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Juozas Pronskus
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černenka atmetė Vokietijos užsienio ijerkahi ministro pasiūlymus pa 
rimams su Amerika.

MIRĖ JUOZAS PRONSKUS

B

ČERNENKA ATMETĖ BONOS 
PASIŪLYMUS PASITARIMAMS

Radijas praneša, kad žurna- dakciją, bet laimės šiame 
. lis tas Juozas Pronskus praeita- raštyje neturėjo.
me savaitgalyje mirė Whinipe- 
go priemiestyje. Ten jis gyve
no pas-savo dukrą. Visa laiką 
vis tikėjosi grįžtį į Ghfcagą ir 
baigti dienas Naujienose, L^et il
gom kelionėj jis yp^prisirengė.

laik-

metų
ąpskr,, JYla-kių vąls&įįje Iftumi- 
saičių kaime;-bet ten ''netl^ąLte
gyveno. Baigęs Bąrsty^ių-fįįa- 
džios mokyklą,-išvyko’ į. Žemai
čių Kalvariją. Vietos klebonas 
Jonas Petrauskas jauną mokinį 
norėjo pasiųstii į- kunigų- semi
nariją. Pronskus buvo .gabus 
mokinys. Pėr?3, metus jis išlai
kė keturių ‘klasių egzaminus ir 
išvažiavo-į ■.yįlAiųj .

1913 metais Vilniuje ryžosi 
baigti vaistininko kursus, bet 
karas jam sutrugdė. ‘ Pasilikęs 
vienerius metus Vilniuje, 191-1 
metais kartu su kitais mokiniais 
išvažiavo į Petrapilį, kur baigė 
vaistininko kursus. Kurį laiką 
dirbo Petrapilio vaistinėje, o 
vėliau persikėlė į Plungę, kur 
dirbo ilgesnį laiką.

Plungėje, tupėdamas laisvo 
laiko, pradėjo rašinėti. Rygoje 
tuo metu ėjusiose Naujienose. 
Jis imitavo Jakavičiaus feljeto
nus. Jam patiko žmones pra
juokinti. Dažniausiai pasiraši
nėdavo įvairiais slapyvardžai.

Tumas Vaižgantas, pastebė
jęs gabią Pronskaus plunksną, 
jį pakvietė atvykti į Kauną, ben 
dradarbiauti “Lietuvos Aide”. 
Pronskus metė formaciją ir su 
visais savo feljetonais'/atvyko į 
Kauną ir užėjo į “Lietuvos Ai
do” redakciją. Tai įvyko 1920 
metais. Kiekvieną rytą jfe at
nešdavo nemažai žinių j LA re-

eiklu

pronskus persikėle dirbti į 
Lietuvos žinias ,o kai 1920 me
tų pabaigoje prasidėjo rinkimai, 
į Steigiamąjį Seimą, Pronskus 
kandidatavo Socialistų valstie
čių sąraše nelaimė
jo 
buvo

KALENDORftLIS

Gegužės 24 : Algirdas, Gina, 
Voverė
Saulė teka 5:23, leidžiasi 8:12

Vėjuotas, Šiltesnis, ftedrM
v * * • ..

ŽIAURIOS BIVANDI ŽUDYNĖS TARP 
INDŲ IR MUSULMONŲ

Indai apsiginklavę kardais ir peiliais, nudūrė ir
musulmolūsj sudegino 63 <

Bivandi, Indija. — Tarpusa- 
vės i-nilą ir musulmonų kovos 
iš persimetė j

■timus,^^aęę;',SSLf^įėųries'elj. esantį 50 mylių 
Kla^^^^''šiaūrė}ė nuo Bombėjaus.

P*

Iki šio meto Bivandi mieste-
- - ' ’ ' - ■ - - 1-prad^^-.-į.difbF^ Bų Lietuvių

Balsai redąįičijoje? Klaipėdoje lyje buvo ramu, bet praeito sek- 
Įsitr;
Gelbėjimo komitetą, dirbdamas prisiminę pries 
su kitais komiteto nariais.

Išlaisvininus Klaipėdą, Juozas 
Pronskus vėl grižo į Kauną ir ( 
Liet, žinias. Neilgai jose dirbo. 
Nuvertus demok-rątinę Lietuvos 
vyriausybę, Voldemaras įsakė, 
suimti žurnalistą. Vyriausybė 
patyrė, kad jis, dirbdamas Klai
pėdoje, rašinėjęs Rygoje leidžia
moje slaptoje spaudoje. 1927 mJ 

•kovo mėnesį Pronskus išvažia
vo į JAV. Apsistojo Bostone. 
Kurį laiką redagavo Sandarą? 
Leidėjai norėjo, kad jis ir to
liau redaguotų savaitraštį, bet 

. neturėjo jnnigų jam už darbą 
mokėti. 1928 metais atvyko į 
Chicagą ir pradėjo dirbti Nau 
jienose. Chicagoje jis baigė 
Northwestern universiteto žur
nalistikų kursus. 1932 metų paj 
vasarį vėl grįžo į Lietuvą. Kau
ne neilgai laikėsi. Išvažiavo į 
Klaipėda ir redagavo Klaipėdos 
Keleivį. 1939 metais išvažiavo 
į Vakarus.

Vokiečiams okupavus Lietu-, 
vą, Pronskus grįžo į Kauną. Ku- 
rį laiką (Jirbo Eltoje, o vėliau 
išvyko j Klaipėdos kraštą. 1941 
metais išvyko į Vokietiją.

J91$ metais atvyko į Kanadą.
Jam pavyko gauti darbo Whini-, „
pego ligoninėje. Iš Kanados ra- Jis turėjo karišką šautuvą, o ne
šinėjo Naujienoms ,o 1957 me- pilnametis sūnus revolverį. In
tais atsikėlė į Naujienas ir jose 
dirbo, kiek jo sveikata leido, 

•t (B d.)

jtė į Mažosios Lietuvos niadienio ryte indų gyventojai, 
300 metų prieš 

Į musulmonus kovojusį B’ivandį, 
prisiminė jo vestas kovas prieš 
kraštą, valdžiusius arabus, pasi
ruošė kovai. Jie šaukė: “—Jair 
Bivanil” Tai. reiškė: Tegy
vuoja Bivani!” Bivani vykusiai 
pasipriešino arabams, nuo jų 
apsigynė ir jo vardu buvo pava
dinta ta vieta, kurioje indai lai
mėjo. Ji pavadinta — Bivandi. 
Indiškai tai reiškė Bivani gyven 
vietė. miestelis, miestas.

Saulei pradėjus tekėti, 
lais ir kardais ginkluoti 
išėjo žudyti musulmonų, 
binės nuolaikos buvo tiek įkai
tintos, kad žudynės buvo vie
nintelė išeitis.

durk- 
indai 
Tiky-

Subadytus priešus padegdavo

Bavani buvo vietos indų va
rias. Jie visi buvo indų deivės 
Savaji pasekėjai. Bovani vado
vavo kovoms prieš galingus mu 
sulmonus, valdžiusius kraštą

■ prieš 300 metų.
Bavandi musulmonai, patyrę 

apie indų pasiryžimą, gintis nuo 
musulmonų, pradėjo.

Arabas Ibrahim Asari, išsiun
tęs šeimos narius iš namų, nu
tarė su sūnumi gintis nuo indų.

dai kelis metus bandė įsiveržti 
į Asarį namus, bet jiems nepa
vykdavo. Jie buvo šaudomi ir 
sužeidžiami.

Greta buvo Asario dirbtuvė, 
kurioje dirbo didokas arabų

— Penki britų ir prancūzų 
bankai ruošiasi pastatyti povan 
deninį tunelį 2000 metais. Tam skaičius. Ginkluoti indai, puolė 
reikalui pinigų britai jau turi. arabus. Dirbtuvėje, kur jie bu

vo subadyti, girdėjosi pagalbos
— Trečiadienį aukso uncija šauksmai. Vėliau dar palikę gy- 

kamavo $376. vi, jie buvo padegti tr užtroš-

kinti.
Asari Lš/fango 

truo j a-šči ka r d u s
šaukiantis pagalbos.

matė švy- 
ir girdėjo 
Amari pra 

šė policijos ateiti pagalbon, bet
ji nesirodė. ^asiredžiusi polici
ja išsivežė Akarj ir sūnų, kad 
nenužudytų, i .

Bivandi užpuolimas sukrėtė 
Indiją

. Bivandi mieste gyveno dido
kas skaičius arabų. Kada Biva- 
ni šalininkai pradėjo žudyti ara 
bus, jie bėgo į visas kryptis. Ban 
dė bėgti galimai toliau, palikę 
namus, galvijus ir visą turtą.

'Arabai labai lengvai galėjo
pulti indus, nes jie iki šio mėtoj L°.l?- 
nesigynė. Bet kai Bivandi mies 
to indai, prisiminę sena vadą Bi- 
vanį, pradėjo skerst ir deginti 
arabus, o šie ištrūkę iš Bivandi, 
pasakojo apie savo akimis ma
tytas skerlynes ir gyvų žmonių 

’ deginimus, arabai tūkstančiais 
pradėjo bėgti iš Bombėjaus sri
ties.

Bivandi mieste šeštadienį ir 
sekmadienį buvo žiaurios sker
dynės^ Pirmadienį į Bivandį at
skrido Indira Gandhi. Ji ma
no. kad Bivandi baigs žiauru
mus visoje Indijoje, šimtai in
dų norėjo ją paliesti, prašyda-- 
mi atstatyti ramų gyvenimą 
dijoje.

BRITAI IR RUSAI
PASIKEIČIA ŠNIPAIS

In-

LONDONAS. Angį. — Britų 
vyriausybė nutarė išsiųsti iš An
glijos Sovietų ambasados pir
mąjį sek re t rotų Arkadijų V 
Gak.

Britų vyriausybė nustatė, kad 
šnipas A .V. Gak buvo Sovietų 
ambasados vyriausias KGB agen 
tas. V. Gak užsiėmė šnipinėji
mo darbu, buvo suimtas ir išaiš
kinta. kad jis turėjo teisę vado
vauti visiems Sovietų agentams 
Anglijoje. Išaiškinę šias jo pa
reigas, britai įsakė jam važiuo-

BANDO IŠVERSTI 
CHICAGOS MERĄ

CIIICAGA, III. — Trečiadie
nį miesto tarybos posėdyje vice
pirmininkas Burge pranešė vi
sai tarybai, kad Chicagos meras 
Harold- Washington neįteikė 
Illinois valstijai savo į 
apie dorovinį savo elgesį, 
vienas valstijos pareigūnas įki į 
balandžio 30 dienos privalo įteiki 
ti Illinois paskirtiems pareigu-! 
nams, kiek jis yra gavęs pinigų’ 
etiniais sumetimais. Tame pra-j 
nešime jis privalo pasakyti kiek; 
ir iš ko, jis yra gavęs pinigų už; 
patarnavimus įvairiems žino- į 
nėms ir įstaigoms. Kas tokio 
pareiškimo nepadaro per 10 die-• 
nu po bal. 30, tai tokį tarnauto- 
ją galima atleisti iš pareigi]. •• j 

Burke tarybai pataria tuojau 
atleisti Washingtona iš pareigų,1 
o jo vieton paskirti jo pavaduo-J 

Pats Washingtonas neda- 
tarybos pasitarime, to-' 

nutarė šį klausimą toliau 
skinti ii- sekančiame posėdv 
nutarti.

lyvavo 
dėl 
i> 3 i 
i e

i

Genšeris buvo įsitikinęs, kad jis įtikins Kremliaus 
ponus keisti politiką

MASKVA, Rus. — V. Vokie
tijos užsienio reikalų min’slcris ’ 
Hans 1). Genšer buvo įsitikiręs. 
kad jis pajėgs įtikinti Sovietų 
Sąjungos vyriausybe keisti savo; 
užsienio politiką, bet jam nepa
vyko.

Sovietų vyriausybė savo lai-; 
ku informavo kanclerį Helmut 
Kohl apie Sovietų Sąjungos san 
tykius su Vakarų Europos vals
tybėms. J^yįetų vyriausybė pa- 
sikviete^Slaskvą Vakarų Vo-; nė. kad Maskva į Ženevą nerius 
kietijos kanclerį Kchl, kad jis’ 
vyktų į Washigntona ir įtikintų ■ 
prez. Renganą susirikti su K.! 
Černenka ir pradėtų pasitarimus i 
pasaulio įtampai sumažinti, o ; 
Genšeris manė, kad jam pavyks j 
įtikinti Kremlių keisti užsienio) j 
politiką.

Kancleris Kohl prez. Reaga- 
no neįtikino, kad jis tuojau su-j 
sitiktų su Černenka ir pradėtų < 
pasitarimus. Kancleris Kohl ne
įtikino prezidento, bet prez. Bea- j 
ganas įtikinė kanclerį, kad pir-1 
ma reikia susitarti, kokius gink- |

Piezidentjs jį priėmė bet G^n" 
šers jo neįtikino. Genšeris bu
vo nepatenkintas, kad preziden
te negalėjo paskirti daugiau lai
ko pa s ika Ibėj imam s. Preziden- 
tas išdėstė savo mintis ir laukė 
z/ngsnio iš Sovietų Sąjungos.

Maskvos aerodrome (leenšerį 
pasiliko Andrei Gromyka. Jis 
Genšerį mandagiai priėmė, bet 
k ii patyrė Genšerio kelionės 
liksią, tai Gromyka jam primi-

pranešimoj'^ abi pusės susitars mažinti į 
Kie-k-iW* j'^nn^žuns^o Edą abi 

'•‘pusės suvažiuos ir tą susitarimą
pasirašys^? Yra tarptautinė ko j 

nariai I
i

misija Ženevoje, 
gali susirinkti ir si 
leris Maskvai- pr:: 
kalbi su.prez. Beaganu, bot me ; 
ko iš toą-misijos neišėjo.

1 Ians>D. Genšeris įsivaizdavo, 
kad jis^yra gudresnis už prez • 
ReaganąHr kand< rį Kohl. Jk j 
nuskubėjo į Maskvą, tikėdama- ! 
sis įt:kinti Kremliaus valdovus, 
kad būtinai reikalingas Wash 
ingtono ir Kremliaus aukščiau 
siu atstovių susitikimas svarbes
niems nularmams išspręsii.

kurios 
zsitarli.

vi) po Į

Chicagoje gyvenęs David 
Fulhauzenas, Kauno draugams 
pranešė, kad rasas Chicagos lie-' 
tuvių istoriją, bet jos dar nepa- • 
rašė ir niekas jos neišlc do.

— JAV atstovų rūmai pasmer- 
ėk Iraną valdantį Chomeni už 
Trane gyvenančių bahajų perse-, 
kiojima ir ėudyncs.

— Praeitą pirmadienį Punja- 
l>o provincijoje sichai nužudė 13 
gyventojų.

ti namo.
Sovietų vyriausybė vakar įsa

kė Britanijos ambasados tarnau
I tojui John Barr.ett tuojau išva
žiuot iš Sovietų Sąjungos. Bri
tai nepasitikėjo savo atstovu 
Barnett, bet jicm-s labai nepati
ko. kad Sovietų vyriausybė jį iš
varė iš Sov. Sąjungos už tai, 
kad jis buvo britų Krašto ap
saugos ministerijos tarnautojas, 
ir pasiųstas į Maskvą saugumo
sumetimais. Vis dėlto britų am- Saudi Arabijos šeichas Ja mani vakar pareiškė, kad Amerikos pa- 
basadorius įteikė Sovietų vyriau galba nereikalinga Persijos įlankoje, patys arabai pajėgs gintis 
sybei protestą. nuo priešų. , > . .

savo atstovių kol prezidentes 
Reaganas neatitrauks iš Euro
pos ten atvežtų vidutinio dydžio 
tonr’nių raketų .

To dar ne gana. K. Černenka 
pas;kvietė Genšerį ir jam pa
kartojo Andropove praneštą po
ziciją. būtent: nesiūs atsovų į 
Ženevos pasitarimus, kol JAV 
neišveš įrengtų atominių raketų.

Genšeris gavo per nosį. Visos 
jo pastangos suvesti Sovietų ir 
JAV aukštesniuosius pareigū
nus nuėjo niekais. Černenkos už- 
vispyrimai sudaro didelį pavojų 
pasaulio taikai. . ___ _

BYLA PRIEŠ REGISTRUO
TĄJĄ VeL ATIDĖJO

Connecticut valstijoje regis
truotos Lietuvių Bendruomenės ' 

Illinois regis-
Lietuvių Bendruomenę

Priežastis: kaltintojų 
įsakius 
naujas

škelta byla p 
true tą 
atidėta.
buvusiam advokatui
tęsti bylą, pas; indy 
advokatas: -■ -

pasisa
kė prieš mėlynas kelnes ir ame
rikiečių šokius. Sovietų jauni
mas dėvi amerikietškas “’Blue 
jeans” ir šoka “rock ant roti”. 
Valdža nieko negali padaryti, 
nesuvaldo jaunimo.

— Pravda pirmadieni

R iW-MflliW-!1 M-M!*!-

šerū užsuko i Washingtona.

s

M Ė .



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai '' ■-

VAKARŲ VOKIETIJOS JUOKAI
Vyskup; kai?, tv-no? lentas 

It ykėlis berniuk-- seka vys
kupo darbą.

— Tu nori išmokti, kaip rei
kia lakyti tvorą? — klausia vy
bKUpaS.

— Ne, — saku išdykėls, —r 
mm įdc-mu sužinoti, kokius žo-! 
džius panaudoja kunigas,kai jis1 
plaktuku suduoda *au i nyk
štį.

Pradžios mokyklos telefonas | 
staiga >uskamba. Mokytojas pa
kelia ragelį ir pa-ako, kad era 
atsiliepė mokytojas.

— Andriukas labai serga ir 
negali ateiti į mokyklą. As no
rėčiau, kad jKMias mokytojas ne 
baustų įjo.

-- O kas gi kalba? — pykinu-< 
y ė mokyto į as.

— Mano tėvas . . .

Susirinko daug svečių, šei
mininkas išdidžiai pasakoja, \ 
kaip gerai moka kalbėti jo ke
turių metų sūnus ir nori paro
dyti, kad keturmetis moka 
keletą sunkiai ištariamų žo
džiu

— Karoli, — kreipiasi į sūnų į 
tėvas, — pasakyk raganosis!

Karolis žiūri į svečių vcidu> 
ir klausia tėvo:

— Kuriam?
* *

— Kodėl rusas geria vod
ka. skolas — viskį, italas — vy
ną. o vokietis — alų?

— Kad galima būtu atpažinti 
skirtingas tautubes iš iu vėlia- 
vu!~ .

♦
— Mokslininkai nustatė, ka<»’i 

290'žmonių tarpe yra bent vie
nas, kurio ūgis lygus arba di-‘ 
dėsnis už metrą ir 90 centimet
rų.

— Žinoma, jis sėdi visada ties 
maiiim, priekyje, kai aš būnu j 
kine!

$ * <
Advokatas sako teisme: — 

Pone teisėjau, kai mano klien
tas pavadino žąsim tą ponią, 
kuri spskundė jį. tai jis, t. y. 
mano klientas, norėjo tik pasa
kyti. kad ji; t. y. skundėja tokia 
npet't'ška, jog jis norėtų ją su
valgyti!

Mokytojas džiaugiasi Poviliu- 
ko gerumu ir sako:-“Tu atlikai

Garsus futbolininkas giriasi 
savo gudrumu: — Aš turiu ne- O
paprastai gerą rllriudimą: jei

— Nei pone mokytojau, aš ją 
stūmiau į nugarą, nes ji visai 
nenorėjo eiti per gatvę!

ri nusilaušiu ranką, tai gaiuiiL 
dešimt tūkstančių markių; jei 
koją, — tai gausiu penkiasde
šimt tūkstančių markių, o jei 
nusilaušiu sprandą, tai gausiu
visą milijoną markių!

Gailestingoji sesutė su švirk
štu įledo vaistų į ranką ma- 
žam Petriukui, o mama paklau
sė :

— Na. Petriukas laikėsi vy
riškai?

— Ne. — at-ake gailestingoji 
>esiiuė, — jis buvo labai kant
rus. *

— Pone direktoriau, ar ^-mes čgėrą cttfbąV Gali ' dabar atsi- 
įalime tikėtis .algos pakėlimo Aėsti.”...•.f.- —"
mūsų firmos 200 metų gyvavi
mo proga?

— Savaime aišku! Bet algo/ 
bus pakeltos tik tiems, kuriėį 
Urba nuo pat mūsų firmos įs< 
teigimo pradžios! -

Tėvas skaito pasakas savo sū-' 
įeini, kad tasai greičiau užmig-j 
;ų. Po valandos motina atidaro, 
duris i-, klausia: . ' J

— Ar jis užmigo? J
— Taip, pagaliau. — atšakoj 

sūnelis. <
3 € « :

Pcviliūkas; Jonukas iir Auta- 
n ūkas pasivėlina į mokyklą. Po-- 
Viliukas’ teisinasi tuo. kad .jis 
vienas senutei padėo pereiti per 
gatvę.

žmona rašo laišką savo vy
rui, atliekančiam bausmę ka- 
lėjime:‘‘Mielas Petmi,mūsų vai
kai pasiekė amžių, kai klausia
ma apie viską. Jie norėtų tino-! 
ti, kur tu paslėpei save pasku- 
tšų grobį?”

* * * |
— Mūsų mokytojas neturi 

jokio supratimo apie skaičiavi
mą, — sako Marytė.

— Kodėl ui taip manai?
— Na, vakar jis pasakė, kad 

5 ir 5 sudaro 10, o šiandien jis 
sako, kad 7 ir 3 taip pat suda
ro dešimt!

Dideliame grožio salono lan
ge praeiviai mato užrašą: Ger
biamieji, prašome nekalbinti 
gražių ponių, išeinančių iš mū
sų salono, nes tai galėtų būti 
jūsų senelė! 

» * *
Stiuardesė praneša. --Ponios 

•r ponai, už poros minučių mes 
n u si leisime Neapolyje. Prašau 
prisisegti savų rankinukus!

■ ■ Jonukas sako, kad jis padė-
X) tai? pačiai ■ moteriai eiti pei 

’gatve?o *-

.< Mokytojas sako: “Taigi kaip 
jpia yra? Kodėl judu ye^Pėte se- 
"•ią moterį‘kartų?”

Jonukas paaiškino “Mudu; 
^vedėme ją- šitaip: “Poviliuka: Į 
ąž dešines rankos, c* aš už kai j 
rėš!” '^7 \ v-’

“■— Gerai. Jonuk, cali sėsti 
yavo vietą?/

(?a įsiterpė Antanukas ir pa.
.sakė: .. : <-■

—- Pone, mokytojau, aš taip j 
pat padėjau tai poniai pereiti įj 
kitą gatvės pusę...”

— Na, sako mokytojas, — čia
ai jau tuščias -atsikalbinėji
mas!

-- -Labais, Tėve: Kodėl su laz-1 
da vaikščioji7 Kas atsitiko?

— Masažas mane ubagu pa
darė, Malki. Kol gyvas būsiu, 
daugiau pas masižistus neisiu, 
'•'.jau todėl, ka mano raumenys 
auvo taip sustingę,, net odk ant ? 
•ankų kaip virta bulvė atšokus. I 
Nuėjau i turkišką pirtį. Staliau I 
Town of Lake buvo Welickos 
pirtis, dabar pirčių Chlcagoje 
nėra.. Kol žydai gyveno Chica- 
3<jje, buvo ir pirčių. Turkiškoje 
pirtyje mane pasodino į labai 
karštą statinę, kur nebuvo van
dens, tik karštas garas šutino... 
Po pusvalandžio, diktas, plikas 
su juodais ūsais urkas užmetė 
mane ant stalo ir... kai griebė 
savo rankom čiupinėti, maigyti, 
braukyti, nei man žarijos iš akių 
tryško... Spranią sukinėjo, 
blauzdas maigė ,o kai masaža
vo krutinę, tai jatčiau, kad ma
no visi šonkauliai sulūžo...

—Reikėjo prašyti, kad švel
niau masažuotų, Tėve, t

— Prašyti! Aš rėkiau ir spar- 
džiausi, bet turkas nekreipė dė
mesio į mano šauksmą... Po 
masažo pasidariau kaip gumi
nis, kojos linko .tirpo ir nusto
jau jausmo. Namo negalėjau 
pareiti. Laimė, kad turkai tu
rėjo kambariu pasilsėti. Sumo
kėjau penkinę už nakvynę.

— Matai, Tėve turkiška pir
tis gerai riebu’iams. Gare iššu
tina, išmasažuoja, svorį suma į 
žiną. Bet tau. to “malonumo” 
perdaug.

— Žinau, kad padariau klai
dą. Turkiška pirtis. • tai ne He- ■ 
tuviška arba suomių sauna.

— Gal ir tau bus geriau po 
pirties. Tėve, juk ir dr. Adoma-J 
vičius kadaise patarė pasinaudo
ti pirtimi, tik, deja, pirčių nėra.,

— Lietuviai milijonus dolerių 
prašvaisto visokias konferenci-. 
jas šaukdami, kodėl neįsteigia 
lietuviškos pirties’. Pirtis svei
katai reikalinga. Namų vonio- 
e jokia pirtis, tik nusiplauni, 

bet be vantos nugaros nepama- 
sažuosi... -

Iš meiles
— Rytoj anksti, -brangiausia, 

pabėgsi su manim patyldmls 
nuo tėvų.

— Rytoj? Palaukim trapu 
čiukąį _

— Dvi ko ?
•—mama dw vi«ų daik

tų man nesuieskojo.

S'EGEIUA KAVOS

tarsus sniuikraž^kąs VilhfL 
my. koncertavo Londone. Fo 
koncerto jį užprašo pi' -save |š 
gerti puoduką kavos, viena aris
tokratė.

Užtfoaigia vaiše# ir išdidi po 
nia klausia: . : ? .

— Kodėl Tą nea įsi nėšiai I 
su sa’viYn smuike.

.— Mano smuiką kavos ne 
geria ir labai atsipc»5o Jūsų, kad 
pastlflco namie.

—- Amerikoje nėra mados to
kias pirtis turėti, kaip Europoje, j 
Tėve. j

— Ne madoje, bet mums ma- į 
doje. • Pensininkas gyvena at-: 
skirtas nuo šeimos ,kur šilto - 
vandens kai kas teduoda tik Irę-; 
čiadienį ir penkiadienį. Kol bu- 
vo žydų pirtis Nortsaidėjej tai. P o . 
pirties silkių ir gazuoto vahefens . 
galėjai gauti, baseine resimau-^ 
dyti atsigaivinti.

. — .. . - * 1
— Nenusimink, i'ėvc. Atei

na vasara; ntorėsi, kad. būtų šal
ta... -

— Su tavim negaliu susikal
bėtu Atrodo, kad tau nerūpi’ 
mano bėdos. I

. — Kokios čia bėdos.
— Tai sudiev, Maiki.
— Nepyk, Tėve.

____________________ i
i 
r

• Pavarde pasirašantys pado:
rus autoriai paprastai junta dau 
giau atsakomybės, labiau ven
gia melų ir demagogijos, puo- ’ 
selėja santūrumą ir švelnesnės 
a.5 Ibos dorybes. į

• Brežnevas, Maskvos Olim
piados atidarymo melu savo kal
boje pranešė, kad bus įjungia
mos 2 naujos sporto šakos į pro 
gramą, kokių dar nebuvo jokio
se Olimpiadose: bėgimas su kliu 
timis į Vakarus, ir metimas 
pjautuvo ant kūjo.

• Parodyk, man amerikieti, 
kurs gali gerti kiek nori, lošti 
kiek nori ir negrįžti namo, kol 
nori, aš tau parodysu viengungį.

• Senatvė: dar flirtuoja su 
mergaitėmis, bet nebeprisimena 
kodėl? .

• Galvijai viršija žitoones 
blaivumu, ries daugiau negeria, 
■tegu reikia.

• Jei Žmogus yra įsimylėjęs 
pats j sarę, tai savaime aišku ne- 
bėta varžovų.

• Drąsa-tai sugtJbėjimae dre
bėti iš baimei.* kad kili ta nepa
stebėjų: .; i

• Vedybos, tai lyg uostas, ku
riam? susitinka du laivai iš gy-j 
venlmo jūros — dėsto Juozas 
draugui

Tai matyt, aš sutikau ka 
tišV?. laivą, — štsiliėpė draugas.

* Dr. rerum plunxnaė
(Slapyvardis Arėjo Vitkausko — lotyniškai:

•į _ Plunksnos reikalų daktaras.-)
/ -

EILIUOTAS ATSIMINIMAS '

(iš 1919 metų)
(K “Zarasų Kraštas” laikraščio, 1932.XI.26, 16jir.)

Zarasai, jūs, Zarasai!
Rodos, šiandien dar matai 
jūsų bendrą vaizdų nykų... 
Bet pasaulyje dalykų 
yra, kad ir nedidžių — 
širdžiai, praeičiai, brangių!

Ežerėliais juos vadino...
Vos išaugusio vaikino 
širdj ežeras žavėjo, 
juo jis kartą važinėjo 
vienas menka valtele 
su neviena skylele...

Ežeran toli nuplaukęs, 
sau irklavo palengva,' 
džiaugės vakaro tyla... 
Štai, saulėleidis jį žan, 
debesėliai pasigavę 
neša kažin kur svajones...

Tuo laiku gi be malonės 
ežero skystimas brangus 
nežiūrėjo — kaip ten dangus,

■ bet pro plyšius į valtelę 
v; Jtndo, siekė jau suolelį...

• • y Tas vaikinas, kurs svajojo, 
(o manęs tai būta jojo...), 

!fzvilgt į apačią staiga — 
na gi, vyrai, pabaiga!

Visa jau rimtai išspręsta '
'- ir, kaip matot, vyras skęsta!...'1* ’

Ėmė irklu jis varytis, 
(nusigando net,-mažytis.!.), 
ir lig juostos vandeny 
buvo jau, kai pakranty 
irklu siekė seklų dugną, 
širdį — lyg triukšmingą būgną, 
vos laikydamas krūtinėj 
“valandoj šioj paskutinėj”...

Daug praėjo laiko, nietų, 
vėl visokių jau verpetų 
tam vaikinui, (varg—šas!...) teko, 
bet — “širdis ir vėl prašneko”: 
kai tik kas priminti ima 
Zarasus, — atsiminimą 
sukelia tuojau vaizduotėj, 
ką ir matėt šioj eilutėj...

TEISME

Teisėjas: — Tamsta klauseisi 
per pusę valandos kaip ginčijos 
Butrimonis su savo žmona. -

— Liudininkas: — Taip, po- 
das teisėjąn.

' L" ’ !— k kokią išvadą Tamsta pa-, 
darei? —.Nesibijok .kaip tik apsi 

Pamaniau sau: devyni ark- ves su tavim, tai ir įtikės.

liai nenutrauks manęs prie alto 
r i aus imti šliūbo.

* t: *

PRAGARAS
Dėl kokios priežasties jūs ne

ištekėjot už Jono?
— Jis yra laisvamanis ir ne 

liki j peklą.



Jie turėjo pra-

MIRĖ BERNIUKAS, PADĖJĘS \ 
SUČIUPTI ŠNIPUS

Mirė Howard M. Hodgkins, Howardas prisiartino bet tuojau 
kuris Antrojo pasaulinio karo 
metu, eidamas 17-tus metus, pa
dėjo policijai sučiupti du nacių 
šaipus.

JAV radijo ir laikraščiai pa- 
ske’bė, kad naciai, paskelbę ka
rą Amerikai pradėjo siųsti šni
pus į Ameriką. Amerikoje buvo 
daug vokiečių,
nionę, bankus ir kelis laikraš
čius savo rankose, bet kai atėjo 
naciai, tai jie nutraukė sisus ry
šius su Vokietija. Jie nenorėjo 
nieko bendro turėti su naciais. 
Naciai Ameerikoje neturėjo šni- Į 
pų. Jie pradėjo siųsti žmones 
į Ameriką, kad jiems suteiktų 
būtiniausių žinių. Jiems rtpė- 
jo patirti žmonių nuotaiką.

Nuo Kanados iki Cape Ona 
veral pakraščių gyventojams 
buvo kalama į galvą, kad na
ciai bando iškelti žmonių į kran 
tus, kad jie galėtų informuoti, 
kas“ Amerikoje dedasi.

1944 metų lapkrčio 21 d. jau 
nas Howard Hodgkins dalyvavo 
aukštesniosios mokyklos moki 
nių šokiuose. Jis turėjo moky
kloje gerų draugų, nuėjo su jais 
pasilinksminti ir pašokti.

-Howjsrdas važiavo . nedidelių 
šeimos automobiliu. Vakaras 
buvo šaltas, vėjuotas, pustė snie 
gas. Jis važiavo pakraščiu, kad 
galėtų parvažiuoti namo. Na
mai buvo netoli Atlanto. Jam 
jau. buvo ėinomi ne tiktai keliai, 
bet ir takai, vedantieji į pajūrį.

Bevažiuojant jis pastebėjo ke 
liu ateinančius du žmones. J’ 
labiausiai nustebino, kad tie 
vyrai buvo labai lengvai apsi
rengę. Oras buvo šaltas, snigu- 
liavo, o jiedu turėjo lengvus va
sarinius lietpalčius. Jis labai ati
džiai į juos pažiūrėjo. Jie abu 
atrodė jauni, bet įtartini. Jiedu, 
nieko jam nesakė. Jau buvo ga
na vėlus vakaras. Jis važiavo po 
šokių. Ir kuriam galui šie du 
nepažįstami vyrai turėtų eiti pa 
čiu jūros pakraščiu esančiu ke
liuku.

Abu vyrai nešėsi po ryšulėlį. 
Iš visko buvo matyti, kad vėjas 
juos kankino. Jie buvo užsisags
tę, bet lietpalčiai mažai šilumos 
duoda. . - r .

Pasistūmės gerą galą artyn na 
mų, Howardas pastebėjo, kad 
sniege išspaustos pėdos pasuko 
iš kelio ir vedė tiesiai į pajūrį.

sustojo. Jam atėjo į galvą min
tis, kad reikia pažiūrėti, kur tos 
pėdos veda.

Jis sustabdė savo mašiną, pa
siėmė raktus ir grįžo prie tos 
vietas, kur tos pėdos vedė tie
siai į pajūrį. Apsidairė, paklau
sė, ar kartais ko nesimato, o vė
liau nuo kranto nusileido že
myn, kur vskaro metu buvo še
šėlis, o dabar visas pakraštys 
buvo sniegu apdengtas.

Pėdos jauną studentą nuvedė 
tiesiai prie vandens. Pūtė len
gvas vėjas, todėl bangos buvo 
nedidelės. Priėjęs visai prie van
dens, Howardas nustebo. Jis pa
stebėjo gulintį, guminį laiveli, 
^riėjo ar tyn tuščias. PazSi-) 
nė koja — j’s linksta, bet ne-j 
virsta. Laivelyje nieko nebuvo.

Žiūrinėjo, paklausė. Pastūmė- 
'o, ar šitas laivelis nebūtų pri-J 
tvirtintas prie kranto, ar pririš-1 
as prie kokio kuolo. Nieko ne-! 
aastebėjo. Jam buvo aišku, kad i 
šie du vvrai nieko gero Ameri-1 
kai nežadėjo. Jeigu j.ų pėdos 
'Jo prie šio laivelio, lai jie tuo 
laiveliu atplaukė. Jiedu jį pali
ko, pasiekė kelią ir dabar trau
kią į pietus.

Laivelis buvo Hodgkins tėvų 
žemėje, visai prie Hancwk išsi
kišimo. Smėlis buvo kiek aukš
čiau iškilęs. Prie iškyšulio au
go keli viksvų kupstai, .šalia 
viksnių buvo plonų medelių 
krūmai. Buvo tik stabarai, nes 
lapai jau buvo nukritę ir vėjo 
nupūsti tolyn nuo kranto.
. Howardas pastovėjo, apsidai
rė į visas puses ir šiurpuliais pa
sikratė. Ne iš baimės, bet nuo 
šalto vėjo ir sniego. Jam jau > 
buvo aišku, kad čia išlipo už si e- ■ 
niečiai. Vietos gyventojai ne
vaikščios tokiais keliais lengvais 
lietpalčiais. Naktimis jie ne- 
vilks sunkių ryšulių tokiais ne
žinomais keliais. Jų pėdsakai 
atvedė prie guminio juodo lai
velio. Tai reiškia, kad jie čia 
atplaukė, išlipo, tuščią laivelį j 
paliko ir nuėjo. j

Nieko nepastebėjo nei pakraš • 
tyje, nei jūroje. Howardas bėg-1 
te pasileido prje kelio ir už krū
mų stovinčios mašinos.

Jis norėjo galimai greičiau 
nuvažiuoti namo ir papasakoti, 
ką jis buvo sutikęs.

Pastatęs automobilį, įėjo į vi-

Kopc'se. AkvarelėM. Šileikis

j
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Amerikos Kongreso politinis biliardas
gyVo'kaulu iiinso vi- gvoltavojimas. Matyt, kad Kon- 

siems radijo ir televizijų, klau-greso daugumai dar ir šiandien
’ -sytejams bei didžiosios ameri-Nikaragucį yra demokratiškai 

etiškos spaudos skaitytojams, valdoma.
viešosios nuomonės kūrėjų 

rsinimai, koki politinį biliar-l 
dą vis tebežaidžia Kongresas, 
kai labai cpū> pas’/uMniai įvy
kiai gali oana greitai p.keisj 
net viso pasaulio veidą.

Jei šiandien prezidentas Rea-
ir.-vs deda vis?> pastangas gel

bėti V dūrio Amerikoje Salva
doro valstybę nuo komunistinio 
išpr:’evaįdavimo, ir tam reikalui

- . iorašo ne šimtus milijonų dole
rių, o tik kelias dešimtis jų, tai 
Kongresas diena iš dienos visa 
tą taip sujaukia, tarsi, norįs, kad ' 
tas kraš'as būtu sukomunistin-

Abu šnipai buvo atiduoti teis- 
mui ir nuteisti kalėti iki nuties. 
Jaunas Howard Hodgekins liud

pasiėmė telefoną ir p-askambi- 
no i artimiausią Federalinės in
formacijų biurą.

Ilgai nereikėjo laukti — FBI jo karo teismui. Kada viskas pa- 
agentai jau buvo Hodgkinsų far i sibaigė 
moję. Jie nuodugniai išklausi
nėjo 17 metų Howarda, motiną, jie greitai pažino įsibrovėlius ir 
tėvą ir kitus jų draugus, su ku
riais jis buvo aukštesnės mo
kyklos šokiuose

s buvo paskelbtas did
vyriu. FBI buvo patenkinta, kad

Jau ii

Kita vertus, labai keista atro
do. kai kasmet pilama j Izrae
lio kišenes net keli bilijonai do
lerių, tai apie tai nei Kongresas 
nepurštauja, nei viešosios nuo
monės kūrėjai ką nors garsina.

Sakykite, kurgi, pagaliau, tas 
šuo pakastas? '

Juozax Žemaitis

• Pirmasis U. S. satelitas 
“Explarer” I buvo paleistas sau 
šio 31 d. 1938 metais. Edvėje jis 
išbuvo iki 1970 metų kovo mėn. 
31 dienos.

ir artimiausius

tas.
Sunku suprasti, kodėl ta Ame i 

rikes vyriausybės aukštoji in
stancija vis nepajėgia suprasti, 
kad komunizmas nėra jokia de
mokratija, o tik mažumos -gra- 
TnimaJis ir teroru didžiumosdų ir papasakojo motinai apie 

sutiktus dn svetimuosius ir jų 
paliktą gunmį laivelį.

Motina išklausė grįžusio vai
ko pasakojimo, bet nieko nesi

rėmė daryti. Ji buvo mieguista 
ir liepė jam eiti į lovą.

Jo tėvas, pajūrio ūkininkas, 
buvo šerifo pavaduotojas. Bet 
jo nerado namie^ Jis mėgsta pa
medžioti, tai buvo iškeliavęs su jo draugus, 
pažįstamais, ir nebuvo grįžęs.

Kai tėvas grįžo, tai Howardas 
jam papasakojo visą istoriją. 
Tėvas galvojo, kitaip negu mo
tina. Jis liepė vaiko! tuojau a’p- 

jl sirengti ir nueiti pažiūrėti, kaip 
atrodo ta veta, kur buvo aiškūs 
žingsniai ir gulėjo ant šono pa
virtęs laivelis. Howardas nė
jo tų vyru pėdomis,-bet žings
niavo šalia. Jis nenorėjo jų pė-. 
dų sutrypti.

Priartėjęs prie minėtos vie
tos, rado jau visai kitokį vaizdą. 
Vanduo jau buvo pakilęs iii su
lyginęs visus- pėdsakus. Jau ne
simatė tų vyru įspaustu pėdų. 
Bet dar buvo laivelis, vandens 
iškeltas ir paliktas žymiai toliau 
į Pietus. ‘ '

Tėvui būtų buvę įdomu ma
tyti tų vyrų pėdsakus, bet jų 
jau nebebuvo. Tėvas tikėjo sū
naus žodžiais, nes vaikas tėvui 
niekad nemeluodavo ir fanta
zijų nepasakojo.

Abu grįžo namo. Tėvas dar 
išklausinėjo motiną, ką Howar
das, grįžęs iš šokių jai papasako
jo. Tėvas nieko nelaukęs tuojau nešti naciams.

dirbo dviem 
klausinėjo Ho-^ 
norėdami įsiti-

FBI agentai 
kryptim. Vieni 
yvardo draugus, 
kinti jo duodamų žinių tikslu
mu, o kiti ieškojo žmonių, kurie 
būtų galėję matyti tuos šnipus. 
Reikėjo , nustatyti, kuriais ke
liais .j re važiavo ir kaip juos su-

davė labai tikslias žinias. Tai 
padėjo FBI agentams greitai 
nacius sučiupti ir pasodinti j ka
lėjimą.

Howard Hodgkins mirė pra
eitą sekmadienį. Jūs palaidotas 
vietis kapinėse. Paliko liūdinčią 
žmoną, sūnų ir dukrą.

Howard Hodgkns padėjo 
Amerkhi laimėti karą. Jis grei
tai susigaudę ir davė tikslias ži
nias. Bostoniškis

sisakius iš kasininko pareigų 
LAS atstovui Šiaučiūnui, jo vie
toje iš skyriaus tarybos pakvies 
tas SLA atstovas Alfonsas Kiz- 
laitis.

Į valdybą iš tarybos (kaip 
anglų kalbos žinovė) pakviesta 
M. Dubauskienė, priklausanti 
Krikščionių Demokratų Sąjun
gai. Taip pat žį Tarybos į val
dybą perėjap'Š^toras Motasis, 
Lietuvių Respublikonų partijos 
atstovas, kaip ryšininkas palai
kyti .santykiams su Pavergtų 
Tautų Komitetu.

i S. Paulauskas

Pati FBI nepasakoja, kaip ji 
sučiupo povandeninio laivo iš
mestus du nacių snipus, kalban
čius gerai angliškai ir jau pasie- 
kusus New Yorka.

Vienas vadinosi- William C. 
Colenpouh. Jis buvo 26 metų 
amžiaus, gimęs Amerikoje, bet 
išvežtas j Vokieti ją ir sutikęs 
naciams dirbti. O .antrasis buvo 
vokietis Erich Grumpfel.

Kada abu paukščiai buvo su
imti, tai pas juos rasta §80.900, 
slapto rašalo ir įvairios medžia
gos trumpoms radijo bangoms 
bei radijo aparatą.. Jiedu buvo 
įpareigoti sekti, ką žmonės kai
na, ką mano apie karą su vo
kiečiais, ir kiekvieną dieną tas 
žinias trumpomis bangomis pra

CICERO
Iš ALTo veiklos

Bii-želio 10 d. 12 vai. ALTo 
Cicero skyriaus valdyba šv. An
tano parapijos salėje, 1500 So. 
49 Court, ruošia Sovietų Rusi
jos daromo lietuvių tautos nai
kinimo minėjimą. Kalbės isto
rikė Rūgytė, o meninę programą 
atliks 
tė.

Bus 
siems
cija dėl Amerikos OSI bendra
darbiavimo su Sovietų Rusijos 
KGB. Organizacijų vėliavas 
tvarkys Šaulių valdybos vice- 
pirm. Ašoklis.

Po minėjimo — kavutė ir lais 
vi pašnekesiai.

Paskutiniame ALTo Cicero 
skyriaus valdybos posėdyje, at-

solistė Aldona Buntinai-

paruošta ir susirinku- 
pateikta priimti rėželiu-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus*

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams.

5LA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

ST^A — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda —. Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžfc pigia terminuota apdrauda: ui 
$1,000 apdraudo^ sumą temoka tik $3.00:metama.

SLA — kuopų yra visosę lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savįj apylinkės kuopų veikėjui, 
jie Jums mielaiyDacelbes i SLA įsirašytL

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:
r

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New’York, N.Y. 10001

TeL (212) 563-2210

-

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

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

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

MARIJA NOREIKTENĖ

JtbMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiin hiiiiiiinn iiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

, ■ MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737 Ini LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

E PRAEITIES ŪKANŲ
/ T" —

<9

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

TeL 476-2206

V JULIUS JANONIS, poetai Ir revoliucionieriui, nesnpm 
Im tr Viltingai Interpretuojamai gyvenime ir politikoje'; tik b> 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliam Janonio gyvenimą Ir po# 
■Iją. Debar būtų jį galima pavadinti kovotoju ui fanogaui triaei 
Knyga jr*a <E<Mlo formato, 265 pualaplą, kainuoja

Atdara šiokiadieniais nuo 
J vaL ryto iki 10 vaL vakaro.

parašė 700 puslapiu knygą, kurion sudėjo viską, kai Bet kada Ii 
Bet kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kuru Jaunium Ir prof. H« 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimai 

tr patarė mums toliau studijuoti.

Irina ps. Kieti ylrieUri. Faita

0 — Naujiena#, Chicago. 8, HL Thursday, May 24, 1^4
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Joks rimtas žurnalistas taip nerašys...
Vos tik praėjo Didžioji Velykų šventė, kai Draugo 

vedamųjų gamintojas m. dr. atidarė kovos frontą, prieš 
lietuviško, demokratinio ir antikomunistinio dienraščio 
redaktorių, žinoma, tuo pačiu ir prieš patį Naujienų dien
raštį. Kadangi, sųniekipus laikraščio redaktorių, kam 
tada rvert£§ ir jo redaguojamas laikraštis.

Mykolas Drunga šiam “mūšiui’' , pradėti pasikvietė 
iš Philadelphijos JūdŽą? Gailą. Tokio “karo” tikslo aiš
kinti netenka, nes savaimee suprantamas: “Naujienos” 
turi būt sužlugdytos, nes jų redaktorius sumaišė Okso 
rinkiminius “wordus” ir baskus vadina vaškais. O be 
to, jie Naujienose paskelbė dar ir tokią žinią, kad dr. 
K. Bobelis gydė Goldbergo senutę motiną.

Skaitau Draugą, skaitau ir Naujienas. Jas skaitau 
dėl to, kad jųjų informacija yra daug platesnė. Jos aiš
kiai ir atvirai pasisako, prieš išeivijos gyvenime įvyks
tančias negeroves, o ypač prieš “tiltininkus”, prieš ren
gėjus velykinių pusryčių Verbų sekmadienį bei jų lai/ 
mintojus, prieš okupanto pastangas įsibrauti įvairiais 
būdais Chicagoje į Jaunimo Centrą, rengiant konceertus, 
parodas, demonstruojant bolševikinius filmus ir pan. 
Apie tai Draugo vedamųjų rašytojas nutyli. Naujienos 
tikrai, demokratiškas ir antikomunistinis dienraštis. Už 
tokią Naujienų vedamą liniją, jų leidėjai užsitarnauja 
lietuvišką padėką. Nes iš tikrųjų, ką tada žinotum, kas 
vyksta mūsų išeivijos gyvenime, jei tik skaitytum Myk. 
Drangos vedamuosius? Jo rašomi vedamieji parodo, kad 
Draugas nukrypo nuo išeivijos spaudos pagrindinio tiks
lo.. Atrodo, kad šis rašytojas, užuot vedęs liniją prieš 
okupantą ir skelbęs jo atneštą tautai vergiją, jis Drauge 
savo vedamuosius nukreipė prieš antikomunistinį, de
mokratinį Naujienų dienraštį. Tad kiekvienas sąmonin
gas spaudos skaitytojas klausia: kodėl? Argumentai,

kuriuos Myk. Drunga prieš Naujiena* išrašė yra dau
giau negu naivūs. Ir ar gali kuria nor* rimta* žurnalis
tas tašyti, kad laikraščio žinios tur būt iš durnių namų.

Tik ta* gali taip rašyti, kurio galva, rašant, buvo 
neblaivi, arba kuri* yra praradęs ateakomybė* pajauti
mą. Juk kiekviena* padoru* žurnalistas pasakas, kad 
taip niekinti lietuvišką laikraštį negalima. Ypač, kai 
Jame tiek daug rašoma ir sielojamasi Lietuvos vergiška 
būkle.

Tiesa, niekas negali uždrausti turėti kitokių nuo
monę apie laikraštyje paskelbus pareiškimus bei faktu*. ‘ 
Bet rašyti, kad tie faktai turbūt iš durnių namų, tai jau 
nenormalu. Toks pareiškimas yra-tikrai labai nema
lonus liudijimas ir apie tokio rašytojo asmenį.

Kaip reiktų pateisinti toki grubiai nekultūringų jki- i 
reiškimų? Gal tik tuo: kada žmogų nusiaubia baisios 
neapykantos ar pavydo emocijos, tada jis, būdamas to- j 
kioje būsenoje, praranda proto balansų ir prikalba ar 
prirašo visokiausių nesąmonių. Gal ir m. dr, buvo tokių 
emocijų įtakoje, todėl jis taip “nusirašė”. Bet jei tai būtų 
tiesa, tai tokio nereikėtų smerkti. Apie jį tektų tik tiek 
pasakyti: iš didelio rašto išėjo iš krašto. Bet ir tada 
toks, išsilaisvinęs iš minėtų aistrų, turėtų už viešą įžei
dimą viešai spaudoje atsiprašyti. Atsiprašyti ne tik 
Naujienų, bet ir Draugo vadovybės, kurį pasamdė skleis
ti ir ugdyti vieningą lietuvių sambūvį — sugyvenimą, o 
ne kurstyti ar kelti erzelį ir pjautynes. Toks Myk. Dran
gos žygis būtų džentelmeniškas. Galima būt jį pateisinti, 
kad jaunos dienos neprotingos, paklydimais turtingos,., 
Žinoma, tą parodys laikas, ar jis tikrai yra džentelmenas.

Šia proga noriu paminėti ir šį faktą: Jei Myk. Drun 
ga yra sąžiningas, tai Naujienų redaktoriui turėtų atsi-

Rtstauruota Traky pilis

sos pareikšti savo protestui prieš 
imperializmą, carų palikimą, 
kurį vykdo Bundas su savo pa
tronu !

Aš tęsiu. Bundui atsitraukti

VLADAS POŽĖLA

KOVOS DĖL SPAUDOS
(ATSIMINIMAI)

teisti už jo vedamąjį, kurį jis ištisai nusirašė ir Drauge 
atspausdino. Man rodos, kad žurnalistinė moralė, jei 
jis tokią pripažįsta, nusirašius ištisai straipsnį, ir nepa
prašius autoriaus leidimo atspausdinti savo laikraštyje 
reikia būti tiek džentelmenu, kad už svetimą darbą atsily
ginti, arba bent .padėkoti. Nežinau ar Myk. Dranga taip 
padarė.' Bet iš kitos'pusės toks ištisai iš Naujienų nusi- 
rašymas. liudija/kad m. dr. nebesugeba ko nors naujo,, 
aktualaus savo skaitytojams pateikti. Tokio jo. sugebėji
mo nepatvirtina nei šio vedamojo pabaigoje surašytos iš
vados, kurios yra nei šiokios, nei tokios: “Taigi,.klausy
kite lietuviai: gaudykite žuvis, ganykite galvijus, duo- ■ 
kite rašytojų, kurie moka rašyti, katalikų galvotojų, ku
rie gamina bedievius, apgaudinėkite bolševikus ir vykite 1 
laukan jėzuitus”.

Nejaugi, tokie Drangos siūlymai lietuviams, turėtų 
būti jų veiklos uždaviniai ? Ir nejaugi, jis tokiais “šū
kiais” kviečia Draugo skaitytojus, kovon,. prieš lietuvių 
tautos okupantą, prieš jo atneštą tautai vergiją?

Be to, Šia proga norėčiau dar paklausti šio Draugo 
vedamųjų gamintojo, ar tikrai Marquette Parko Svilonis 
jį padarė bedieviu, jei jis tokiu jaučiasi? Man rodos, kad 
tai yra jo piktas neapykantos pliauškalas, kuriuos jis 
siekia įgelti Sviloniui. Nemanau, kad Svilonis galėjo jį 
ir kitus padaryti bedieviais. Juk jis nemokė nei Myk. 
Drangos, ne’i kitų ateizmo, Priešingai, jis visada gynė 
ir gina, kėlė ir kelia pavergtos Lietuvos būklę., o jei kas 
subedievėjo, tafne Svilonio kaltė. Tokiais tampa tie, ku
rie ne tik neigia Dievą, bet ir tėvynės meilę-^patriotizmą. 
Tokie šiandien yra pavergę ir Lietuvą, tokie, ne tik per
sekioja tikinčiuosius, bet ir mūsų tautos patriotus.

Tai netiesa, kad Svilonis būtų bedieviais padaręs 
kviesdamas išeiviją jungtis vienybėmųr į vieną bendrą 
frontą, kovai dėl tautos laisvės. Nebent tie tampa ne-

(Tęsinys)

Berenblatųs.kelintą kartą kil
stelėjo savo ranką, nekantriai 
laukdamas eilės, pasisakyti jam 
kandamu klausimu. Ir ji paga

liau atėjo. .
— Ilgiau tylėjęs, aš trumpai 

ekalbėsių, — pradėjo Beren. 
blatas, kaip žirnius berdamas 
savo žodžius. — Aš-darbo ir rei
kalo žmogus.. . ■ v.; - r.

— Ir bižinc, pridėjo Ruba- 
šauskas. •

— Biznis, Rubašauskai, yra 
darbas? doresnis'kaip bombą pa 
kišti. Pagal <dąrbą eina žmonės 
ir įvykiai. Mano vaizduotėje sto 
vi Panemunės lietuvis, šio kra
što šeimininkas. Ramus, ryžtin
gas, pasitikįs savimi, jis kovo
ja, kovoja savo kraštui iri už sa
vo kraštą. Metas susiprasti,

Auditorija pavargo. Atėjo pa
siūlymas baigti ginčus. Refe
rento inžinieriaus Kulitano bu
vo paskutinis žodis.

— Iš ginčų,—pradėjo draugas 
Kulitanas, -— ėjusių be pykčio

ir užgaulės, galima pasidaryti 
keletą svarbių mūsų politinei 
ve/klai išvadų.

Pirmoji išvada — eserai ir 
Bundas liko Lietuvos revoliu
cinio judėjimo nuošalyje. Ne
be kokio nor^ atsišaukimo ai 
mitingo reikalavo momentas, 
jų išleido net mūsų “katalikai“, 
bet didesniu veiksmų — .šalinti 
caro valdžią Lietuvoje iir sta
tyti sav.ają. Tų veiksmų Bun
das. nesiekė. Jam mieliau buvo 
nuošalyje pasilikti. Ar ; tol^ia 
reali revoUūcinės partijos po 
.litika?

Antroji išvada dar skaudes
nė: Bundas kartu šu savo pat
ronu RSDĮ)P iki šiol dar ne tik 
nėra patys išėję iš vienos neda
lomos Rusijos“, sukaltos caro 
imperializmo, bet palaiko ir ki
toms, carų-pavergtoms tautoms 
uždėtuosius pančius. *■
- Girdžiu, Subockis protestuo
ja.

—- Kaip malonu būtų, 
tamsta. Subocki, turėtum

kad 
d ra- 4.

tikinčiais, kai jie išgirsta A. Svilonį bekompromisiniai 
pasisakantį prieš tuos “tiltininkus”, kurie ten nuvvke 
savo pokalbiais su okupanto statytiniais jiems pągelbti 
užmaskuoti okupanto vykdomą mūsų tautos fizinį ir tau
tini genocidą. Bet vis tik neaišku, kodėl Myk. Drunga 
savo vedamaisiais kelia mūsų išeivijoje erzelynę? Ir ko 
jis tuo siekia? Ir ar dar neatėjo laikas Draugo leidėjams
suprasti, ar šis jų pasamdytasai rašytojas dėl jo veda- i 
R^ųjų, neištiks ir Draugo toks pats likimas, kokį ištiko I 
jam tvarkant Bostone seną lietuviška laikrašti? . .,.x „ ,— Nicholas Ai'bito Bartlela

nuo revoliucijos, likti pasyviu 
jos žiūrovu buvo kita ‘priežas
tis: Bundas bijojo, kad Lietu
va gali išeiti iš Rusijos tautų 
kalėjimo. Kiek savo taktika 
Bundas jau nutolo nuo žydų 
tautos, matyti iš Fridlando, Sa- 
račinsko ir Berenblato pateik
tųjų , iliustracijų.

T)ar vienas ’klausimas ir pas
kutinis: ar Lietuva gali viena. 
l>e Rusijos, nuversti savo-, kraš
te caru vadžią? Tai yra dau
giau faklo kaip teorijos klausi- 
ma< tta renio faktai? Lietuvoje 
1905-6 m. ištisuose valsčiuose 
nebeliko caro valdžios, ji buvo 
"švia ryta. Re voNuei j^ tva-rk ėsi 
L°n viena,. vietomis net keturis 
mėnesius senoji tvarka sugrį
žo su baudžiamaisiais būriais. 
Latvijoje dar ilgiau užtruko re
voliucinė būsena. Ten reikėjo 
didesnių karinių jėgų caro val
džiai atstatyti. O kas, jei tų ka
rinių jėgų nebūtų buvę? Atsa
kymas aiškus: revoliucinė tvar- 

1 ka būtų virtusi kasdienine nor
malia. tvarka.. -Išeidami iš tų 
faktų, į iškeltąjį klausimą ga
lime atsakyti: Lietuva gali sa
vo krašte nuversti caro valdžią, 
bet ji negali to paties padaryti į 
Rusijoje. Tai yra jau pačios Ru-| 
sijos reikalas.
z (Bus daugiau)

— Advokatas John Phillips 
nasiūlė $10,000 bylai baigti, nes 
nenorėjo pralaimėti bylos .

a. s. išrinktas Panamos prezideetu.
ALEKSANDRA VAISltNlENĖ

VEGETARIŠKA MITYBA 
IR SVEIKATA

Venezuela, Caracas, 1982 metai
(Tęsinys)

Žmoguje sunkios ligos neišsivysto, jeigu jis 
maitinasi gamtos išaugintu maistu, nes vaisiai ir 
daržovės nuo tų susirgimų apsaugo. Vaisiai yra 
pagaminami gamtos laboratorijoje, kurioje saulė 
ir oras juos nokina, o iš žemės prisičiulpia reika
lingą kiekį mineralinių syvų. 'Maitindamiesi na
tūraliu maistu, įgauname imunitetą prieš ligas. 
Maitindamiesi “lavoniniu maistu”, apteršiame 
mūsų organizmą ir dėl to susergame.

Nebūdami alkani ir nenorėdami, neprivalome 
kimšti į save maisto, t.y., tada, kaid mūsų skran
dis dar nėra pasiruošęs tą maistą priimti; taip 
pat patariama bent vieną dieną savaitėje paba- 
dauti-papasninkauti, duodant viduriams poilsio, 
kad jie galėtų iš savęs pašalinti susikrovusias 
kenksmingas ir nereikalingas medžiagas.

Šios knygos autorės mokytojas
Cilenai turėjo laimės ir garbės pažinti gar- 

sųji kunigo Kneippo mokinį, kunigą kapuciną 
tėvą Tadco Wiezendą, kuris natūristinės mitybos 
gydymo žinia.- buve paskleidęs po visą Čilę. Kuni
gas Tadeo Wiezendas pripažino Kneippo vande
niu gydymo metodika ir nurodė, kad blogas virš

kinimas susitvarko laike kelių valandų, geriant 
po gurkšnelį vandens kas kelias minutes. Jei rytą 
pabudę išgersime vieną stiklinę vandens, kitą va
kare eidami gulti, galime būti tikri, kad organiz
mas pradės normaliai veikti ir pašalins jame 
esančius puvėsius. Ligoniai, turintieji užkietėju
sius vidurius ir jausdami troškulį, gali gerti van
denį mažais kiekiais. Gerti reikia toli prieš val
gymą ir po valgymo, vengti šalto vandens, negerti 
sušilus ar nervuotame stovyje.

Natūrali medicina arba sveikatos mokslą.? 
gimė kartu su žmogumi ir plačiai buvo praktikuo

dama senovės Egipto kunigų. Vėliau Hiprokratas 
i paskelbė dėsnį: “Tiktai gamta gydo žmogų. Nes 
tik natūrali medicina garantuoja sveiką organiz
mą. Universitetinė medicina yra ekonominė pro
fesija. mažai tinkanti žmogaus gydymui. Tik pats 
žmogus turi kontroliuoti savo organizmą ir j| 
apsaugoti nuo negalavimų”.

“Kneipp Sebastian (1821-1897), gimęs Bad 
Woerischofen, vokiečių kunigas, sudaręs šaltu 
vandeniu gydymosi metodą ir jį savo knygose pro
pagavęs. Pagal Kneippo metodą gydosi šalto van
dens voniomis, apsipylimais ir čiurkšlėmis, o taip 
pat pasnirčia braidant po šaltas rasas ir grūdi
nant žmogaus prganizmą; Kneippas gydymui var
tojo 15-18° Celsijaus vandenį./ ligonis juri bhti 
šiltas prieš apsipylimą ar aplaistymą vandenų. 
Patalpos, kuriose vyksta gydymą*, irgi turi būti* 
pakankamai apkūrentos. Apipilta kūno dalių oda 
turi sugebėti sveikai reaguoti į dirginimą šaltu 

vandeniu: turi atsirasti šilumos pojūtis ir parau
dimas. Jei oda išblykšta ir pamėlynuoja, Kneippo 
gydymas nepatartinas. Šalti apipylimai veikia ža
dinamai ir gaivinamai vegetatyvines organizmo 
funkcijas..(Žr. Lietuvių Enciklopedija, XII t., 
psl. 154).

Netikėtas susitikimas su kunigu 
tėvu Tadeo Wiezend

Tai buvo maždaug 1899 m., kada autorius 
įstojo į Čilės universitetą, medicinos, fakultetą, 
tuo metu vadovaujamą dr. Polhamer. Po kelių 
metų studijų tapo lytinės ligos (sifilio) auka. Me
dicinos studijas buvo priverstas nutraukti, kurių 
jau nebeatnaujino, neš pastebėjo didelį medicinos 
pralaimėjimą, nesugebančios atstatyti jo ligotos 
sveikatos stovį. Po to, daug metų gydėsi pas žy
miu* Santiago gydytoju* - specialistus, kurie, ta
čiau, jam nfcko nepagelbėjo. Nusivylęs medicinos 
mokslu, ligos palaužtas ir nebesitikėdamas pagyti, 
nutarė atsiduoti likimui ir mirti. Bėgdamas pats 
nuo savęs, vieną vasarą atvyko į pietų Čilės už
kampį ir apdgyveno mažame miestelyje. Kartą 
išeidamas iš viešbučio, netikėtai susitiko kunigą 
tėvą Tadeo. Kunigas atsiprašė ir, įdėmiai žiūrė
damas į jį, paklausė :
. — Atėjai pas marie gydytis?

— Ne, kunige, — atšaka
— Ateik pas mane priėmimo valandomis, nes 

matau, kad sunkiai seigi.
Pasirodo, kad kunigas atpažindavo ligas, pa-

žiūrėjęs į sergančio akis. Po daugelio metų auto
rius samprotavo, kad anos dienos susitikimą su 
kunigu pats Aukščiausias jam buvo paskyręs, nes 
tėvas Tadeo buvo natūralios mitybos specialistas, 
buvęs monsinjoro Kneippo mokinys.

Atėjus jam į kunigo Tadeo gydymo kabinetą, 
kunigas jam davė nurodymus vienam mėnesiui, 
patvirtindamas, kad jis sunkiai ir pavojingai ser
ga. Maitindamasis nurodytu natūraliu žaliu mais
tu ir atlikdamas praktiškus gydymosi nurodymus/ 
M. Lezaeta Acharan pasijuto daug blogiau, nes 
jo kūną pradėjo išberti visokie augliai; pažasty
se, kakle ir kitur liaukos ištino. Nurodytam Laikui 
pasibaigus, Lezaeta ir vėl nuėjo pas tėvą Tadeo 
ir jam pasiskundė:

— Kunige, nežinau, kas su manimi darosi —f 
pradėjau visas pūti.

J tai kunigas jam atsakė: • į
— Esi Išgelbėtas, nes tavo ^ūnai pradėjo 

mesti visus ligos blogumus.
Daugiau kaip metų laikotarpyje jo organizJ 

mas pašalino visus ligos likučius ir jis pasveiko! 
Pasveikęs, jis pilnai*įvertino natūristinės mitybos! 
ir medicinos galią; tik tada pajuto gyvenimof 
džiaugsmą ir malonumą gėrėtis gamtor grožiu.

(Bus daugiau) « >1

r
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Tel: 562-2727 arba 562-2728

Valdyba

iš-
iškilesniais žaibėjais. Tuo bū-

Florida

A

193S S. Manheim RcU Westchester, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienom 15

QYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

1907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

iš viso laisvoje''pasaulio (dėl 
praktiškų sumetimų — daugiau
sia iš š. Amerikos).

Lietuvių rinktinių sudarymu 
rūpinasi atitinkamų sporto ša-

’ Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos telef-: 448-5545

pasaulio kraštų boikotavimas 
Maskvoje vykstančių Olimpinių 
žaidimų.

OPTOMETR1STAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

TEL, 233-8553

Service 855-4506, Pase 06054

NAUJAS TĖVYNĖS 
SARGAS”

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«atchest*r Community klinikos 

Medicinos direktorių*

ŠALFASS-gos Centro
P. S. Priminima, kad Laisvo-

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tri. (813) 321-4200

šiam reikalui yra sudarytas spe- kų ŠALFOSS kftui. Dėl prakti. 
4-rių k u sumetimų, 
pir- 
Ri-1

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR s 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street
. Valandos; antrad. 1—4 popiet,

PERKRAUSTYMAI

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

£

TeL 927-1741 — 1742

Telefonas 523-0440

K

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTO-MOBILLAMS PASTATYTI

i
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Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

Apdraustas per kraustymas 
iš Įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5996
*

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŽKIMOS VALAMDCI

r ir< •* nuo pirmadlMij* Ud 
Udjenio 8:80 rakxr«- 

VL»o» uJdo* W'CE'v’ įtrfaMu 
h*a<> 14M AM.

Atsiųsta paminėti

Šiomis dienomis iš spauidbs iš 
ėjo šių metų pirmasis “Tėvynės | 
Sargo” numeris.Tai taip pat pir i 
masis numeris jau suredaguotas • 
naujojo redaktoriaus Algirdo J. 
Kasulaičio.

Turinyje V. AJbušis pateikia 
eilę vieno žymiausiausių Ame
rikos teisininkų ir teisės isto
rikų prof. John T. Noonan, Jr., 
minčių krikščionybės ii politi
kos klausimais. Duodamas Ka
sulaičio pranešimas VLIKo sei
mui Detroite, Vincas Kovas įdo
miai kalba apie VLIKo seimą ir 
VLIKą apskritai. Trumpai svar
stomas Helsinkio procesas.

Vyt. Vaičiulis nagrinėja Goer 
ge dwell “1984 m.” sukakties 
ženkie, rasdamas, kad “1984 m.” 
yra visuomet aktuali, bet esmė
je niekuomet pragaištinga žmo
giškoji grėsmė.”. įdomus straip
snis apie sovietų slaptosios tar
nybos veiklą, kuriame atsklei
džiama milžiniška ir pragaištin
ga sovietų žvalgybos veiklą lai
svajame pasaulyje.Trųmp^ ją- 
šoma apie Čilę 'diktatūros •' na
guose. ’. - i į;.
Toliau seka plati pasaulio krik 

ščionių demokratų veiklos ap
žvalga. Čia duodama truputis 
KD istorijos bei žinios iš krikš
čioniu demokratu internaciona
lo, įvairių Europos kraštų KD 
naujienos, KD Pietų Amerikoje, 
KD kova už žmogaus teises, 
KD pasisakymai svarbesniais 
klausimais ir pan.

Knygų skyriuje trumpai pri
statoma Marijaus Riyno knyga 
“Lietuvos senovės pamink
lai.”

“Tėvynės Sargas” yra politi
kos iri socialinių mokslų žurna
las, leidžiamas krikščionių de
mokratų. Žurnalas išeina

Ūkininkas Jults Breton.

1984 m. Tarptautinė Laisvoji (jlimpijada
Šių metų liepos 4-7 d., Etobi-j ną tautybę atstovauja jų repre- 

coke Ofympium Centennial Į zentacfnės rinktinės, sudarytos 
Park, Toronte įvyks 1984 m. 
Tarptautinė Laisvoji Olimpija- 
da (Free Olympiad), kurią ben- 
drimis jėgomis rengia lietuvai, 
latviai, estai ir ukrainiečiai.

cialus komitetas iš visų 
tautybių atstovų, kuriam 
mininkauja torontietis dr. 
mantas Petrauskas.

Šių žaidynių tikslas yra 
reikšti protestų dėl neleidimo 
sovietų pavergtoms tautoms sa
ve atstovauti Olimpiniuose Žai
dimuose ir kitose tarptautinėse 
varžybose.
v: t jrtMC. . L. ' L • j.

Žaidynių prcgrąmoįėįĄra šios 
8:'športo šakės: lengvoji atleti
ka vyrams ir moterims, plauky
mas vyrams ir moterims, krep
šinis vyrams, tinklinis vyrams, 
ir moterims, futbolas (soccer), 
ledo ritulys ir šaudymas.

šaudymo varžybos bus pra
vestos birželio.23 ir 30 d., latvių 
šaudykloje “Berzaine”, netoli 
Toronto.
. Visose sporto šakose, kiekvie-

landžio, rugpiūčio ir gruodžio 
mėnesiais. Atskiro numerio kai
na $4.00. Gaunamas administra
cijoje: Adomas ViliušL, 4050 S. 
Campbell,- Chicag, IL. 60632,, 
telefonas: (312) LA 3-8330.
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(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

den Rd., Euclid, Oil Hl 17. TeL 
(216) 481-7161.

Lietuvių dalyvavimui šiose 
žaidynėse koordinuoti tiek iš 
organizacinės, tiek ir iš sporti
nės pusės, Toronte yra sudaro
mas plačios apimties komitetas.

didžiulis 
lietuvių 
dėmesio

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Reikia tikėtis, kad šis 
renginys susilauks iš 
visuomenės prideramo 

komandiniuose I ir paramos.
SĮiortuose; mū^ų rinkt, pagrin
dą sudarys šių metų pirmeny
bes laimėję kįubai, papildyda- ji (Mimpijada vykdoma jau ant
ini savo komandas kitų klubų ra kartą. Pirmą kartą buvo su- 
iškilesniais žaibėjais. Tuo bū- rengia 1980 m., toje pačioje vie- 
du, vyrų krepšelio rinktinės pa- tovėje ir praėjo su dideliu pasi- 
grindą sudarys Toronto PPSKI sekimu. Ypatingą pretekstą 
Aušra, vyrų tinklinio Bosto- 1980 m. žaidynėms davė'vakarų 
no Grandis, leido ritulio — To
ronto ijLRŠęv futbolo — Chica- 
gos LEKJLituinica.

’"i

Individualini) .pobūdžio spor
to šakose; kaip lengv. atletikoje, 
plaukyme, šaudyme ir lauko te
nise, rinktinės sudaromos ba
zinėj antis .asmeniškais sporti
ninkų atsekimais. Tuo reika
lu yra kreipiamasi j visus mūsų 
iškilesniuosius- šių šakų sporti
ninkus. Jei atsirastų mums ne
žinomų sportininkų, ypatingai | 
lengvatlecių beę plaukikų, ku-

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS

] 
I I ’I
s ■

rie jaustųsi pajęgūs rinktinėse 
dalyvauti, prašomi nedelsiant 
pranešti ŠALFASS-gos Centro 
Valdybai, šiuo adresu:

Algirdas Bielslus, 3000 Had-

i HE NATIONAL GUARD

TAISOME KLAIDĄ
Geg. 21 d. Naujienų pirmame 

pusi, pirmoj eilutėje atspausdin
ta: “VLIKo pareiškimas apie 
pasaulinę parodą”, o turėjo bū
ti apie “pasaulinę olimpiadą”.

Atsiprašome už korektūros 
klaidą. - N. Redakcija

2533 W6 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

Cicero, I1L 60650
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENIS

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

Aikštes automobiliams pastatyti

Change the oil and 
If Iters svsry 3,000 tt 
3,000 miles to avoWS 
westing gasoline.

Dent M at Bom uOccrf

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — Teh RE 7-1213 r
11028 Southwest Hwyn Palos Hills, Ulinoii

TeL 974-4410

4

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

I
i

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

> i
Telefonas — 652-1003

-J—K—MII   I I N|UX__ —.^ąiĮĮaįįM,-„įg-JgąJafe'iĮa Mgfj
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Švento Vardo draugijos 
nariu susirinkimas

. mfrvs.
Dar buvo sienas, kita

TJK1 m. gegužės 13 d. X vai. 
Gimimo &v. Mergelės Marijos 
Marquette parko bažnyčioje ne 

"mažas būrys narių nešini valsty
binę ir dr-jos \ėliavcs, rinkosi 
pamaldoms.

Šis sekmadienis motinėlių pa
gerbimo aventė. Parapijos b;n- 
letenyje kunigai sveikino moti 
neles ir prisimena geras mainy 
tęs su šiuo prierašu:

“Jos suteikė mums gyvybe ir 
židinys meilės, dorybės ir geru 
ino mumyse. Jų ypatingas pa
siaukojimas kūdykio gerovei, 
yra įspūdingas pavyzdys artimo 
meilės. Meldžiame Dievo ma
lonių gyvoms mamytėms, o 
amžinos linksmybės mirusioms 
mamytėms!”

ga — A. B. Petkus.
Valdybos pirm. J. Kalvaitis 

visus dalyvius su mamylėmis 
ir žmoneh m s pas\eikinc ir pra 
dėjo iškilmes. Dvasios vadas 
kun. V. Mikolaitls sukalbėjo 
malda ir vėli m sveikino mamy
tes ir linkėjo Dievo palaimos.

Stalai parengti ir šeiminin
kės neš'1 kiaušinienę, kumpį, 
bu.keles ir kavutę.

Vaiš ų melu pirm. J. Kalvai
tis pristatė vaišių fundatorių A. 
B. Petkų, kuriam gausiai plo
jome.

Pirm. J. Kalvaitis pranešė, 
kad du nariai serga ir vienas

P?ie prezidiumo stalo buvo 
gyvų ir žydinc ų gėlių, kuriom > 
pasipuošė kai kurie dalyviai įne
šę kuklią aukį.

čiu, k irs per š/. Miš as sk ilė 
lekciją ir vadovavo giedojimui.

Viso dalyvavo per 100 asme
nų. Pirm. J. Kalvaitis priminė, 
kad gruodžiu 
kus parengs 
valdybai ir A. 
nias vaišes.

Vaišės baigės: 9:30 vai.
Dalyvavo be dvasios vado kun. 

V. Mik'Jaič u, kleb. A. Zakaram 
kas ir kun. K. Kuzminskas.

K. P.

mėn. A. B. Pet
ka vulę. Dėkingi 
B. Petkui už sau-

ššv. Mišias atnašavo kun. Z. 
Gelažius ir motinėlių garbei pa
sakė gražų pamokslų. Dovė ke
letą pavyzdžių iš gyveenimo.

Šv. Mišių auką nešė dvi ma
mytės: Mrs. Petrella ir Mrs. 
Doveatt. $

Per šventas mišias daug žmo
nių ėjo prie šv. komunijos.

Po šv. Mišių dr-jos dvasios va
das sukalbėjo abiem kalbomis 
narių priesaikos tekstą. Po to su
giedota nuolatinė giesmė.

Visi nariai organizuotai rin
kosi į parapijos sale vaišėms, 
kurias parengė laidojimo jstai-

KURIAM GALUI MOKĖTI

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

NUO $300 IKI $1,000

New Yorker 4 dr. Sedan

BALZEKAS MOTOR SALES
; CHRYSLER • LeBARON 

PLYMOUTH • K CARS
“U WILL LIKE US”

Š. m. gegužės 12 d. Jaunimo 
centro patalpose įvyko Lietuvos 
Dukterų Draugijos Pavasario 
balius.

Balių pradėjo parengimų va
dovė Joana Krutulienė. Pasvei
kinus baliaus dalyvius, paprašė 
kun. Juozevicių sukalbėti mal
dą. Kun. Juozevicius maldoje 
prašė nepamiršti Lietuvos Duk
terų, nes jos rūpinasi mūsų tau
tiečiais, patekusiais į vargą.

Pirmininkė Emilija Kielienė, 
pasveikinus dalyvius, pastebėjo, 
kad paskutinėmis dienomis vy
ko opera ir kitokie parengimai, 
tai buvo manyta, kad baliuje 
dalyvaus mažas lietuvių skai
čius. Bet į Lietuvos Dukterų 
prašymų atsiliepė daug lietu
vių ir pripildė salę. Kai kas sa
ko, kad Lietuvos Dukterys truk
do BALFui darbą. Tai netiesa. 
Lietuvos Dukterys dauguma at
vejų BALFui talkininkauja. Pra
eitais metais sušelpimui ir pa
laidojimui mirusių tautiečių 
buvo išleista 22,700 dol. Atrodo, 
kad lietuvių vargstančių neturė
tų būti, bet tikrumoje turime 
nemažą skaičių tokių tautiečių. 
Prašė nepamiršti Lietuvos Duk
terų ir visokiaropai jas remti.

Pasiteiravus pas pirmininkę, 
teko sužinoti, kad jos praeitais

847-151 2 metais savo lėšomis palaidojo 
5 mirusius lietuvius, vieną atsi-

ar 
Be 
su-

4030 Archer

f

RIAL ĮSTATE FOE SAU

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. I Z

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

BUTŲ NUOMAVIMAS •
B MAMŲ PIRKIMAS ‘ PARDAVIMAS • VALDYMAS 

P NOTARIATA4 • VERTIMAI

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

r. BACEVIČIUS — BELL REALIU
INCOME TAX SERVICE *

8529 So. Kedzie^Ave. — 778-2231

Lietuvos Dukterų balius
c,

ėmė net iš miesto lavoninės. 
Nuolatin ai šelpia 20 tautiečių 
kurie negali nuomos, gazo 
elektros sąskaitų apmokėti, 
to, tenka keletą vienkartiniai 
šelpti.

Solistė Praurimė Ragienė, • .
akompanuojant Motiekaiciui, • Parko Apylinkės valdyba ren- 
tikrai gražiu balseliu padaina-j gia linksmą gegužinę š. m. ge- 
vo šias daineles: Nidos gintaras,’ gūžės 27 d. (sekmadienį), Vyčių 
Vasara, Žibutės, Atjok, berneli, salėje ir sodelyje. Pradžia 12 
Valsas ir Myliu tave. Publikai j vai. dieną.

Bus skanių valgių, veiks ba- 
j ras, laimės šulinys, loterija ir 

Šokiams gros 
Gintaro” orkestras. Visi kvie- 

rūpinosi A. Stropienė, Bichnevi-Į čiami dalyvauti ir linksmai pra- 
čiaus orkestrui grojant, dalyviai | leisti laiką. Valdyba
galėjo pasišokti. Buvo gausi lo-j 
terija. Laimingieji išsinešė ga-j 
na vertingų daiktų.

Sėkmės, sėkmės Lietuvos dūk 
terims!

V 11 3LX11U. Ld.VC. I LlUllAdl|

neatlaidžiai plojant, priedo pa-j 
dainavo dar viena daina.

Pavalgius pagal lietuvių sko-' kiti įvairumai, 
nį pagamintus pietus, kuriais

Stasys Juškenasj
_____ _______ I

i

— KASA, Lietuvių Federali-J 
nė Kredito Unija praneša, kad 
š. m. gegužės mėn. 28 d. pirma-

— Brighton Park Lietuvių 
Namu Savininku Valdyba sau- 
kia informacinį susirinkimą šių 
metų gegužės 24 d., ketvirtadie
nį. Nekalto. Prasidėjimo para
pijos salėj, 4420 So. Fairfield 
Ave. Pradžia 7 vai. vakare.

Susirinkime dalyvaus 12-to 
‘ Į Ward aldermanas Majerczyk, 

kuris praneš apie vienos kryp
ties gatves, šv. Kryžiaus li
goninės personalas patikrins ne
mokamai kraujo spaudimą ir 
kvėpavimą. Standard Federal

Šv. Kazimiero ka] 
gegužės mėn. 28 dieną. Minėtą 
dieną Ramovėnai renkasi prie i 
a .a. R. Kalantos,paminklo, iš 
kur 9 valandą ryte bus pradėtas 
Kapų lankymas.

Kapų lankymo vadovas p. J. 
Bagdžius.

Gegužės mėn. 28 dieną narių 
kapų lankymas'^Tautinėse ka
pinėse, laikas nusįsd^opias vie-1 
toje, pasitarus suyfęd jvu.

V-ba kviečia narius dalyvau
ti kapų lankyme ir tuo 
savo mirusius.

pagerbti 
Valdyba

&3AJL I5TAT1 FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
rw HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAI1.

DHL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L . . .

UTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZAN ALISKAS, Prezidento 

1212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7742

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.1 
Dilelis butas savininkui. Geras inves-. 
tavimas.

3 butų mūrinis su' garažu. Pelningas 
pirkinys. į

Didelis, gražiai įrengtas bungalow.- 
Nebrangus. ?

ŠIMAITIS REALTY :
INSURANCE —. INCOME TAX 

2951 W. 63rd St* 
' **TeL: 436-7878

GREAT STARTER HOME ! 
GARFIELD RIDGE AREA \

dienį, įstaigos (Chicago ir Ci- - Savings and Loan Ass. persona- 
cero) bus uždarytos.

iLEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicles mieste 
Dirbu ir užmiesčiuose, 

rituotai ir sižinlng^L 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Tilman Ate, 
T»I. 927-3559

DĖME SI O
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ava., 

Chicago, III.
Tel? 523-8775 arba 523-9191 1

Dengiame ir taisome visų rftj 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

L ARVYDAS KIELA u 
6557 S. Tqlman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171

Laiškas Nauįieiioms
DIDŽIAI GERBIAMlįįl!

v. !Dėl senyvo amžiaus visai nu
silpus akims,-spausdintu žodžiu 
toliau naudotis nebegaliu. Labai 
gaila!

Per ilgus metus skaitydamas 
“Naujienas” patyriau daug i 
džiaugsmo ir malonumo semda-. 
mas iš jų įdomias žinias ir in
formacijas. Tai tikrai vertingas, 
ir. įdomus laikraštis. Nežiūrintį 
to, turiu paprašyti Jus laikraš
čio siuntinėjimą sustabdyti.

Su dideliu širdies skausmu 
atsisveikinu su Jumis.

Jus didžiai gerbiąs,
Julius Verba

5

By owner

Rm. Brick —Central Air 
1% Car Garage

All Appliances Stay
In mediate Occupancy

Upper 50’s 
586-0865 X

-

i

M. ŠIMKUS
Notary Public^

INCOME TAX SERVICEREPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymailas praneš apie, taupymą ir in

vestavimą.
Išfc st^rinkimos paskutinis 

prieš vasaros atostogas.
Kviečiame skaitlingai ■daly

vauti.
Brighton Park Liet. Namų 

Sav. Valdyba

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai,' giminių 
iškvietimai, pildomi piĮiėtybes pra*- ;

šymai-ir kitokie blankai. * ’

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624
1

— JAV R. L. B-nės Marquette

— Velykų švenčių metu pa- 
rapijiečia siuaukojo $18,740. 
(Marquette parko parapijos bu- 
letenis nr. 34). .

— Chicagoį Ramovėnai savo 
milrusiu nariu kapų lankymą Kreiptis darbo valandomis.

— NAUJIENOMS reikalingas I 
raidžių’ rinkėjas mokantis dirbti 
Mergenthaler mažina. Jauną 
rinkėją išmokinsime. Geras at
lyginimas,” geros darbo sąlygos.

1

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

Ii pagal susitarimą.
TeL 776-5162
Wert S3rd Strort

ChJcasra, DL 60621

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

T T n T T A

Siuntimai j Lietuvą 
ir kitus kraštui ž

P. N EDAS,, 4059 Archer Areh»<

Chlcego, UI. 40632. Tel. YA 7-599T
C

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS '

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir iššpausdino geriausia

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

664 psL vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina SIS.

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

For constipation relief tomorrey^ 
> reachforEX-LAX’tonight •

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 
“The Overnight Wonder!

*

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS

Read label and follow 
directions.
C EvLax, Inc.. 1982

KOVOS DĖL LIETUVOS
DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

Naujienose galima gan d nepaprastai įdomius gydy
tojo, viauoiMaėe veikėjo ir rašytojo atuminimua.

Dc. A. Gbmcb — MINTYS IR DARBAI, 259 paL liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* Ir 

•urirūpinim® , - - ___________ L—__________  13.00

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė, 
(312) 776-8700

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.

Advokatas
GINTARAS P. CESSNAS 1

Darbo valandos: Kasdien: nuo-

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

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

advokatų draugija 
V. BYLAITTS 

Jr V. BRIZGYS 
Darbo ralandot:

$2.0*

M.OO
S3.00

Dr. A. J. Gosseu — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais virieliaig --------------------------

Miukitaig vlrieliais, tik

Dr« A J. G«usen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
EMONĖS. Kelionės po Europą {spūdžiai. Tik_

Gaihna taip pat užsakyti pažtu, atsiUDtus Ček| arba
sooney orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant BĮ aersiuntizDO Klaidom*.

Šeštadieniais pagal susitirisMį.
S666 S. Art, 
Chi<W>, Ui. 60629
Tel: 778-8O0O' Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 

& Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA »-j $17. fPersiuntitrui pridėti $1) 

Siųsti čeki

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

Naujienų* Chicago, 8,


