, nulinkęs žemyn* rodė
netolimą aušrą.
pyre Dulksnį
— Judėk!
juosmenį vienas va
vain :d <ii
rančiųjų.
Dulksi
mus sparčiau sukandęs- dantis
iš skausmo. Tačiau,
sušalusios k; įjos n i > c jautės
pasidarė
skaudumo,

F

D. JLUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininku
n

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada Ir
bet kur. bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui
ir lietuvių kalba. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padare
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui
tr patarė mums toliau studijuoti
Kaina pS. Kieti vlrleliaL

paltu H

”'

KADJIENO8
8. Halsted St., Chicago, IE 80008

C

t — Naujienos, Chicago 8, lU.

Friday, April 20, 19^4

tr»cija nustatė taisyklei; žemo ti pkcloir. galvom vinutes, tai
kalbringumo maisto etiketėms, tada neatsiranda dulkių, nelieka
, Jos yra privalomos. Dabartiniu žymiu ir sienos nenublunką.
Magdeleva Sulaitienė
metu bet koks maistas, su etiI kėtimis law colorie, reduce ca-.

APLINK MES IR MOSįl NAMUS
,_

| lorie, diet ir kitokiomis, turi iš
samias maistingumu informaci- i
jas: kalorijas, proteinus, rieba
lus. vitaminus ir kitokias nusta-;
i tylas statistikas. Žemo kalorin
gumo maistas turi būti bent tree,
daliu kalorijų mažiau už tokį
pat normalu maistą.
<

--

Smogas sukelia vėžį

Dr. Joseph Boyle savo prane
šime krūtinės ligų chirurgų ko
legijai Los Angeles pareiškė,
kad žmonėms, turintiems vėžio
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
ligą pradinėje stadijoje, ta liga
dažnai pranyksta, jei asmuo lai
I
ku pasišalina iš smogo užterštos
e Didžiausias svogūno prie-j
aplinkos. Vienu atveju vėžio ce
ląiku (tn> kartus i dieną) ir pil
šas yra nevienoda temperatūrajnienkėti
lės paciento plaučiuose dingu
nai nep’Li valgyti. Vis truputi}
Besikeičiančioje temperatūroje
sios vos savaitei praėjus po to,
Daugeliui rūpi kaip keletą dar nedavalgius — sustoti. Varesą svogūnai veikiai pradeda lei- Į
kai tas pacientas apleido smogo
aru numesti. Yra ealima tą tėti daugiau vaisiu ir saločių,
sti laiškus. Tokiu atveju geriau
persunktą Los Angeles miestą.
p daiya, jei lik yra noras ir sti, mažiausiai kartą per dieną ar-^
sia juos nulupti, įdėti į plastiki
Tačiau dar daugiau vėžinių ce
p i valia. Bet pirm negu asmuo ha ir du kartu. Gerai valgius šu-į
nį maišelį ir laikyti šaldytuve.
lių atsiradę kelioms savaitėms
' piailės praktikuoti sumenkėji- kramtyti ir vandens neužgerti,
e
Plaunant
linoleumą
yra
laj
praėjus po to, kai pacientas vėl
rą. jb turi pasitarti >ū gydytoju nes taip daugiau suvalgoma.
hai pravartu įpilti truputį žiba Su grižo.
ar jis vra saikas, ir kok< geriau
Nevalgyti taukuose keptų val
lo i muiluotą, vandenį, nes tai
Dr. Boyle pasakė, jog tyrimai
sius būdas sunienkėti.
gių bei riebiu kepsnių, kaip pa-j
padės lengviau nuplauti visus parodė, kad kai kurie vėžiu ser
Praeitai keliais metais mo jų ir panašių dalykų, saldžių!
nešvarumus.
gantieji ir kitokias plaučių ligas
terys daugiausia tarp šlurmin- užkandžiu ir alkoholio, nes jie|
gai ėmėsi
tais Akrais, kad ne- luoda kalorijų ir padidina ape-i
Kalifornijos pakraščiuose
• Valant žuvis patartina pa turintieji parodė dramatišką pa-,
’
vj
kurios ne tik svarus numetė, titą.
merkti į karštą vandeni, tada gerėjimą kai pasišalino iš Los
bet kartu ir savo sveikatą su- ? Vartoti vandens kiek reikia,\|
daug lengviau ir greičiau gali Angeles arba pradėjo kvėpuoti
filtruotą orą.
naikino. Todėl reikia atsargiai • ^crs porą litrų per dieną. Gy-J daryti. Jeigu mėginsit sumenkė-į 900 moterų.
Žmogus, iškasęs pirmąjį pa ma nuimti žvynus.
ir protitngai tą bandymą įvyk-i yenti skysčiais tris dienas pei* ti su vaisių ir kitų žalumynų pa- j Idoma ir Vienos ligonių sto saulyje alyvos šulinį ir pra
8 Kepant žuvį, kad neliptų
— Astronautai jau pradėjo
(tinti. Niekuomet nereikia var-; -avaitę. Per dvi savaites arba: garba. vengiant riebių, saldžių j tistika. Pacienčių vi sada <lau- degęs fantastišką biznį — už
toli vaistų, dėl isumenkejimo., mėnesį galima sumenkėti. nepa-< ii* krakmolo valgių, tai greitu lai-; ciau, bet pacientų mirtingumas dirbo tiek mažai, kad 10 metų prie keptuvės, reikia pabarsty ruoštis naujai kelionei i erdvę.
ti t truputi druskos Į keptuvę
be gydytojo ntirodymeo. štai yra kenkiant savo sveikatai.
savižudžiu tar- praėjus, tapo skurdžium.
kn įgysite :ištuoniolikos metų didesnis.
prieš dedant
Tuo
— Erdvėlaivis "Challenger”
keli sumenkėjimo būdai:
Nemėginkite su menkė t i dau-į mergaitės išvaizdą.
. iiivį’ kepimui.
. pe-moterų daugiau, vyrai daž-I 1859, Euwin L. Drake darba-- ..
vosi Titusville, Pa., ir vietos] bus išveng^^idęgip°.
jau pataisytas ir didžiųjų trans
* * *
Gyventi tris dienas vien skys-! giau kai]) svarą per savaitę, arbaj
čiais, kaip vanduo, pienas, vai Lianą ir pusės svaro per savaitę.,
žmonės pasityčiodami ji pravar-j s Šeiminihkėms d/rbant namų porto lėktuvu -atvežtas į Cape
Kodėl moterims trūksta
Canaveral.
sių sunkos :r sriuba (be piene Taip darant per kelis mėnesius^
TARŠA SKATINA SENATVE džiavo Drnkes Folly- Drake —j ruošą, skalhfąnt ,ap.plaunant invyrų
ar grietinės).
i tikima ^imažinti kelioiika sva-J
Kvailystė. Jis, mat, bandė gręž dus, rankos' šųtkūkšta. Tam. iš- ‘
— Hagos tarptautinis teismas
Žmogus sensta daug anksčiau ti žemę, ieškodamas alyvos.
Po trijų tokių pusiau valgy-'; tu. Kaip kurios moterėlės la-i Beveik rišu šalių statistika ro
i vengti, reikia Jiąt*i»ti rankas su
>enti ateina laika
laikas, skelbia
mo dieniu reikia pradėti ’špa- bai norėtu palengvėti nuo di>; do, kad ivrų gimsta mažiau, ne negu senti
Tuo laikmečiu alyvą surink ricina. Par^ųitls>fiavušios rankos susirinko svarstyti N icaraguos
skundo .prieš Ameriką dėl uos
l^ngvo, ne staiga
šimties iki dvidešimties svarųL gu moterų. Bet vyrų'daugiau ir Notre Dome universiteto tyrinę. davo dažniausiai nugriebdami vėl palieka SaLikos.
tu minavimo. valgvti.
Valgvt tik paskirtu sis metodas leistų saugiai tą pa-' miršta kaip tik tokio amžiaus, ■ojai. Ka iki šicl mokslininkai šaltinių ir srovių paviršių.
s
Kad
nepaliktų
žymės
ant
I <kaitė tikruoju senėjimo kaltikada j re gali vesti>
i
— Persų Įalnkcėg Irako lakp| ninku — organų susidėvėj imą, Drake, 40 m. amžiams, buvęs sienų, kur kabo paveikslas, rei
Kokios , gi yra to pasėkos?}
— gali būti*' kad visa tai darosi j geležinkelio konduktorius, skel- kia ant kampų įspausti arba įkel_ ai apšaudė X<įų-W’5dio laivus.
1 Tūkstančiai* moterų negali ras- dėl
to. kad žmogus turi gyventi
negirdėtą minti, kad po žeme į
ti sau. gAvempTo partnerių.
turi
būti tvenkiniai alyvos, tik.j
VELYKŲ ŠVENČIU PROGA
chemikalai ir fiziniais bei biolo
Vienos daktaras Pcspešil pa giniais teršalai^ apkrėstoje ap- reikia-prie jų prisigręžti. taip
Tašė veikalą, kurtame taip pai i linkoje, skelbia dr. Morris Poli kaip ir prie vandens.
Remiamas kelių investuotojų,!
Nurodė, kad vyru mirtingumasl ard. Notre Dames Lobund labo
Drake ir jo pasamdytas kalvis j.
ji yra daug didesnis, negu moterų J atoriros direktorius.
ž'J mirtingumas: Nors Vieno’e ber..; Greičiausia yra taip, kad kū- prad^'o gręžti pasirinktą vie
ninku 1-15 metų amžiaus 3 tūks. j nui yra skirta daug ilgiau gy- tą. Po 30 pėdų gilumo jie su$į Šančiais daugiau, negu mergai-] vent;, negu jis gyvena, bet kenk- .tidūrė su problemomis ir gręži
$
cių, bet ta- skirtumas turi ten-J sminga aplinkos teršalu veiki- mus sulėtėjo iki trijų pėdų per
F. ■ denėijų išlyginti. 296,000 mote-] mas pagreitina organų susidėvė dieną. Investuotojai pasitraukė.
i
rų 20-33 metų amžiaus 1931 m. 1 jimą ir paspartina senėjimą ir Pasiskolinęs iš banko 500 doI.ĮJ
$oko 272.000 vyrų. Pokariniu lai per ankstybą mirti, spėja dak- Drake darbą tęsė. Pasiekus H
SOPHIE BARČUS RADIJO ŠEIMA
ku Vienoje buvo neištekėjusių ‘aras. Tatai patirta su 'gyvuliais, 691z2 pėdų gylį, iškilo tamsiai | į
$
rnoteni 54,000 daugiau, negu kai kuriuos auginant ir laikant žalias skystis — alyva. Taip pa-!
ALDONA DAPKUS, DUKRA SOFIJA,
si
keitė
pasaulio
eiga.
prieš karą.
plinkoje, kur jų nesiekia jokie
ir bendradarbiai RITA LIKANDERYTe
oro
teršalai
nei
nuodingieji
che

Netrukus
Penusylvanija
ūžė
Labai charakteringa, kad toks
Ų '--bei ROBERTAS VITAS.
mikalai.
nuo
tūkstančiu
grąžtų
sukimosi,
reiškinys yra lyg ir priešingas
sveikiname gimines, draugūs, pažįstamus
'i
buvo ieškoma metodų pagerinti
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
gamtai, kini nasaidiui
vyru
Laboratorijoje švaraus oro
t
fe/ fe duo
ir lietuviškų organizacijų bendradarbius.
‘
skysto
aukso
’
’
išsėmimui.
Vie
-i
da daugiau necu motetu. Vvruj lygose buvo auginamos 68 žitir■>
Taip pat sveikiname mūšų Elektros Įren
linki visiems lietuviams
mirtingumas rodo, kad ji e. o ne| kė^ rr per dvejus metus jos* ne- toje atsirado alyvos valykla, pas-1
gimų ir Pataisymų Bendrovės klientus.
motėrvs gali būti vadinami silp| parodė mažiausių senėjimo žen- <ui pirmasis geležinkelio alyvos!
SOPHIE BARČUS RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS
tankas,
pirmasis
alyvos
tiekimo
na lytimi’ Dėl mirtingumo su-i klų, kai paprastai atvirame ore
Iš WOPA 1190 kil. AM.
Visiems- linkime LAIMINGŲ
vamzdis.
amžiuje labai daug V5^-‘ per dvejus metus iš 10 žiurkių i
Lieluviij kalba: šeštadieniais ir sekmadieniais
i brendimo
VELYKŲ ŠVENČIŲ!
Bet Drake: toks nepaprastas
ru nesudaro saruneu su moteri-J 9 padvesia.
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.
*n:<.
to, dalesnio vyrui Dar įdomu dalyką tyrinėtojai dyvos atspėjime, nenumatė to
< Maža trt
Dr. Birutėj Klaudijus ir Aušrelė
reikalo išsiplėtimo: išsėmęs sa
7159 Š. Maplewood Ave.
Tcl. 778-1543
$ mirtingumo p;»sėka yrą našlės.}į patyrė, tai kad tobuloje aplin vo
šulini,
aplinkinę
žemę
par

<in4orrs- jau sunkiau dar kartą koje laikomo- žiurkės nė viena
CHICAGO, ILLINOIS 60629
Pumputis
davė
už
$10,0000.
Už
keturiu
me

tekėti. Bet nereikia manyti, kad negavo piktybinio vėžio, kai ner
ąpsivedimas trumpina vyrų gy maliai per tą laiką veži gauna tų ji buvo verta 1 milijono dol.
4514 So. Taiman Avenuė
Drake nesisekė. Investavęs pi
venimą. Nustatyta, kad vedę vy viena iš keturiu.c
rai ilgiau gyvena, negu nevedę.
Ta proga primintina apie svei nigus biržoje, prarado viską. Ti
Chicago. IL 60632. Tel. 927-3559
gyventojai atėjo jam į j
i 1931 metais Vienoje liko naš kus ilgamečius kalnu, ypač Kau tusville
j
liais 8,000 vyrų, o našlėmis 12,-’ kazo, gyventojus* kurių civili pagalbą, sudėję *4,200.
Linksmų Šv. Velykų švenčių
1873 m. Pennsylvania jam pa_ j
zacijos tarša dar nepasiekė
. skyrė pensiją visam gyvenimui
jj po 1,500 kasmet. Jis ja džiau
LINKIU VISIEMS SAVO DRAUGAMS
Žmogus,
iškasęs
pirmcrij
4
gėsi tik 7 metus. Mirė 1880 m.
•' IR PAŽĮSTAMIEMS.
#
alyvos šulini... baigė gy
venimą varge!
e Maisto ir Vaistų Adminis£

r
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PRISIKĖLIMAS

=:

-MIELI BROLIAI IR SESĖS!
I

K: 'siaus P.-isik^itno švenčių proga sveikiname narius- prijauč
čiUs r višus geros valios lietuvius, gyvenančius įvairiuose pas j ui o kaš
Itiu e.
'
a
Svx kįnattic mūsų veiksnius ALTą ir
darbus mdfų pavergtos tėvynės atžvilgiu.
M* sesėms xpavorglojc' lėtinėje I rikiine, kad Tr’k
Kristus sutektų Jiems iitvenhės ir jėgų nesti ta ęunkkj v*rg:ju5 n

iki Lietuva bus vri laisvu

“

Tegul Pristkilęs*Kristus pripildo visų mūsų Jirdis nieHęs, la kes ir
vienyfjt-U dvasia. *
*
‘ . \

R. LMuviu lJeniru<Mn€n^\'ta^0vyb5
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Varpai sudundo, sudrebėjo!
Priri kėlimą jų garsai
Gžlingi skelbia mums liuosai!
Toli jie plaukia sparnais vėjo
Per kaimus, per mėlsvus miškus
Ir laimina lankas, laukus...
Varpai sudundo, sudrebėjo!
Gamta iš miego prisikėlė!
žletttos sutilpo jau ledai,
Upeliai ritasi bukimai.
Pragydo veversėliai mieli,
žaliuoti pradeda lanka —
Spėka saulutės nemenka...
Gamta iš miego prisikėlė!
Varpai plačiai prisikėlimą
Mums skelbia meilės ir tiesos!
Bet., silpnas kenčia nuolatos.''
O tvirtas tveria prispaudimą...
Bet nenustokime vilties,
Nes skelbia nūn žmonėm išties
Varpai plačiai prisikėlimą.
J. M.

{
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pinčiukas pritaria šiai partijos politikai, bet jam nepa
tiko, kad pirmon eilėn buvo įsakyta išrinkti komunistų
lietuviškas knygas. Be kitų dalykų, Maskvos rašytojams
Laurinčiukas tarė:
“Skaičių mėgėjai apskaičiavo, kad Antrojo Pa
saulinio karo metais buvo palėkta 827 trilijonai kul
kų. Esu skaitęs eilėraštį apie kulkas, kurios, nepa
siekusios taikinio, klaidžioja iki šios dienos, šiandien
radijo bangomis po eterį klajoja daugybė melo kulkų,
kurios neužmuša žmogaus fiziškai, bet gali suluošinti
dvasiškai. Intensyvaus imperialistinės propągandos
apšaudymo lauke yra tarybinės Pabaltijo respubli
kos. Neseniai Vašingtono administracija sudarė spe
cialią radijo programą, kuriai davė “Baltijos ban
gos” vardą. Mes didžiai pasipiktinę tokiais imperia
listų veiksmais. Visi žino, kad skaidrios Baltijos ban
gos į mūsų krantą išmeta tyro gintaro, o amerikie
tiškieji propagandistai nori jį pakeisti purvo lašais”.
(“Literatūra ir Menas”, 2 psl.)

Prof. Adomo Varno pieštas milžiniškas “Mindaugo krikštas”.
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BALTIJOS BANGOS ATNEŠA ŽINIAS,
KURIOS SUKREČIA LAURINČIUKĄ

Albertas Laurinčiukas kelis metus trynėsi Ameri
koje. Ilgiausiai jis gyveno New Yorke, buvo Washing
tone, Chicagoje, ypač Ciceroje, buvo Kalifornijoje ii ’
kitur. Kazakevičius trumpiau buvo Amerikoje, bet Ame
y.kpsšliėtuvįų. .gyvenimą jis geriau pažįsta, negu Laurin
čiukas. Pastarasis geriau pažįsta Amerikos gyvenimą,
bet nepajėgią padaryti Jogiškų. išvadų. Turimas žinias jis
suka ant komuriištinio: kurpalio.

Matyti, kad tos “Baltijos bangų” siunčiamos ži
nios sukrečia ne tik patį LaurinČiuką, bet ir visus, kurie
tapo Kremliaus statytinių bendradarbiais. Jam būtų daug
geriau, kad rusų pavergtoje Lietuvoje tų Baltijos bangų
niekas negirdėtų, bet nieko rusai negali padaryti. Tos
bangos pasiekia ne tik Lietuvos krantus, bet ir Latviją
bei kitus kraštus. Tų bangų klausosi ne tik paprasti kol
chozų darbininkai, bet ir patys komunistų partijos na
riai. Tvirtinama, kad net ir Antanas Sniečkus, šeštadie
niais išvažiavęs į Lendvario pirtis, užsisukdavo radiją
ir klausydavo, ką Amerikos Balsas lietuviams pasakojo.
Jeigu jau Sniečkus klausydavo, tai ką bekalbėti apie Še
petį, Griškevičių ir kitus.

jau artimos praeities. Geri dar
bai' neužmirštami.
Kelionės pabaiga mudu vedė
KOVOS DĖL .SPAUDOS
į Antakalnį mūsų partietės Filo
(ATSIMINIMAI)
menos globon. Kitą dieną JurgeIš tikrųjų lėkėme. l>o Stakliš-j įionis jau perėjo savo pažįstamų
( Tęsinys)
kės buvo Aukštadvaris. Jau pu- i ziniun. Nuo to laiko jis dingo
— Geriau nebereikia, daktare, sė kelio. Kai lenkėme Trakus, aš
iš akių. Pik vėliau, po dvi— taip lengvai ir tikslingai jis kumštelėjau Jurgelioniūi, sakv- j dešimties metų, patyriau jį besprendė sudėtingą situaciją ir damas:
'
’ 1 esaHt Amerikoje.
teikė pagalbos priemones.
Pelėsiais ir kerpėmis apaugus
Dar šviesai neišbrėškus, mes
POREVOLIUCINIS METAS
[aukštai
jau' kebavbme Prienų link, stip 
Trakų štai garbinga pilis!
Ir vėl Tartu universitete
rių sarčių nešami. Mano ben
Jos aukštus valdovus užmigAš vėl Tartu. Vėl prie moks
drakeleivis tylėjo. JĮ veikė be
[dė kapai, i lo. Pasiilgau jo. Pagaliau jau iš
sikeičiančių įvykių raidos skuO ji tebestovi dar vis.
eiti visi semestrai, ir vięos įskai
Jis nusišypsojo, pagyvėjo. Vil tos gautos. Reikia ruoštis ir
Į mane supusius jausmus. Mėgs
nius artėjo. Kai pasiekėme mies- jĮ valstybiniams kvotimams. Iš su
tu pulti priešą taikliais jam smū
tą, sustabdžiau globėją:
rinktųjų* žinių paaiškėjo, ikad be
giai's. Mėgstu jį nugalinčios jė
— Čia, — sakau, — mes iš- savo gubernatoriaus ištikimybės
gos pasisekšną.
lipsime.
v
pažymėjimo neleidžia kvotinių
'Kason-j^įe,Taiti Jiezno persi— Gal dar pavėžėti?
laikyti. Klausimas vienas: kas
skyrėme su savo globėju. Kai
— Ne, ačiū. Pėsti pareisime.
tau jį duos, tiek ląikohįau iešaš šmdingąi; jam padėkojai!, tai
Ši r dingai^ats’i sveikinome. lin
jis. i kiek nustebęs, man pastekėdami viens k i La m 'laimi ngos miniau dvi pagrindinei, žmo
kloties.
gaus savybes: jas sndliro pasas
ką'! Džiaugi uosi galėjęs
Netikėtas'',
supuolimas.
Kartą,
ir istkimybė. be kurių Rusijoj
lanistcnfis įaęiėĮu
KasGuAse.
pasistiprinome.Į. kai po (ividešinit metų į mano' nėra gyvenimo. Ir man ta dalis
būti žmogystai be ištiki
Nuipani seimininkė prašė ne tik; kabinetą Kaune įėjo kažkoks ži teko
laplaukis senyvas klientas, aš. mybės pažymėjimo. Netikėtas
valgyti, bei' ir išgerti, sa-ko, lainustebau pamatęs jį.
atsitikimas paragino urane grei
mingeanė bus kelionė. Vaišiiigo— Rūdininkai, kur aš lamstą čiau baigti su tokią padėtim.
je šeiniOje?-a?tt4gavo kiek ir Jurmačiau? — .paklausiau jį.
Kartą’ kai didžiąja miesto gatve
geliųnis. Ir nervai atsileido; pa
sidarė šnekus.' •
— Kasonyse, advokate, — at grįžau namo iš paskaitų, sustab
Pairs- šeimininkas taip pat ne sakė jis juokdamasis. — Aš ve dė mane buvęs mano buto šei
pro šalį buvę kelelą išlenkti.
I
iziau
tuomet tamstą Jr dar kitą mininkas, malonus estas.
— Aš turiu su tamsta pasikal
— Vilniuje, — sako jis-, — bū- i Vilnių,
sime.-apie kokią dešimtą valan
Aš negalėjau tuomet jo nepa bėti. — tarė jis.
— Prašau, — sakau, ir abudu
da. Vėju ten ntilrksime!
vaišinti ir neatsiminti ne taip
pasukome -į šalinę gatvę.
VLADAS POŽĖLA

Laurinčiukas šių metų “Literatūros ir meno” kovo
mėn. 24 d. numeryje parašė straipsnį, kurį dabartinis vy
riausias redaktorius 0. Aleksa atspausdino antrame pus
lapyje. Laurinčiukas Vilniuje eina Tiesos redaktoriaus
pareigas, rašo įvairiais klausimais. Jis ne tik rašo, bet
ir kalba. Šių metų kovo 13 dienos Maskvos rašytojų suva
žiavime jam teko skaityti paskaitą. Savo kalboje jis ry
žosi apginti knygą, bet nepasakė, kokią knygą gina. Vil
niuje Laurinčiuko kalba atspausdinta pirmuoju straips
niu. Reiškia, ji yra svarbesnė.

Kada rusai išaiškino, kad Sniečkus užrašinėja rusų
švežamą turtą iš Lietuvos, jo ištikimybė pasibaigė. Ko
munistų partijos narys privalo Maskvos aklai klausyti.
Kuris jos neklauso, tai ilgai nerašinės. Nežinome, ar A.
Sniečkaus užrašai dingo. < ar. jie kur nors užkasti gerai
uždarytoje bonkoje. Bordonaitė nieko savo, atsiminimuo
se nerašo, bet reikia tikėti, kad šitas reikalas kada nors
išeis, viešumon. Jeigu neparašys, tai kam nors. prasitars.
Laurinčiukas, tai ne Sniečkus. Jo ištikimybė Maskvai
didesnė, negu buvo Sniečkaus; Kada Laurinčiukas pasi
klauso Baltijos bangų, tai jis sudreba. Kiekviena žinia jį
sukrečia. Jis negali suprasti,'kaip Amerika per 40 metų
gali nepripažinti Lietuvos, Latvijos ir Estijos Įjungimo
i Sovietų Sąjungą. Jis nemato, kokia Amerikai iš to ne
pripažinimo yra nauda. Jam į galvą neateina mintis, kad
Amerika yra sukurta idealistų. Jam į galvą neateina min
tis, kad idealistas Kosciuška važiavo i Amerika demokratin ės santvarkos kurti.

Rašytojai žino, kad rusiškos knygos labai blogai pa
ruoštos. Knygas rusai spausdina laikraštiniame medžio
drožlių popieriuje. Popierius labai greitai pasensta, pra
deda trupėti ir byrėti. Kas palaikė knygą bent 10 metų,
tai tas žino, kad knyga pradeda trupėti, virsta dulkėmis.
Jos Įrišimas dar silpnesnis. Atidarius knygą kaip reikia,
tai nugaroje ji skyla. Niekas jos jau nebesudės.
Bet svarbiausias dalykas — Sovietų valdžia valdo
ma kagėbistų. Andropovas, dar nebūdamas partijos ge
neraliniu sekretoriumi, Įsakė iš bibliotekų, krautuvių, o
vėliau ir iš namų surinkti visas lietuviškas knygas,
spausdintas prieš 1968 metus. Ne senas lietuviškas, ne
literatūrines, bet komunistų spausdintas knygas. Politika
keičiasi, tai reikia atitinkamai ir knygas pakeisti. Lau-

LaurinČiukas žino, kad Amerikoje yra didokas lie
tuvių skaičius. Dauguma tų lietuvių yra idealistai, kovo
jusieji prieš Sovietų karo jėgų okupaciją Lietuvoje. Jie
kovojo už demokratinę santvarką Lietuvoje, vedė kovą
prieš Sovietų ir nacių pavergimą ir stengiasi taip kovą
. Reikalai kitaip pasibaigė. Ligotas Černenką ne tik
už laisvę organizuoti, kad laisva ir nepriklausoma Lie vadbyavo Andropovo laidotuvėms, bet jis tapo ir partijos
tuva būtu demokratinė.
generaliniu sekretoriumi ir net Sovietų Sąjungos prezi
Laurinčiukas ne kovotojas. Jis buvo komunistas pad dentu. Černenka neparašė jokios knygos, bet Laurinčiu
laižys. Jis buvo didelis Andropovo šalininkas. Jis buvo kas, gindamas sovietinę knygą, būtinai rašytojams pa
patenkintas, kai Andropovas Į politinį biurą Įdėjo kelis minėjo Černenką.
savo draugus. Jis žinojo, kad Andropovas nemėgsta Čer- Į
Laurinčiukas yra maskvinis padlaižys, vadovaująs
nenkos. bet pastarasis buvo senesnis partiios narys, negu didžiausių melų Tiesos
redakcijai
ir šiurpuliai nueina per
.
.
pats Andropovas. Jis taip pat žinojo, kad Brežnevas pla jo raumenis, kai Baltijos bangos paliečia Lietuvos
navo Įsprausti Černenką premjero pareigoms.'
•krantus.
ir

dar lenkai su lietuviais sudarę tvirtą susitarimą
— kad iš visų pusių laikytis vieni kitų (čto stojati
LIUBLINO UNIJOS SUKAK
im oto wsiech okrain za odin). To paveiktas (? —
V. ž.) Ivanas žiaurusis sudarė su Lenkija 30 me
TIES PARAŠTĖJE
tų paliaubas (1570). Liublino seimas inkorporavo
(SANTYKIAI SU MUSŲ KAIMYNAIS LENKAIS)
Į Lenkiją karališkąją Prūsiją (III-16-1569).
1569 — -19(i9
Taip Lenkija, sujungta su Lietuva į vieną
valstybinį organizmą, tapo didžiąja Europos vals(Tęsinys)
tybe (mocarstwem), taip savo žemių plotu, taip
Unijos aktas parašytas lenkų kalba (tai pir j gyventojų skaičium. Su Liublino unija, Įjungus Į
mas lenkų kalba surašytas oficialus dokumentas). Mažąją Lenkiją Volynę ir Kijevą. Lenkija pirmą
Toliau straipsnio autorius pateikia to akto kai ku kartą Įgijo sieną su Maskva ir dabar ji turėjo susi
riuos lenkų mėgiamus punktus. Kancleriui per durti su maskvine programa — “rinkimo msaškų
skaičius unijos aktą, karalius Žygimantas Augus žemių” ne vien remiama Lietuvos, bet ir tiesio
tas išėjęs Į salės vidurį, laikydamas aukštai iškel giniai.
toje rankoje kryžių ir kalbėdamas priesaikos žo“Kad Liublino unija nebuvo prievartinė, tai
zius: “Amžiniems laikams, garbei ir palaimai parodo, kad abi tautos bendrai net du šimtu metų
Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios kuni bendroje Rzeczpospolitoje išgyveno. Jos pagrinde
gaikštystės. ..” Karaliaus priesaikos formulę buvo gyvybiniai interesai abiejų kraštų, kurių to
kartojo drauge visi atstovai, senatoriai: lenkai, limesnį sugyvenimą Įtvirtino rašyta teisė”. (? —
lietuviai ir rusat
V.Ž.).
Po to karalius sėdęs ant žirgo ir lietui pilant,
Savo straipsnį autorius baigia romantišku
išskubėjęs Į šv. Stanislovo bažnyčią. “Ten, Vieš prisiminimu, neliesdamas tos unijos blogųjų pu
pačiui Dievui, Trejybėje vienam, su dideliu pamal sių. “ors Rzeczpospolitos nuosmukis (žlugimas)
dumu ir ašaromis dėkojo, šlovino, Te Deum Lau- nutraukė užbaigti jos tautų pilną susijungimo
damus Įsake ir pats giedojo”. (Iš Liublino Unijos procesą, bet tą uždavinį Įpareigojo ateinančioms
dienyno). Tenka pastebėti, kad S. Lojan dalj čia kartoms, kurios laikotarpyje po Lenkįjbs padali
aprašomų iškilmių yra paėmęs iš dail. Mateikos nimų atidavė gausią kraujo ir turtų duoklę savo
paveikslo Liubline Unijos scenos, ko L. Unijos geriausių sūnų, ginant vientisumą (integralumą),
dienyne nėra
laisvę ir nepriklausomybę tos nuosavos aheijų
Jono žiaurioj i pasiuntinys jam pranešė, kad tautų respublikos (Rzeczypospolitoj)”.

VINCAS ŽEMAITIS

.

Kiek didesniu objektyvumu ir kritiškumu
žvelgia Į Liublino liniją ir jos išdavas Zygmunt
Wygocki, autorius str. “Czterechsetliecie Unii Lubeiskiej” (žr.: “Dziennik Chicagoski” rugp. mėn.
22 d. 1969 m.). Autorius nurodo Į pirmuosius už
megztus gerus lietuvių-lenkų santykius, kai Ge
dimino, Vilniaus- įkūrėjo, duktė Aldona ištekėjo
1325 m. už lentoj karaliaus Kazimiero, vėliau pa
vadinto Didžiuoju. Nuo to laiko užsibaigė stipres
nės lenkų-lietuvių kovos. Tų vestuvių proga buvo
grąžinti apie24 tūkstančiai lenkų belaisvių; po to.
kad ir buvo lenkų lietuvių karų, bet jie yra ne
turėję ypatingesnės reikšmės.

Straipsnio autorius nurodo, kad lenkams bu
vo reikalinga stipresnė su Lietuva unija, ką jie
patyrė vien be lietuvių pagalbos turėję vesti trisdešimtmetį karą, atgaudami Pamarį ir Dancigą,
kai buvo priversti išsirinkti savo karalium tą. ku
ris buvo Lietuves Didžiuoju kunigaikščiu, kad ne
liktų visai nutraukta unija. Iš kitos pusės, lietu
viai gerai žinojo, kad gali tikėtis iš lenkų stipres
nės paramos karuose prieš Maskvą, būdami uni
joje su lenkais. Tuo labiau, kad Lenkija neturėjo
tiesioginės sienas su Maskva. Uniją sudaryti pa
skubino keletas autoriaus nurodytų priežasčių,
(panašių į ankstesnio .autoriaus .p. Lojano nuroidytas.
•"
.

‘ Lietuvių delegacijai del nesutarimų apleidus
Liublino pasitarimus, karalius padarė eilę Įvyk
dyti) sprendimų j(fhktow dokonanych) — Įjungė

— Prieš kurį laiką atėjo pas
mane policijos seklys tariamai
nformacijn, ar tamsta tebegy
veni mano bute, ar buvo tane.os gauta kokia telegrama ir į
kur ir kada esi išvykęs. Gyve
no, sakau, išvažiavo atostogų.
Ar gavo jis kokią telegramą —
nežinau. N e t i kutai susitikęs
tamsia, džiaugiuos galėjęs apie
tai i akis pasakyti.
'
(Bus daugiau)

į Lenkiją: Palenkę, Podolę, Volynę ir Kijevą. Tuo
met Lenkija pirmą kartą tapo Maskvos kaimyne”.
Tolesni Įvykiai aprašomi maždaug taip, kaip ir
anksčiau St Lojan’o straipsnyje:

(Abi valstybės (pagal unijos aktą) pasilaikė
atskirai administraciją, kariuomenę, iždą ir teis
mus. Tokiu būdu prie kiekvieno karaliaus buvo
dvi vyriausybės — viena vainiko (Korony), kita
lietuviškoji. Taip pat atskiri buvo: kancleriai, pakancleriai, vyriausi kariuomenių vadai, iždinin
kai ir teismai. Abiejų tautų Respublikoje (Rzecz
pospolita) lenkų kalba buvo naudojama Karalys
tėje ir rusų kalba D. Lietuvos kunigaikštystėje.
Deja, šimtą metų vėliau nepavyko sudaryti trijų
tautų respublikos, nes vadinamoji Kadžio unija
(unią Hadziacka) paliko utopija, nekalbant jau
apie jos išplėtimą i keturių tautų respubliką, kuri
būtų apėmusi dabartines keturias tos dalies Eu
ropos tautybes — lenkus, lietuvius, gudus, ir uk
rainiečius. Keturių tautų Rzeczpo :poH,a. būtų ’jlikūsi nepadalinta ir dabartinis likimas tų keturių
tautų būtų buvęs žymiai laimingesnis.
(Bus daugiau)
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Modernios poezijos knyga. Kaina 6 dol. Minkšti
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
tokiu auresu:
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Kunerai Home and Cremation Service

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

SHULTZ PRIEŠ KELIONĘ
infokm\vo REAGANĄ

DR. PAUL V. DARGIS

t729 S. Halsted Si
Chicago, IL 6060Č
Z4 Hour Service

t ha ries Stasnkaiti*
PD. LE

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

WASHINGTON, D.C.— Gen.
Haig paraše (Knygą, kurioje
Medicinos direktorius
skundžiasi, kad jis beveik per
1938 S. Manheim Rdw Westchester, III. pusantrų metų neturėjo progos
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis I du vienu, pasikameti su prezi
dentu Rqaganu jautriais vals
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
tybės reikalais. Prezidentas vi
TeL: 562-2727 arba 562-2728
są laiką buvęs* “labai užimtas”
arba “išsiblaškęs”. Jis nebe
TEL. 233-8553
klausė gen. Haig, nes pastara
Service 855-4506, Page 06058
sis (kiekvieną kartą jam kalbė
davo apiei Valstybės sekreto*
riaus teises. Konstitucijoj pasa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kyta, kad prezidentas veda už-į
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS
sienio politiką.
1907 West 103rd Street
Sekretorius Shultz žino, kad
Valandos pagal susitarimą
prezidentas nustato užsienio po
litikos .gaires, todėl niekad šiuo
reikalu neturėjo jokio konflikto
su prezidentu.
OPTOMETR1STAS
Prezidentas, prieš išvykdamas
Westchester Community klinikos

Ii

Komunizmo statyba remiasi

cCovvkiu

sunkia darbu.

seniausia ir didžiausia laidojimo įstaiga

veik pusė Amerikos neturtingų- gausų atsilankyml ApgailestaPirm. P. Padvas pranešė, kad
jų miesto gyventojų yra tiek j vo, kad ne visi •nariai į šį susi praeitais melais ilgametis šio
skurdo sąlygų paveikti, kad be rinkimą atsilankė,
te, nes keletas klubo darbuotojas ir buvęs pir
pagalbos net ateityje negalės iš garbingi] narių iškeliavo amži mininkas Adolfas Ramonis bu
nybėn: gabus vftuomenininkas vo pakeltas į garbės narius.- Taip
skurdo išsivaduoti.
Br. Paliulis, buvęs pirm. Vi. Lei- par pristatė A. Brina kaip seną
Jis parodė,
parode, kad iš
is kiekvie:
KieKvie^
kus ir P. Sulga. Jų šeimoms KxUibo darbuotoją ir siūlė jį pa
penkių beturčių seimų dvi še
klubo vardu būvi pareikšta gili gelti į klubo garbės narius. Su
mos turi vaikus žemiau 18 metų
KALBA LIETUVIŠKAI
: užuojauta,, o mirusieji pagerbti sirinkimas stipriu -plojimu tam
2618 W. 71st St. TeL 737-5149 į Kiniją, pasikvietė sekretorių amžiaus, apie 20 nuošimčių tų atsistojimu ir -vienos minutės pritarė.
am-.
- ,
(Tikrina Akis. Pritaiko akinius
Shultz į Baltuosius Rūmus ir pa- šeimų nariu yra senesnio
..
n susikaupimu.
Baigiantis susirinkimui, pir
informuoti apie santykius su žiaus,. beveik 5 nuošimčiams tų į
ir “contact lenses”.
7ado^ujr^bu" netikę' .. Vėliau buv0 Parytas prane- mininkas palinkėjo visiems ge
Kinija. Prezidentas labai ati- šeimų
ros sveikatos bei linksmų Vely
džiai .klausė kiekvieno žodžio ir vyrai, o 24 nuošimčiams vado- S1™S aPle Praei^
darbui netikusios mote- velk1?’ Hubas vejkia Jau 20 me’ kų švenčių, ir paprašo prie vai
net su nusifotografavo su sek vau j a
I
. tų kaip pramogiiė, ne pelno or šiu stalo.
4
retoriumi, informuojančiu pre rys.
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
ganizacija. Jis išpopuliarėjo ir
zidentą apie Kiniją.
Pačios vaišės buvo panašios
PROSTATOS CHIRURGIJA
Pasinaudodamas 1968 motų sta r kiaušiniai sustiprėjo ruošiant
2656 West 63rd Street
tistika Downs apskaičiuoja, kad* gegUįmes beį gaį'sius<žvėrienos- į banketą, kaip sakoma, su šal
tais ir karstais skoningais patie
Valandos: antrai 1—4 popiet,
jaunų beturčių žemiau 18 metų fazanų įr stintų jbanketus.
ketvirtai 5—7 vaLvak.1,^
Daugumui neturtingu
amžiaus miestuose yra 5.4 mi Buvusiam pirm. A. Ramoniui kalais, su dešromis, kopūstais,
Ofiso telefonas: 776-2880, ?
lijonai ir kad tarp 1959 ir 1968 ir kitiems iškeliavus Amžiny skaniu kugeliu, kuriuos paruošė I
nėra kitos išeities
Rezidencijos telef.: 448-5545
metu skurdžių šeimų, kurių gal bėn, klubas turi laikytis pasy Padvo žmonelė ir ponia PretkeI
Prezidento komisijos miestų vomis yra moterys, nuošimtis viau.
lienė. Didelė padėka joms.
problemoms tirti ekonomistas padidėjo baltųjų tarpe 38 nuo
Buvo nugirsta,
O
7 kad Anelės -KuIš gautų nuošimčių už banke čienės gimtadienis. Tuoj atsira
Anthony Downs tos komisijos šimčiais, o juodžių tarpe 73 nuo
studijų išvadoje pareiškė, kad šimčiais. Iki 1985 metų nebal Sakomus piniguš buvo paskirta do ir šiūgždinis su savo armo I
Florida
tųjų, moterų vadovaujamų šei lietuviškoms mokykloms, laik nika. Visi sušukom ‘Ilgiausių
s
J5 raščiams ir kitoms instituci metų!”
mų miestuose padidesią iki Jjoms §610 aukųUKtu'bo nariams Pavalgę ir nuoširdžiai pasišne
nuošimčių.
buvo suruoštas (išvažiavimas į kėję, visi patenkinti skirstėmės
Prostatos, inkstų ir šlapumo
A. Kojak vasarvietę, o kelionės namo, linkėdami vieni kitiems
takų chirurgija.
CHICAGOS LIETUVIŲ
r pietų išlaidos buvo apmokė sveikatos ir greito pasimatymo
ŽUVAUTOJŲ-MEDŽIOTO J U
tos iš klubo kasos. Tokia išvyka kita kartą.
KLUBAS
bus daroma ir šią vasarą. Taip
Meškeriotojas V. Galeckas
SL Petersburg, Fla. 33710
pat
bus
suruošta
viena
gegužinė
iškilus uietiniš nariu susirin
Tel (813) 321-4200
kimas įvyko ŠjIU. balandžio 1 d. Vyčių salėje ir sodelyjte šių metų Viešosios sveikatos įstaiga W
.’hmgtone praneša turinti įrody-1
Vyčiu salėje. Susirinkimą atR rugpiūčio mėn. 26 dieną.
darė pirm. P. Padvas ir pasvei Sekretoriaujantis Viktoras Ga- mą, kad kiekvienas penktasis’
MOVING
kino bei padėkojo visiems už ieckas buvo paprašytas persikai- amerikietis yra turėjęs nervų pa- [
Apdraustas perkraustymas
.yti praeitu metų protokolą, ku krikirną arba jautęs tokį artėjan
iš įvairią atstūmę.
ris buvo ilgas ir išsamus. Susi tį. Įstaigos teigimu, ištisus 6,672
ANTANAS VILIMAS
£ rinkusieji jį priėmė be pataisų. asmenis nustatyta, kad aili 60
£ Kasininkas P. Pre tikėlis pra nuošimčių suaugusiųjų yra ner
TeL 376-1882 ar 376-5996
iš
8 VIENINTELIS LIETUVIŠKAS KAILINININKAS
S nešė apie klubo finansinį stovį, vingi.
£ kuris yra gana stiprus, ir jau pi Apžvalga rodo, kad didesnis
a nigai pinigą daro.
nuošimtis moterų negu vyrų tuPERKRAUSTYMAI
NORMAN
BURSTEIN
8
£ Revizijos komisijos pirminin- j ri pairusius nerims. Reikšmin
8
% gas Br. Matelis pranešė-, kad. pa- ga esą kad nervų paįrimo ženklų
Leidimai — Pilna apdrauda
8
sveikina savo klientus ir prietelius bei arti
8
tikrinus kasos knygas, rasta vis- juodųjų moterų tarpe esama
8
ŽEMA KAINA
I
8
kas tvankoje.
daugiau kaip baltųjų tarpe.
Priimam Master Charge
muosius, linkėdamas visiems sulaukti
ir VISA korteles.
1L iERĖNAS.
TeL 925-8063

RADIJO i KIMOt VALANDOS
Wtadieniili fr lekraaBanUli

Stotie* WOPA - 1490 AM
traaxb'u»|amM ii mtey ahritjaa
Marquett* Parka.

8
8
8
8
8
8
8

8
8

■ 185 N. Wabash Ave.
Chicago, Ill.
TeL: 263-5826

i

8

Vede|> — Aldone Devicw

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

TaioAt 774-154?

draugams ir pažįstamiems

HS9 Sk MAPLEWOOD AVI. '

i

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

CHICAGO. H 46629

£
£
£
£
£
£
£
R
£
R
R
R
S

Sąskaitos apdraustos
iki $100,000.

4330-34 SO. CALIF0RNL4 AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ

—

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 vY. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

g

VANCE FUNERAL HOM
1424 South 50th Avenue
Cicero L 60650
TeL: 652-5245
1RUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

pKtarėiai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikštes automobiliams pastatyti

2657 W. 69th STREET
thrtigo. K 60629
r«i. 925-r«io

Ari Jpevic*. *L 60455
T«L 594-94OG

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street

MIDLAND
FEDERAL
SAVINGS

11028 Southwest Hwyn Palos Hills, Dlinoii

TeL 974-4410

AND LOAN ASSOCIATION
4040 ARCHER AVENUE

VASAITISrBUTKUS

CHICAGO, IL 60632
PHONE 254-4470

KAZt BRAZDŽIOMYTt

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

ladloolo Iki Mak

For constipation relief tomorrow
reach for EX*LAXtonight.' <

1430 AK
&

a

W. -'jrt

«
»

BEVERLY HILLS t ELORAL’CO.
GENE ir BARB DRISH
4306 W. 63rd St
' ft/i. TeL 582-8055

T«W

«

-Lax helpsrestore yolir sysieqi s
natural
e
rhythm cvdrtight Gently.^ependaffry.’Tr^X |owgjtrL
Ybu'll like the relief in
Chbcolatcd orpflls. Ex-La)
“The Overnight Wonder?

1446 South 50th Avenue:
Qcfeto, Illinois
Telefonas — 6 5 2- IDO 3
-♦.w.

.<

ii
i Read label and fdtow
- direct ion*.

!

TeL 927-1741 — 1742

LACKAWICZ

MIDI AND FEDERAL SAV
INGS apian, a uj a taupymo ir
namų paskoln reiklius visos
mūsų apylinkė Stojame
Jums už mums pirrddyta pa
sitikėjimą. Mes #čr£tuffi bū
ti Jums nagingi ir ateityje.

-

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

Nuo 1914 metų

taę so. HARlfeM Avė.

® "Lfetavog AidaF

AIDAS“ DA1M1D

5 — Naujienos, Chicago, 8, HL

Friday, April 20. 1984

K

I

toriaus J iunimo Centre Chicagoje. Ir lą netiesą apšmeižtiems
lemas KGB Kazakevičiaus kul- atitaisyti Draugas” neleido,
Prie Marma* __ ..
Antanas Marinu
Šių metų kovo 30 d enos tūrini.-: bendradarbiavimas? Juk
----- -------------įžang<uame "Djauga” reJakta- KGB Kazakevičius prieš keletą
metų lankėsi ‘ Drauge”, bet tas
rius šita p rašo:
jo apsilankymas Draugi) ve i d■ — ----------(1 ra ž i n t ą s l r a i ps n į tuojau nu

KAS TAME VEIDRODYJE MATOSI?

ftttAL KSTATI FOR «L1

kur jis se

Yra :r daugiau įvairių tiesą
kančia♦ 4. diena buvo
at
Gausdin
A
s k c 1 i a u ė i 11 s t ra i ps n i ų, kurių
las. iča jo ne karius u, ne> vL "Draugo” veidrodyje nesimatė.
VELYKŲ STALUI
Amerikos lietuviai jį sksilė.
) kur dingo “Draugui” padova
Skaniausios bapkos. nepaleo-1
Draugo redaklorius, grąžin notas palikimas, — didelis že
damas straipsnį, nė žodžio ne mės ūkis, kuriame buvo ir ku nai, tortai, kugelis, kaldūnai,'
pratarė, kad Draugo ve Urulyje nigu seminarija? Tas ūkis din. šviežios dešros — \7ENTA lie
neatspindėtu melaginga io sic- go “Draugo” spaudos veidrodžio tuviška krautuvė, 2419 W. Li
kl
viena p šneka, o kūaip da nepastebėtas. O tos seminarifo- thuanian Pl.aza Court (66th St.).
ro. Jis rašo kad Draugas \ ra -v. Jėzaus širdies statula ir ki Telef. 478 4622. Valandos: kas(
nuo 9 vd. ryto iki 6 va)
tu šventųjų statulos atsidūrė
i
y tos tie*
O
šiukšlyne.
liūuvis?
Vi> :ik Šv. Jėzaus Širdies sta
“Draugas”, laisvojo pasaulio tulai nebuvo tinkama vieta sinks
lietuvių dienraštis, eilė metų ne lyne, ir ji ^įgebėjo atkeliauti į
nuilstamai kovoj i ‘dėl pavergtos Lietuvio sodybą, pas dr. J. Ado
PRANAS DAMBRAUSKAS,
. nmsų tėvynės laisvės ir dėl mū mavičių. Tai koks Marijonai
1936 m. gyvenęs Pagėgių aps.,
sų tautinės gyvybes išlaikymo vienuolių yra tikėjimą-, jei jie
kurį laiką gyvenęs Šiaulių mies-.
išeivijoje. Jis yra mūsų lietuviš negerbia šv. Jėzaus širdies sta
to viešbutyje. Būsime dėkingi,
ko gyvenimo ir lietu. ’Skcs kul tulos, kai krikščionys katalikai
jei pats Dambrauskas ar jį patūros veidrodis. Tad, darydami garbana ir mel džiasi i švenčiau
| žinusieji parašys Naujienoms to Konstantino dukrą.
,
testamentinius palikimus, pri sio Jėzaus širdį.
kiu
adresu:
1739
So.
Haisted
Tki pardavus, už jį gauti pi2. Reginą Eigelienę. Pirmąją;
siminkime ir ‘"Draugą”. (Drau
Street,
Chicago,
Ill.
60632.
nori surasti Danutė Kavaliūnie_j
įpie trys milijonais dole
dole-
gas, 1984 m. kovo 30 d.).
į mgai, apie
rių, nebuvo panaudoti lietuviš-l
nė, o antrąją— Karift Hoffman.
Kažin, ar teisybė, kad ‘lDraukiems reikalams, o atiduoti len
Kreiptis į American Red Cross
RAUDONASIS KRYŽIUS
.ąe”, kaip veidrodyje atsispindi
kams už jų pastatytą koplyčią.
IEsKO LIETUVIŲ
j 43 East Chic Str., Chicago, III.
lietuviškos veiklos darbai? Man
60611.
Lietuviai irgi pastatė dvi kop
neaišku, iš kokio stiklo tas “Drau lyčias — vieną Romoje, kitą t
Amerikos Raudonasis Kry-;
; go” veidrodis pagamintas?
1 Washingtone Būtų įdomu su-j žisu nori padėti lietuviams su- į — Sekreto i us Shultz pareisKovo 22 d. buvau pasiuntęs
žinoti su kiek milijonų prisidė rasti savo pažįstamus ir arti t kė įsitikinimą, kad Pekine pre.protesto straipsnį apie “Drau-*
muosius. Prašo atsiliepti:
jo lenkai?
; zidentui pavyks susitarti su ki
ge” skelbiamus šokius gavėnios.
1. Lukošiūnaitę arba Luką, niečiais laikos klausimais.
Taigi, lietuviai, palikit testa- ;
: laike ir rengiamus velykinius
-pusryčius Verbų sekmadienį, kur menino Marijonu vienuolynui, o ;
— Ženevoj Šovei tų Sąjungos
su jaunimu ritinėjami kiauši- jie vėliau perduos lenkams, kua atstovas W. Izraeljanov aštriai
iniai ir jiems aiškinama, kad šian rie nepasakys nė ačiū, lygiai
; trečiadienį sunkinto su JAV vi
;dien yra Velykos Tame straips-’ taip, kaip nepasakė ačiū už tuos
ceprezidentu G. Bush.
: nyje klaidinamą, kodėl nega tris milijonus; net, kun. Rimšelima palaukti dar vienos savai lio vardo nepamitnėjo. Jie pa- ,
i — Brazilijos 'kariuomenės vasidžiauffė, tik. būk tai lenkai sa- '
tės?
’
.
.•
.
i
f dovybė pas&ebė karo stovį, sosTas straipsnis man buvo su vo sugebėjimais viską atliko. •
[ tinėje, kad neprasidėtų masinės
gražintas. Ar tik čia nebus vvk- Deja. Marijonai iš to ūkio net
; demonstracijos.
nesutiko parduoti sklypą Lietu
viu Bendruomenei — pikni
— Graikų vyriausybė pasiunkams. O privalėjo neparduoti,
FOR THE SMILE
i> tė skundu»- šiarrės Atlanto Sabet dovanoti, nes ir jie tą ūkį
£
- OF HEALTH.
gavo dovanai, kaip palikimą. į

ENERGY
WISE .

i.

L^au natural?'
FXTRA GENTLE AND
laxative

Actable

24 TABLETS.

©■1983 Chattem, !nc.

Tame “Draugo’' veidrodyje ne
buvo parodyta nei prelato My
kolo Krupavičiaus veiklos, nes
jis savo straipsnius spausdino
Naujienose.
j
’ Kartais tame “Draugo” veid
rodyje atsispindi ir nebūti daly
kai, pav., Užpultas kun. prie al-

OfganfeaearpooteM r
3£¥3 saaollrffi.

£B fKM ATS NUOŠIMČIAIS

MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJIMAI1.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu
2212 W. Cermak Road

B NAMŲ PIRKIMAS

TeL 847-7742

Chicago, HL

• PARDAVIMAS

» NOTARIATAS

• VALDYMAS

• VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ąve. — 778-2231
jungos valstybėms apie tu.kų
pasikeitimą ambasadoriais,

} LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ELEKTROS ĮRENGIMAI
PATAISYMAI
Turiu Chieagcs mia^c
Dirbu ir užmiesčiuose, freitf
^rantuotai tr s<žiilinf<L
KLAUDIJUS PUMPUTtl
4514 S. Talman Ayk
Tai. 927-3559

ČIA GERIAUSIA VIETA

LIETUVIAMS.

— Vaškai tęsia kovą su pran
cūzais jūroje, neįleidžia prancū-j
9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
zų pagautos žuvies į Ispaniją.
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
pirkinys.

— Waller Mondale kreipia dė
mesį į Ohio valstiją, iš kurios
2(X) atstovų vyks į prezidento
nominacijos kolegiją.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
— W. Mondale žmona Joan
važinėja pro vakarines valstijas
ir padeda rūpintis atstovais į de
mokratų partijos nominacijos
konvenciją.

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St
TeL: 43ff-7878

DOMESIO '

V

-

62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobiho
liability draudimas pensininkams.
Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Ave.z
Chicago, ill.
Tel. 523-8775 "arba 523-9191
’

Dengiame ir taisėme visų rūbj
šią Stogus. Už darbą garan
tuojame jr esame apdrausti.

] SAVININKAS parduoda 3 mieI gamų namą, \y2 von^os, h'ong- Į.
g Gyvenimo tikrovė:
Į tas skiepas, didelis sklypas, 2^2 Ū ARVYDAS KIELA
sumurrnė’a keletą žodžių bažny j mašinų garažas.
‘ 6557 S. Tqlman-Avenue
čioje, įvyko vedybos; kai jis su <7932 S. Mansfield, Burbank, Ill.
T^T/ČhicagfoTlL 60629
murmėjo keletą žodžių miego
Skambinti 422-5115
damas, įvyko skyrybos*’.
434-9655 ar 737-17L

Deni b® a Bers LsocS

. '

•’

'

-

see us for

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

Ht^h

oui

♦

•

<W. .

“LIUCIJA”

Mutu>Wal
Savinas and Loan

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. Į

2212 WEST CERMAK ROAD :CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauskas, Pres.

M.ŠIMKUS
Notary Public

Tel,: 847-7747

»UXSi Mon. Tu».Fr 1.9-4 Thur. 9-8 S»t. 9-1

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 -

-

*

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai/ giminių
iškvietimai, pildomi pilietybės pra-:
šymai ir kitokie blankai.7^; *
—T

~

Miko šileikio apsakymu knyga
“Liucija” jau atspausdinta.

FSLIC

Interest Compounded
Daily and Paid Quarterly

' ■

■■ I ....................

/ J

Siuntimai f lietutį
ir Intus kraštuif: ; •
F. N ĖDĄS, .4051 Archer; Avęneė,

: Chicago, IM- 40631 Tol. YA 7-Mft

i__ . ...r: .._J

Ever®. Park, 111.
60642 - 424-8654

Pasiginčijusi ištisą valandda
ne staiga apopleksija ištiktų'’
>
NAUJIENOS APLANKYS KASDIENA surinka:
— Mano vidujinis balsas sa
ko. jog aš turiu tiesą!
1 ■■
Advokatas
Visuomenei ir paskiram asmeniui Naujie
— O aš maniau, kad tu nt
GINTARAS P. CEPlNAs|
nos dabar yra reikalingesnės, negu bet kada. dviem, bet keturiais- balsais kai
Darbo valandos: Kasdien: true.
Todėl šių Velykų švenčių proga Nau bi..:

VA,.^V.SW/WWA,.V.V>W.\WW^,WjV.'.'.VAAW.-.».

9 vai ryto iki 6 vai. vakaro. ;-5
Seštad..- nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d
Ii pagal susitarimą

jienų prenumerata yra ideali ir prasminga
dovana tėvams, vaikams, giminėms, drau
gams, kaimynams, pažįstamiems, seneliams
ir kitiems.

TeL 776-5162
1649 West 63rd Street
Chicago, HL 60629

Naujienos padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių
artumą, nežiūrint nuotolių, ir bus . ištikimu ryšininku vi
sai išeivijai, kovojančiai už savo krašto laisvę. -7

ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAHTS
Ir V. BRIZGYS

PRAŠOM RAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA
9

.

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

MIDLAND FEDERAL
SAVINGS

5606 S. K.dll. Ava.
Chicago, IM. 6062$

TeL: 778-8000

NR. IR GATVE —............. -........ ...................
MIESTAS .

- VALST.

j-

8929 S. Harlem Ave.. Bridoeview. Illinois 60455 • Phone 598-'as«fl0
4040 Archer Ave., Chicago. Illinois 60632 • Phene 254-4470
2657 W. Lithuanian Plaza Ct., Chicago, HL 60629

Darbo valandoc
Nuo 9 ryto ik5 5 vai. popiet
šeštadieniais pagal <nsit»rimą

VARDAS, PAVARDE__________________________ ...

AND LOAN ASSOCIATION

Phone 925-7400

1

KAIP SUDAROM
TESTAMENTAI

Interest Rates

paid on Sannjs

.

F*

AT OUS LOW UTE

VISIEMS GEROS VALIOS LIETUVIAMS

—• Ft-rcaTTErut.

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS -TERMINAM •

PASSBOOK
SAVINGS...

VELYKŲ ŠVENČIŲ LINKIME

VIAL B1TAT1 FOR SALI

|

tlftueį X»en« —

ZIP CODE_________
Siuntėjo Pavardė, Vardas .....................

Crush
all smokes
dead out.

Adresas: .

------6 — Nanjienot, Chicago, 8, DI. Friday, April 20 1984

