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VOKIEČIAI LABAI ILGAI TARDO BET SUNKIAI BAUDŽIA
‘ PASIKĖSINTOJAI TURĖS KALĖTI IKI MIRTIES.

JOKIŲ LENGVATŲ NEDUOS

WASHINGTON, D.C__ Pre-
zidenlas Reaganas keliais atve-į

yra 
Per t

FIZIKAI TVIRTINA, KAD GYVYBĖATSIRADO MOLYJE, NE JŪROJE
AMERIKOS MOKSLININKŲ PASKELBTĄ ŽINIĄ 

LABAI PLAČIAI KOMENTUOJA

vę tyrįnėtontieji mokslininkai * sudaryt L- Į
- Svarbiausia yra faktas, kad 
molis, turi ypatybę kaupti Įvai
rią energiją, ją laikyti ir tinka- į 

mu momentu tą energiją * pales
ti. Ta energija gali sudaryti nuo 
fet besikartojančią akciją, kuri 
amino rūgšties veikiama, gali 
sudaryti nuolatinę akciją, kuri 

. gali būti gyvybės pradžia. Šis 
Amerikos moksdinirikiį praneši-

■ mas sukėlė plačią kalbą visame 
pasaulyje-. . • -:

vakar sui<engtame simpoziume 
paskelbė, kad pirmoji gyyybė 
Žemėje gąĮėjo ąteirąs£i molyje, 
o ne juroje ,kaip daugelis mok- 
slinirikų iki šios dienos manė.

Erdvę tyrinėjantieji moksli
ninkai taip pat rąpinsis- nusta 
tyti, ar yra gyvybė erdvėje - ar 
kituose erdvėje esančiuose kū- 
nuošė. Kada buvo parvežti pir
mieji akmenys ir dulkės iš Mė
nulio, tai visi pasaulio moksli
ninkai ieškojo bet kokios gyvy
bės žymių Mėnulyje. Nuštatytą, 
kad Mėntdyje būta vandžns.bet 
jis išgaravęs, o garai nunešti į 
erdvę. 1

Antradięnį mokslininkai kcii- ■ 
f erenci j o j e. paskelbė kad motis 
turi pajėgumą sukaupti Saulėje 
esančią energiją ir ją laikyti 100 
23ČŪJ. Sąlygoms pasikeitus^ mo
lis gali energiją paleisti. .

Erdvę tyrnėjantieji moksli
ninkai taip pat nustatę, kad mo
jis gali sukaupti per prizmę pe
rėjusio spmdų|io. jWpą energi
ją.^ nė|Ei-
Ii Sust^>r^5 l^^^>tįaU sau
lės ei^igijbs 'bet efSy<ėjė 
nėj a$įiėj ppi 
neį^sfeu^ jajitpiųsCdn^Men--

BANDĖ NUŠAUTI
LIBERIJOS PREZIDENTĄ
MONRVOIA, sostinė. — Li

berijos prezidentas Samuel K. 
Doe.su savo žmona, dviejų sar- j 
gų lydimas, aplankė vieną pro
vinciją ir su žmona važiavo j 
sostinę, perzidentūros rūmus, j

Staigiai papliupo kulkosvai-

deirt& a irtomcbili. ■ Prezidentas• 
sukrito ant grindų ir liko nesu-■ 
sužeistas, o kulkos sužeidė abu

. ziden-
Moseit I). 'Tfeiį^?Šaton. tirs pa

. skubomis išvažiavo“ ;į: užmiesti 
iri-dingoūUj N y'A'/X įg

-PplĮdij^Jn bando
pulkininką '.pag; A ti. j. . 

-Man<^iapką4;W pasiek- ~
ti užsienį.
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Over One Million Lithuanian 
In The United States

VIETOJ 22,000 TONŲ ŽUVU, GALĖS IŠVEŽTI TIK 11,000 TONŲ
RUSAI IŠDAUŽĖ 500 JAUNŲ BANGINIŲ 

DAUGIAU, NEGU TURĖJO TEISŲ

ežį®

GRAIKAI RINKS NAUJĄ 
PARLAMENTĄ

ATĖNAI. — Graikijos prem
jeras Andreas Papandreou pa- 

1 reiškė nepasitikėjimą buvusiam 
J krašto prezidentui Konstantinui 
Į Karamanliui, o parlamentas pre- 
j zideniu išrinko “modemų secia- 
i lisla” Grisios S.ircetaki.

*-
Į Pastarasis paleido parlamen. 
į tą ir paskelbė naujus rinkimus 
i birželio mėn. pabaigoje. Prem

jeras Papandreou mano, kad jis, 
Graikijos komunistų psdeda-5 
mas, galės pravesti daugiau sa- ’ 
vo atstovų j parlamentą ir su
darys naują vyriausybę. Papan
dreou nepajėgia susitarti su tur- , 
kais dėl Kipro salos. Be to, Pa- j 
pandreou nori uždrausti amen- Į 
kiečiam s turėti Graikijoj Ame
rikos aviacijos ii’ laivyno bazes.

WASHINGTON, D.C. — Pre
kybos sekretorius Malcolm Bal- 
drige pranešė sovietų valdžios 
ambasadai, kad nuo šios dienos 
sovietų žvejai galės išvežti dš 
JAV vandenų tiktai pusę sutar
tos žuvies kvotos.

Pirmais šešiais mėnesiais so
vietų žvejai išveždavo iš JAV-ių 
vandenų po 22,000 tonų žr/Vų. 
bet nuo šios dienos jie turėr tgį' 
sę išvežti tiktai 11,000 tonų žu~

Sovietų ambasados atstevrs 
Eugenijus Caplin, kuris tvarko 
visus žvejybos reikalus, oape& 
kė, jog šitas prez. Reagano vy
riausybės nutarimas labai ji nu
stebino. Iki šio meto viskas ėjo 
tvarkingai. Amerikiečiai nekrei
pė dėmesio, ar 500 svarų žuvies 
buvo vienoj pusėj ar kitoj, o 
dabar staigiai amerikiečiai nu
tarė sumažinti rusų išvežamą 
žuvį Rusams žuvis labai esanti

Amerikds 1 moksEfilrikai 
tinai, kad molis' gali *^inmii- ąnii. 
no rūgštis,' kurios reikalingos 
bet kurii'"giy*j’bei. Be' amino 
rūgšties; ■ negali- '-gyventi joks- 
žmogus, j plis gy’vūlys, j oks pauk į 
štiš, jokia žuvįs; jokia amėb'a.

Glasgdyo universiteto fizikai, 
patyrę apie amerikiečiu nusta
tytą fakte, kad molis pajėgia 
kaupti saulės energiją, ją jau 
buvo nustatytas 1960 metais,bet 
jie neturi, instrumentų ta 
kauptai energijai matuoti.

Mokslininkai tvirtina,
molis galėjo grrn-inti amino rūg
štis žemėje prieš 4 bilijonus me
tų. Iš Žemės gelmių išverstas ba 
žalias rodo, kad prieš bilijonus 
melų jau būta amino rūgšties,' 
kuria mito pirmieji gj*viai.

Vanduo galėjo veikti moli. 
Vanduo laužydavo steniančiils
saulės spindulius ir padėdavo spaudoje, bet pa kuliniu metu 
moliui kaupti įvairią ere rgiją, skaitė Naujienas.

MIRĖ RAŠYTOJAS 
ANTANAS' RENKltNAS

TORONTO, Kan. —- Balan
džio Idn. Toronto kapinėse bu
vo palaidotas buvęs Telšių mo
kytojų seminarijos direktorius 
Antanas Rinkimas.

Jis gymė 1909 m. Rusijoje, 
kur jo tėvai išvažiavę.Grįžęs su 
tėvais nepriklausomon Lietu- 

' ,i von, jis mokėsi Simono Daukan. 
o vė
st u di-

su-

kad to mokytojų s cm mari joje
Irau Kauno universitete* 
javo pedagogiką.

metais kartu su
tinių daugutha, bėgo Vokieti
jon, o karo pabaigoje išvažiavo 
į Kanadą ,kur Įsikūrė. Kurį lai. 
ka bendradarbiavo katalikų

trerru

ŠTUTGARTAS, Vok. — 1977 to, štutgardo pramonininkų 
metais susidariusi pasikėsinto- Hans Seblager ir visus l jo as- 
jų grupė nušovė Vokietijos vai- mens sargus, 
stybės prokurorą Siegfried. Ba- 
back ir abu jo asmens sargus. 
Prie kryžkelio sustojusį proku- 
rodo automobilį užpuolė vadi
nami “Raudonosios armijos ka
riai”. nušovė prokurorą ir jį sau

; gojusius tame pačiame šutomo 
mobylyje buvusius du sargus.

i Prokuroro gyvybę atėmė 32 
molų amžiaus gerai ginkluotas 
Christian Klar ir 35 metų am
žiaus Brigita Mcahaupt. šiai 
grupei taip pat pavyko nušauti 
vokietį bankininką Jurgen Pon-

KALENDORĖLTS
Ankara

GREK

ISRAEL
U1YA

Saulė teka 5:28. leidžiasi 6:20.
Graikai rinks naują parlament# birželio mėnesį. Oras debesuotas, pavakare lis.

Balandžio 6 d.: Didysis Šešta
dienis, V:’imas, Platonė, Daugi
ni lis Žintė.
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Balandžio 7 d.: Velykos — 
; Kristaus prisikėlimas, Albas, Ur- 
• šė, Minvydas, Kiną.

Balandžio S d.: Dionizas, Ju
lė, Girtautas, Mata.

Pasikėsintojsnis pavyko pa
bėgti iš pasikėsinimo vietos, pa
siekti Prancūziją ir kur vokie
čiams pavyko įtikinti prancūzų 
teismą, kad išduotų jiems pasi- 
kėsintojus. Vokiečių policijai pa 
vyko įtkrnti teismą, kad suim
tiesiems būtų paskirta bausmė 
ir jie pedėtl iki mirties kalėji
me.

Teismo metu nustatyta, kad 
ta pati pasikėsintojo grupė pla
navo nušauti JAV gen. Ercde- 

’riką Kroosen. Tada ji> vadova
vo JAV7 kariams Europoje, bei 
jiems nepavyko.

Visi teisiamieji teroristai tu
rės kalėti iki mirties. Sprendi-! 
mas taip parašytos, kad teismas 
negalėtų duoti nuteistiesiems 
jokių lengvatų ir sumažintų 
liausmę bent viena diena.

Vokiečių i>olicija ir teismo or
ganai klaie nėjo ir tardė suim
tuosius X metus, bet tiksliai nu
statė nusikaltėlius, surado rei
kalingus liudininkus ir pib kė- 
sintojams paskyrė dideles bau- 
rnes. Nė vienas suimta^ nusikal
tėlis nepabėgo pervežimo me
tu.

WASHINGTON, D. — Lietu-, 
viams gerai pažįstamas Kon
greso atstovas Marty Russo pla 
nuoja pasiūlyti Įstatymą, kuris 
apkrautų didesniais mokesčiais 
didžiąsias bendroves ir turtin
gesnius žmones.

Jis jau turi 21 Kongreso ats
tovų parašus, kurie pritaria at
stovo Rus-o pasiūlymui.

_ Pietų Korėjos vyriausybė 
sutiko tartis su šiaurės Korėjos 
atstovai* įtampai sumažinti.

Sekretorius Baldrige atsakė, 
kad rusai buvo jspeti apie gali
mą išvežamo žuvieš kiekio apri- 

jiais buvo prižadėjęs nemažinti j bojimą, jeigu rusai nesilaikys 
rsccialinės apdraudos, bet a Iro-* 
do, kad Baltieji Rūmai padare 
kmnpromisa — sutiko sumažin
ti karo rūkalams skiriamas su
mas, jeigu bus sumažintas sočia-1 
lines apdraLidos infliacinis pa- j 
brangimas.

Dub.c rt i n is js ‘ a ' y m as Įsa ko 
pakelti socialinės apdraudos al- 

! lyginimu pagal pragyvenimo pa
brangimą. Tuo larpu sidartub 

■ gyvenimo pabrangimą pakelti 
£2. Per trejus me’us kiekvienais 
me’.ais pakib 
32 milijonai

sutarties.
Dabar paaiškėjo 

laužo tarptautinę sutarti jau
niems banginiams mušti. Tarp
tautinės komi'ijos posėdyje.nu
tarta n-enaikinti mažų banginių,

Jie I 
planuoja pakelti mokesčius ben.

kels mėnesini n 
sksičiuojsma, ka 
pabaigos, vaisi y: 
taupys apie s2i> 
pakėlimas tikta 
oficial.ai dar ne

.j $2. Ap-Į 
19SX metu !

<u tarias

tarotaulmio mitarnrz). Kemi^ja 
prsaieye JAV. kad sovi?tų žve
jai užmušė. 5(H) jaunų banginių 
daugiau, negu tarptautinės ko
mis’’jos buvo nutarta. Japojvū 
pr<^testavo, }>et jie prisilaikė nu
tarimo. Jie nudaužė tiktai 1.911 

kuri naudoja 
Įsivaizdavo 
tiek iaunu

drovėms, kurios vertos yra. Jei-, 
gu Kongresas pakeltų mokės-j 
čius visoms bendrovėms, kuriui 
pelnas siekia $100,000 Į metusi ^aują • t 
ir apdėtų mokesčiais .kurie už- Amei ika. 
dirba 100.000 i metus tai dide
lė neturtingų žmonių dauguma 
neturėtų nieko mokėti.

Ansčiau žmonė' mokesčių 
mokėjo ir valstybes reikalai 
vo pavyzdingai tvarkomi, o 
bar mažai uždirbantiems 
krauna ir krauna.

ne-
bu-

irų ats’ck 
111 a. s, 11 u i 
misą ir b 
Prezid M) ’

pre

b.

bet! f I 
1

nr»r;
< kala.
n\in-

romivi

jauną bangini, 
kailiams. Rusai 
jie gali daužyti 
£pn ų. kiek tikt: 
‘u a'Uovai da’ 
nes komisijos posėdy 
nu'ir niui. o žvej. i e 
jie nori.

Sekretorių 
u-ptau .inė

iv ni’C J.

tarptanti

emon ų pn

kimisijcs praflesi- 
r.dima. mitav^ini- 

sovietu'^^e- 
įu sauvale. jx. <ė JA\ “iu pa
krančių sJ/iTins c 3< :i >f'vie’U 
žvejų sauvalę ir p^sk’rli pusiau 
žvuj< ]•; u s kvc‘ • JA\ -iu vnn~ 
dunvse. Je gu r - laikys
šio svkreL-na 

v, n ie!u

SENATO KOMITETAS
MAŽINA KARO BIUDŽETĄ
WASHINGTON. D.C. - S 

natoriaus Bsrry Goldwater v 
dovaujamas Senato karo kon* 
tetas sumažino prez. Re gnr 
biudžetą 1<> milijonų dob rd. 
Prezidentas tirėtų būti labai pa
tenkintas. jeigu Senatas, gavęs 
komiteto apk u-pytą biudž 
dar daugini neankarpys. 
torius Goldwater yra įsi 
kad Senatas jį daugiau apkar
pys negu komitetas pasiūlė.

Respublikonų partijos vado
vybė, susitarusi su Baltųjų Rū-

zvejo-

bet kai i
susi-

sijomis Įniko ne 
su respublikom, 
tais

vis ir patatė dau

I!. I. Z e L o

; \ t > p: (‘ > 

ėmė kcin

(rt'Z

“Naujienų” Administracija

f* ' lt «irw LIMvSMV I

BENDRADARBIAMS,
BIZNIERIAMS IR RĖMĖJAMS

Doe.su


TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMfi
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai

Naujausių moksle žinių populiarus perteikimai 

JONAS ADOMAVIČIUS, iL D.

Nemeluotas dievotumas - žmogaus 
asmenybes susveikimas fe

Bažnytinis dar nebūtinai yra dievotas!

labdarumas yra tikras dievotumas.
(Religiniai mediciniška tiesa)

t amerikinių \:s <lar tiki į L>iev<j

Dr. Jonas Adomavičius

visa negerovė su minėtais tyri
mai* yra ta, kad jie parodo lik 
IŠORINĘ amerikiečių elgseną iri 
jų intelektualų pritarimą, l'okie 
tyrimai nesaikėja ir negali sai
keli 
mą,

I kio judėjimo.
Tikra* rel>gi4kwn^» yta dau

giau, negu padeagnaąjs akmeni
nių bei valstybinių blogdarbių; 
daugiau, negu ėjtmaa bažnyčion 
yi uomeoiškiems, ekonominiams 
bei politiniams pasimatymams 
ar vien dėl to, kad vistkomvuėje 
yra priimta* būdas TAIP pra
leis ti šeštadienį ar sekmadienį, l 

Kas paskatina eiti bažnvčion • 
| ‘Re.kalinga atsižvelgti ir į baž-1 
; nyėion ėjimo paskalas, šituo at*- 
j žvilgiu yra piamatomas nusi-1 
| imnimui pagrindas. Tikra tiesa, i 

kad dauguma amerikiečių lankui 
bažnyčias. Bet taip pat tiesa,! 
kad lokių dauguma taip elgiasi 
nevisai iš artimo meilės, nealt- 
nnstiškaj. Tokie lanko bažny
čias daugiau iš sociahmio, visuo
meniškumo, negu iš religišku-' 
rno. Ir dar dėl to, kad jie mano, j 
kad taip elgtis yra ameriko-'

Du Jonai: Kavaliauskas (deš.) ir Jankau 
sosi sveikatos pranešimų ĄJvudo pažmonyje 
sodyboje. Nuotrauka M. Nagio

<tS kinu*’

Ieškiniai išskirtas ir
perx^opy* tų, kufle ^erg“1 **-1 
rngnybė* (nusiteikimu) ruenkys-

I te, kurie yra pavydūs ir kurių Į

juodintojai savęs nebaJHna.
3. Gabus, bet asmenybėje ne 

viską tvarkoje turintysis prūašė 
nebūtų dalykų apie garbingos ir

l ik ką dabar pravestas George 
Gal'.up šio krašto žmonių nuo
monės tikrinimas tvirtina, kad 
S0z< suaugusių amerikiečių tiki j 
į žmones mylintį l)i?vą, o 
jų tiki, kad Dievas
žmones. Taip pat X9'ž prisipa
žįsta, kasi jie slang ar kiek nors 
stengiami sekti Kristaus pavyz
džiu, kasi jų 84»'/ meldžiasi jr 
kad l>7G jų melslžiosi dviem: 
Dievui ir Kristui.

Minėto pranešimo 
britiška kritika. ■.

tėvą, būk jis Papilėj komendan
tu būdamas leidęs šaudyti žy
dus, kada jo ten visai nebuvo. 
J oks šmeižtas davė izraęlitų ma
lūnui kiek vandens, o šmeižėją 
palaipino į savo dvasia menkuo- 
11U 6116S.

Taip ir panašiai visi LIAUKI
MĖS besielgę: tvarkykimės su 
savais nusiteikimais. Savo gabu- 

RTAIS tvariniais. I mus tada pajėgsime naudin-

Tokj havo gyveamio pinui

n>ęluotai dievotais zmo-

savo pečių 
kl’LStU S3V31S 
lūpų judini-

ei

kai

teikimais) men-

tokių užsipuolėjų atlikti dar-

proga man, Tamstai ir kiekvie
nam kitam mesti šalm ne tik kū
no, proto, bet ir asmenybės ^nu
siteikimų) įvairiopus menku
mus, šalintis nuo tariamo dievo
tumo, mesti įvairiopai atrodan
čio dievotumo KAUKĘ ir prisi
menant prisikėlusį Kristų, KEL
TIS ŽMONIŠKIAUSIAI VEIK
LAI: DARBAIS’Dievą garbinti.

Tik TAIP elgdamiesi meš^tip- 
rinsiine savo kūno, prote" nu
siteikimų sveikatą ir ..TOKIU 
TREJOPU savu- payyzdžiif inės 
talkirisifiie TREJOPAI 1 keltis 
sveikaton savo artimui.. - i‘’*. <'■

Tokios TREJOPOS "sveikatos 
šv. Velykų ųiroga kiekvienam 
Naujienų skaitytojui linki šis 
skyrius. Besurekeija religijoje 
tepaskatina kiekvieną iš mūsų 
keltis iš įvairiopo liguistumo 
guolio. Sėkmės kįekvienain ši
taip trejopai prikėlusiam!

Wild H erberg: 
Protestant, -O^ifolic-Jew.

—' vziaS’O'*’ v3i

5. jam nu. nuo kitų ir stoti prieš pasaulį, | 
kai religini liudininkas esti tuo
jau ir paniekinamai atmetamas 
visų tų, kurie dvasinę gerovę 
laiko nusiteikimu kam nors pri
klausyti, 
kalavim ų 
aiškumu.

vauja jo veikimui, ir t 
rodo kiti kaip veikti.

Įpratimo, tradicijos vadovau
jami žmonės yra tie, kurie žo
džiu ar darbu seka įpročių nuro
domus žodžius ir darbus.

Gi žmogaus vidiniu nusileik*- 
jdu vadovaujasi tie žmonės, ku
rie savais dariais seka savo vi
duje nustatytais siekiais ir nor
momis.- / - ‘‘
• Visai skirtingai elgiasi tie 
žmonės, kurių elgesiams vado 
vauja KITI žmonės. Tokių, kitų 
vadovaujamų žmonių tikėjimas 

i ir- praktika remiasi ant kitų 
praktikuojamų socialinių, inte
lektualinių, moralinių ir religi
nių užgaidų be: silpnybių. Tokie 
kiti savo galvojimą ir veiklą re
niai dar kitų užgaidomis ir silp
nybėmis. Taip ir sukasi amžinąs 

turi būti sekmadieninis reikalas.! menkysčių ratas, kuriame besi
sukantieji vilioja kitus ,į skvo 
rata- Juk ir ulės, lietuviai,- turi
me, tokių, kurie ne savo protu 
vadovaudamiesi skelbia išgany
mą be gerų darbų, gerus darbus 
vadindami purvinais skudurais.

Turime tuos, KITĘ vadovau
jamus žmones, kurie trejopai 
neigiamai veilfta:.!. kurie pasi
žymi moraliniu ir intelektuali
niu bailumu; 2; kurie aklai seka, 

! kas visuomeniškai, inl.elektua- 
I liai ir moraliae-yra MADINGA, 
i ir 3. kurie vidiniu nusiteikimu I *" t

I stengiasi būti dalimi MINIOS,; 
į būti visuomenės PRIIMAM!.

'lie, kitų vadovaujami žmo
nės yra būdinguJJA-BĄRBNIAM | 
religiniam stoviui. Taip ir išei
na, kad daugumos dabartinių 
amerikiečių religija NĖRA Die-Į vaikių l»ei visų pagal kiekvieną 
viri palenkta, bet priemonė so-' 
dalinės ir ekonominės pirmyn.
eigos atsiekimtri- ir -visuomeni-> 
niam pripažinimui.

Nusiteikimas gerumu-išsiskirt! gąsrlinamas, nepakenčiamas, ne-

Negerai, bet yra tiesa, kad ■ 
dauguma amerikiečių mano, jog J 

žmogaus TIKRĄ dievotu-j jų tikėjimas yra tikėjimas į ”re- 
kuris yi^a žmogaus VIDI- ligijų religiją", 
nusiteikimas.
Tikro dievotumo esmė

Kai jie kalba 
jžįlie tikėjimą, tikrumoje, jie 
'mano, kad tas jų tikėjimas yra 
tikėjimas į amerikietišką gyve- 
lĮiiną- ir į teigiamą, pozityvų 
ląlvajimą. 'Kaip pat yra tiesa, 
’kai amerikietis kalba apie “my^i 
įėjimą’ kitų”, tikrumoje, jie md-

Tikras dievotumas apima DI" 
DESNES vertybes, negu nešio
jimas vienuoliškų raudalių ir dė
vėjimas vienuoliškos barzdos 
bei giedojimas giesmių. Tikras! no apie “jsigijimą draugų” bei 
religiškumas reiškia daugiąu, j-'‘Įtakojimą žmonių”, 
negu užlipimmas šūkio ‘‘Gart^n- į 
kinie Viešpati’’ 

myli Į mobiliu lango; 
malda už savo 
dą; daugiau 
pažinimas, kaip labai tu “myli” 
Dievą, tėvynę, kugelį ir atsili
kusius protu vaikus, kari laime- 

K’ : 

tum rinkimus Amerikos gra- 
žuojhj i<jtnkurs^.

Tikras religiškumas yra daur 
z’ L

giaų, negu 'religijos , panaudoji
mas pztrisinimui dabar esamo 
neteiringumo visuomenėje, eko
nomijoje ir politikoje; daugiau; 
negu panaudojimas religijos pa-'

ant savo aufo- 
daugiau, negu 

atletinę koman- 
negu kitam prisi- 

labai tu

Ir tikrai, kai tu amerikiečių 
paklausi, ar jų religija turi Įta
kos Į jų svarbią veiklą politiko
je, visuomen^je bei biznyje, 
dauguma amerikiečių atsako — 
NE, NETURI. Mat, daugumai 
amerikiečių mano, kad religija1

Minėtus G. Gsiiup tyrimo da
vinius sumenkina du britų šal
tiniai: kun. Amirew Greeley ir 
savaitraštis 11 te Economist. Pas
tarasis pripažįsta, kąri dauguma - teisinimui plėšikiškai nusileiku-

Trejopai besivadovau
jantieji žmonės į,

kiekvienas žmogus savo veik
los atžvilgiu gali būti priskirtas 
į vieną iš sekančių TRIJŲ gru
pių: 1. ĮPRATIMAS, TRADICI
JA vairuoja jo veiklą; 2. vidi-
pL žmogaus nusiteikimas vado. •

SVEIKINAME NAUJIENŲ SKAITYTOJUS IR BEN
DRADARBIUS SU ŠVENTOMIS VELYKOMIS!

summėskne.
1. Menku nusiteikimų, didžiai 

apsileidęs, nors universitetą 
aukso medaliu baigęs mūsiškis 
savo gabumų nenaudoja nau
dingiems dalykams, bet mėgina 
purvais drabstyti pavyzdingą 
kanauninką, puikų patriotą ir 

Tikras dievotumas yra dau- I be priekaištų žmogų. Jis tuomi

prisitaikymu prie rei- 
ir išoriniu džentelme-

giau negu maldingumas

Mozės ir Kristaus religijos iš 
žmogaus reikalauja daug dau-

tik save apteršė, kaip visada to
kiems atsitinka.

2. Panašiai knaisiojamasi gar
bingo Lietuvos generolo veiklo
je. Mes visi lietuviai esame be 
galo dėkingi ^visiems Lietuvos 
kariuomenės vadams, įskaitant 
ir tą generolą, už jaunų lietu- 

i viukų guviais vyrais pavertimą. 
Šis skyrius jungiasi prie visų su
sipratusių lietuviu, atsiprašančių 

Tų .ręligij ų- vęrtė v ra PRLPĄ-1 °ei^' neužtarnautą

giau negu išorinio elegantišku-1 
mo. Tos ' religijos reikalauja 
žmogaus DVASIOS, VIDINIO* 
APSIVALYMO. M e d kiniškai 
toks apsivalymas yra savos as
menybes (nusiteikimų) sutvar. 
kyina&j čia tikra religija eina 
koja į koją su tikra medicina.

žmogaus vertė mėgmimą! 'ji'-juodinti..? čia irgi.
_ - ) ’ < ♦ * ■*r - ’ * - __  _ė .

kyla Ri jo VIDAUS, kad galuti
noje vertybių skalėje TIKĖJI
MAS, VILTIS, MEILĖ-DRĄSA į 

• ir LABDARYBĖ reiškia daug! 
‘ daugiau negu visuomeninis pres-| 
tižas, turtas, atlyginimas ai'' 
taip vadinamas turėjimas drau-| 
gų, ar grožv-jė bei sporte laimė- ! 
pinas bei'rinkimuose kilo nu
galėjimas. Į

Tikra Mozės ir Kristaus reli- • 
gija apima supratimą, kad už 
išorinį grožį bei praeinanti po-’ 
puliarumą daug svarbesnis pro
to ir būdcrcliarakterio (asmeny
bės) sutobulinimas. Pastarosios 
d-vi vertybės iškelia žmogų vir
šiau visu visuomeniniu, intelek
tualinių, moralinių bei religinių 
visokių grupių ir visų laikų veja.

vėjų savo veiklą keičiančių jų. .
Taip pat tikra Mozės ir Kris

taus religija reikalauja sutikti, 
kad tikrai religinis žmogus bus

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Linkime visiems giminėms, draugams, 
ir pažįstamiems.

ANTANAS IR VINCĖ POVILONIAI- 
POWELL

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIUJ

-•

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
LINKIU VISIEMS SAVO DRAUGAMS 

IR PAŽĮSTAMIEMS . V

OFFICERS, DIRECTORS AND STAFF

iltį SlOO.oųoINDfiLIAl APDRAUSTI

OFh'K'E HOURS Monday, Tuesday. Friday. 9 A M lo 4 P M lbii’»day, J *4. ;<> £ r .M. Sjfuiday

9 AM to 1 P M. No BusineW fricttcted

Mutual Federal Savings
AND I/)AN ASSOCIATION OF CHICAGO

INSURED SAVINGS ♦ HOME LOANS

2212 West Cerinak Road * Chicago, 111. 60608 * Tel.: 817-77-17

GRETA DTbEffe VIFTA

rm
K

AlToMOBltlAMS P\ST\TYTI

Sveikinu visus savo draugus, pažįstamus ir 
artimuosius, linkėdamas

JOHN JQKUBONIS

'ĄUEKsamm: ■ s t n ■ puk. -
cnerikoje vicepįjanini ik



VI metai

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
V 

■iy Balandžio 6, 1985, N r. 14 (316 )

Redaguoja PRANAS ^ULAS
'busimus ir medžiaga siusti: 4436 So. Washtenaw. Chicago, )L 6063.

Gražiai veikia lietuvių pensininkų 
šachmatininkų būreliai Chicagoje

ITaeitą- šeštadienį užėjau i* 
W. Multipurpose centrą,G117| 
Kedžie. Gavau “Southwester: 

balan. mėn. biuletenį, ku- i 
me išsp2<us<lintas kalemioritis, 
tarnaujant vyr. amžiaus pen- 
inkus. Svarbesnius įvykius 
patiekiame.

š. m. balandis o 8—9 d. AARP ' 
janių mokesnių blankų n.?- Į 

r.; karnas užpiltŲmas nuo 9—2! 
vi. p. p. Balandžso 9 d. nuo 1— ( 
2.30 pal. p. p. paskaita apie at- • 
r’Jo susirgimus, o bal.. 10 d., 

• r. ’.o 10 —12 vai. ankšto kiau jo 
s;.audimas; kitomis dienomis— 
r ezgimds, dažvma<„ kino filmu 
r lyas, užkandėiai. Visi pensi- 
^ikai gali gauti pietuą, bet reikia 
L anksto prieš savaitę užsirę-

•Jais pinigais, “Master1’ kart ne 
fjribna!). '

■ čia atskirame dideliame ;kam_.
baryje gražiai veikia lietuvių

šachmatininku būrelis žaidžia
ma šeš'ad.— sekm. nuo 1 — 
3 vai. p.p. Tas būrelis vadinasi 
‘Fireside Chess”, jo pirm. dr.K. 
Vild's, vicepirm. Kazys rcliū- 
nas, reikalų vedėjas Robert 
(Išob) Racaitis, dalyviai — Ja- 
riula, Miku tai lis, Žakas, Kamin
skas, Slobodin (ukrj, Carmon 
(:sp.), Daukša, Eisis, Tamošiū
nas ir kt. Šie žaidėjai dažnai su
sirenka ir šachm. lentas ištiesę, ' 
žaidžia. i

i

Kautą Michigan City, Ind., vei: 
kias šachmatininku būrelis bu-! 

i

vo iškvietęs išChicagos lietu- [ 
vius šachmatininkus: Zujų, 
Karpušką, Tautvaišą (miręs) 
ir kt.

Kiek anksčiau nemažas lietu
viu šaclimatininku būrelis rin
kosi, į Viešą knygyną (Public į vgse maisto kainos gana nevia- 
Library), esantį prieš Seniorų* nodos, ypaį viščiukų ir kt. mė- 
centrą knygyno ved. Elizabeth' gaminių. Aš kasdieną susi- 
Wbods davė leidimą. Dabar atei

na l'etuviai pensininkai . lą vie.1 
šą knygyną, pa kaito dinrašėit:s 
■Naujiena-”. '‘Draugą”; visi ra 
ginami pavartyti ir pahkaityti 
“Lietuvių Enciklopediją”, kuri 
gražioje v:etoj? išstatyta. Tuo 
būdu juodytume, kad mylime 
lietuvišką spausdintą žodį. Tik' 
tokiu būdu nereikėtų kun. J. 
?runskiui ir kt. rašyti į “Sun- 
Times’’, kad lietuviai mažai 
skaito bei prenumeruoja savo 
spaudą- P1-

JŪS KLAUSIATE,
MES ATSAKOMI

KL. Skaičiau anglų ir mūsų 
spaudoje, kad Chicagos k raut u-

maisto ko te!e> davė :u purda- !3 — 10 tūkstančiu metu. Irau- 
vė. . ■ kiantis ledynui i šiaurę. Žvejai i

oje kasmet sugauna apie 7C9 
šimtus tūkstančių tonų žuvies.1 
Joje žuvų rūšių labai daug, nes, 
mažas vandens sūrumas leidžia 

i gyventi ir gėlojo vandens žu-
-----------— - *1 virus. Baltija kasmet sensta.

PAOGUVAT KULIŲ NĖRA i Mokslininkai pastebėjo* kad di
dėja jes užteršimas ii- dabar bau 

•‘Tiesoje’ J;:r ja Paskočinas įom3 šį užteršimą sumažinti, 
do: bet pasekmės dar labai mažos.

Jeigu gyvena du žmonės, vy 
- ras su žmona, ir ntgauna dau- 
•! Jau $674 per mėn. ir banke ue- 
i tu:i,daugiai' S3.000. tai gali gan 

ti maisto k< ’tek . Pelitas

savaime prašosi išvada,kad dau 
gumai, ypatingai mažų pajamų 
žm nėms, pensininkams, turėtų 
būti maisto produktų kainos su 
mažintos, ypač gulinantiems ■ 
mažas pajamas; tokie žmonės 
priversti pabadauti. Toki fak
tai konstatuoti net Alvudo ren
giniuose — Lietuvio sodyboje, 
kai pranešėjai kalbėjo apie Soc. 
See. bei Medicare apdraudos už-1

*

šaldymą.
Vienas pensininkų sueigos kai 

bėtojas išsitarė, kai respublko- 
kų administracija visiškai neuž 
šaldys Soc. See. pansijų, esą gal 
iki $400 pensijos bus mokamos. 
Mūsų turimomis žiniomis,praei
tą prmadieni W^shingtone biu
džeto komiteto priimtas pasiūly
mas užšaldyti pabrangimo (cost- 
of-living) priedą ,o Soc. See. 
pensijų dar nepaliestų....

Pr. Petitas

prezidento pareigų.

ne-
pa-; •

— Žmonas sako ,kad jūs 
verčiate darbininkus švarą 
Isškyti.

— Dirbam su Kongresu, 
atsako EPĄ vadovas.

— Ar reikia naujų taisyklių? J 
Reikia specialių normų, , 

atsakė Washingtmo, D. C. E?A 
vadovas.

— Alytaus “DziLdios” viešbu
čio atmintinėje šve dams link'- 
na rraloPatc, p?i Jo Ką gi, pa
linkėjimai — gerui, be* dar rei
kia ir pasirūpinti kad svečias J 
tikrai jaustųsi kaip namie.

•‘Deja, “Dzūkijoje” jaukumo 
ne visada per daug. Rugsėjo mė1 
nesi viešbutis buvo be karšto 
vandens. Miesto svečiams vieš
bučio darbuotojos juokais siūlė 
grūdintis. Galima ir reikia grū 
dintis. bet nusiprausti pageidau 
inas šiltas vanduo

“Pirmajame “Dzūkijos'’ auk-' 
štė yra valgykla. Papusryeiaun < 
joje komandiruotėn ar šiaip at-1 
vykusiam ' žmogui sudėtinga- • 
Mat; pirmenybė r čia ' teikiama j 
turistams, kol- jįę ateis,, paval
gys. O kiek teks laukti,. niekas 
negali pasakyti. .. . ;

“Naujoje Alytaus gęležinke- 
iio stotyje įrengtas... bendras tu 
alėtas vyrams ir moterims. Ja
me nėra-šviesos, vandsns.j ne
užsidaro durys ' E.£j.

— Lber’joj nule’stas ameri- 
ki?tis, dalyvavęs sąmoksle nu- 
versti generolą Samule Doe iš

Trys . ausiai mėgiamiausVji 
garsiai:juros ošimas,moters š":p 
ždėjimas ir šimtadolerinių b. 
notų šnarėjimas.

VELYKŲ DžIAUSMAS

Džiaugsmas, džiaugsmas, džiaugsmas! 
Kristus prisikėlė, ištęsėjęs Tėvo valią. 
Parodė sąmoniems savo meilę, 
Ir savo dieviškąją galią.
Prabilau aš ir vėl esu gyvas, 
Tamošiai, lieskit mano žaizdą, 
Aš esu tikrasis Dievas, 
Bausiu už padarytas. kalteš.
Aš atidarysiu dangiškas duris,
Į sielų pasaulio grožybę,
Kaip užmerksit gyvenimo akis, 
Peržiūrėjęs jūsų sąžinės dorybes.
Džiaugsmas, džiaugsmas, džiaugsmas! 
Kristus prisikėlė, ištęsėjęs Tėvo valią! 
Parodė sąmoniems savo meilę, 
Ir savo dievišką galią!BALTIJA _

Baltijos jūra' jau buvo žino
ma senovės romėnams. Jie at
vykdavo į jos pakrantes •.prisi
rinkti gintaro, nes jeidaugiau- 
sia randama ant jos- -krantų. 
Gintaras buvo laikomas labai 
brangiu akmeniu ir net kartu 
su auksiniais karoliais nešioja
mas-

Šiandininis gintaras susidarė 
iš Europos šiaurės vakaruose 
augusių gintarinių miškų. Balti-' 
jos gintaras skiriasi nuo Jutų, ■ 
kad savyje tūri daug sųkčini- 
nės dūgšties. Pasaulyje jis ■ la
biausiai žinomas, nes jo Pabai-’ 
tyje daugiausia randama.

Baltijos jūra atriiado pries

duriu su tomis smarkiai aukš
tomis kainomis. Pvz„ vienoje 
maisto krautuvėje už vištienos 
švara tenka mokėti 98 et., o kai 

i paseklbiamas išpardavimas (on 
j sale), už vištiena temoka 30 c. 
’ Tačiau tokių- išpardayimu labai 
i esti raažai,>išštienos kaina , su- ' L' - ’ v -vmažėja iki p4 c. uz svarą. \e-

■ jaugi Chicagoje \nėra~ valdinės 
įstaigos, kuri maisto- kainas 
prižiūrėtų? -Visi atsimename II 
pas .karo metu1 buvo maisto 
kainu kontrolė, kuri dabar iš
nyko, ypač’ respublikonams lai
mėjus rinkimus. Ar ilgai mažų 
pajamų 
aukštas

KAS GALI GAUTI ŠIAME 
KRAŠTE MAISTO KORTELES

Maisto kortees gali gauti kiek
vienas šio krašto pilietis., jeigu 
mėnesinės jo pajamos nesiekia 

?gauii 
s,bet 
mai-

jokios kitos viešos- pars

J. Paliūtis

O Viešpatie, o Kristau, šiandien prisikėlęs, 
Velykų giesmėje, skambėjime varpų!
Kurs prikėli gyvent drugelį ir mažytę gėlę, 
Prikelk ir mūsų žemę iš kapų!

Paulius Stelingis

NERINGOS RESTORANO SAVININKAI

i

&S
irbtas

3N

savo.klientams, draugams ir pažįstamiemst

ATS.
toms maisto kainos ir mintims valės pasakyti, kas tas

žmonės turės mokėti 
maisto kainas?

Emilija S-nienė
Pritariame jūsų nurody džiamas-Jis piukurdWrai pri-

50 metų studijavęs, kaip
m

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:

3

2.

Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
H tomu____________________ _____ _____ __ _____ flO.OO

riimiiiiniiHniniiiinmiiniimiimiiniiiiinimiimniiiHiimininmiiiiiiiiiiiminii

TAVO ŽODIS YRA TIESA 
Jono 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA ISLAISVINS JUS

Jono 8:32

Dipl. Teis. MARIJONAS ŠNAPŠTYS, žmona 
NIJOLĖ, dukros VYTĖ ir RŪTA — Viešpaties 
prisikėlimo džiaugsmingoje Dienoje- — visiems 
giminaičiams, bičiuliams, bendraminčiams ir geros 
valios. lietuviams, linki Džiaugsmingo Aleliuja.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
linkime

tj r

AUDYKLA “JUOSTA
STANISLOVAS YURKUS

2448 West 71 st Street

Illinois. Tel. 737-5529

4.

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS * TESTAMENTAS

IR PSALMAI
LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS 
KIETAIS PLASTUCrTAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321,

Oak Lawn, HL 60454

griiiiiiiiiiiniiiuiiiiiiiiiuiiiiiHiniiiiiiBiii iinuiiiiiiiuiH iiii'iiiiiinifiuiiiiiiiiiiiiinč

ti ma&stą, bet kurine krautu
vėje -kuri priima valdžioj duo 
damas maisto korteles. |

■ -i t -■ 'Praeitais metais buvo sugau
ti maisto kortelių klastotojų bū
relis. Jeigu kas bus sugautas su 
klastotomis, padirbtomis! mais- 

■ to kortelėmis, tai '.jis^Ws bau-

JA Y DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St,' Chicago, HL;f 

atTESTINGA’ iSPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 
DUXYNAI • KOS^'-TKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo.
> vai. ryto iki 10 vaL vakaro,

ZI HLMAN, B.S., Registruotai vaistininkai

TeL 476-2206

For constipation relief tomorrow 
/ reachforEX-LAXtonight. e

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'

Read label and follow 
directions.
© Ex-Lax, Inc., 19S2

Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. 
II dalis, 229 psl...__________________ ....____

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl.________

4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.

5. Prof. P. Pakinklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SAN-,
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. __________________

6. J. Venclovoj, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

|6.00
$6.00

15.00

S5.00

|4.00

60 psL ----------------------------------------------------------- |2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halted St.. Chicago, Ilk 60606 dul
kite čekj Ir pridėki# vieną dolerj persiuntimo Utlaidocn*.

sveikina draugus, pažįstamus bei klientus

Pavasario Švenčių - Šv. Velykų proga
2632 W. 71st ST., Chicagoje.

Tel.:

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską ka« bet kada tr 
fcet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Hetuviur 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padare 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimu*" 

ir patarė mums toliau studijuoti.

JLdas S35 XJett Ytrletf*!

B< Existed St., Chlogro, EL. ®
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ir jų vąrdu nęt neranda reikalo pamįųėit >gt tųlUit 
nusiskųpdžia, kąd Bendruomenė tokie vUeoUftUffiQ dar 
nėra pasiekusi, tai ne dėl kaltės Be^Jrųoj^n^ darbi
ninkų, o dėl kaltės tų, kurie ją įkūrė, kurią iš
kilmingais žodžiais B-nei pripažino vyriąųsiąs fįotųviy 
išeivijos organizacijos autoritetą, bet sąvo veikiais 
ii paneigė ir B-nę spaudžia į eilinių oig^ąisaąijų tarpą 
ir atrodo, kad tokio nusistatymo jie^niekądą ąęąfeysą- 

kys. Man rodos, kad kiekvienam tupėtu būt aitk^ kū 
Br. Nainys tuo non pasakyti, kad Ęendruoipąnąi perė
mus visą veiklą, tai ir jos įsteigėją įųpę0 PP
jos stogu. Bet suabejoja, ar mūsų politiniai veiksniui 
norės rasti prieglaudą po tuo minėtu stogu?

Br. Nainys atiškina tuos būdus, kuriąis jie (kąs tie 
jie, jis nepasako, tą daro, kad Bendruomenė neturėtų 
autoriteto ir būtų išeivijos eilinė organizacija. D kaj 
B-nė pati siekia laimėti savo visokeriopą pranašumą, 
tai jie jai, kaip galėdami kliudo. Jie iš pradžių tai darė 
tik žodžiais, dabar Reorganizuotos B-nės pagalba kliu
do ir veiksmais. Paskaičius šį jo kaltinimą, atrodo, kad 
Br, Nainys “Pasaulio lietuvio” redaktorius, tą rašė 
tarytum būtų prarądęs savo protp balansą. Maa žinome, 
kad B-nės steigėjais buvo Vyriausias Lietuvos Išlais-

ujfąir yM jĮW* kifk ŽV 
JMWB, apie $13,000. Apie pen- 
jcissdiešinrt lūkst. aukotojų pi
nigų išteklu LB-riė bekaltinda- 

RLBuę pasisavinimu jos 
vardo, o apie $25,000 išleido 
W.B-nė, besigindama nuo Liet, 
^-nės pųoįypo.

Ar Šie pinigai neišmesti į 
šiukšlyną? Ar lai nėra lietuviš
kos visuomenės erzinimas?-

Augustai Paškpni.s

ŽURNALISTO ŽUDIKUS 
VADINA GENGSTERIAIS

taidei, 'Eaivanąs- — Taiva- 
i spauda vakar iiaskdbė, kad 

bųyo teisiami du Taivano geng- 
styriai, kurie praeitais metais A- 
nairrikc'j.e, K^lifcfnijoje, nžudė 

ŽiU'Mjčdiptą Henry Liu.

Jiedu išaiškino, kad Kinijos 
žurnalistas gyevno San Francis 
co priemiestyje Dalg City, įsigy
tame name. Clren Chi-li ir Wu- 
tan išaiškino, kur žurnalistas

Jmcagoje ir priemiesčiuos*:

metams  $45.00
pusei metų .________________$24.00
trim j mėnesiu  $15 00

rienam mėnesiui____ .$5.00

Naujienai eina kasdien, išskiriant 
sekmadieniui, pirmadieniu* ir iven- 
tadiemus. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So- Halsted Street, Chicago, 
IL 60608. Tekt 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderių kartu su uteikymą.^nuoc jav vietose:

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, 
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. popiet, šeštadieniai* —: iki. 12 vai

“PASAULIO LIETUVIO” REDAKTORIUS RAŠO 
APIE L.B. “RINKIMUS”

Artėja Lietuvių Bendruomenės rinkimai. Vis daž
niau, jų reikalu, spaudoje pasirodo rašiniai. Apie rinki
mus gan išsamiai ir labai atvirai pasisako “Dirvoje” dr. 
A. Butkus,, dąhąrtipU JĄY pirminių^ąs. Jis iš- 
dnso'^ašTšbifyti irdėl jsęiMjč^ jąunimp, kūr-ię.Aik maža 
dalis domisi lietuviską^veikia.

Bet šia proga-.ndriu atkreipti dėmesį ir Į Br. Nainio 
rašinį,.' atspausdinta š. m. “Pasaulio lietuvyje”, kovo 
mėn. laidoje. Jie jame aiškina, kodėl Bendruomenės rin
kimuose ne visi dalyvauja? Todėl jis ši rašinį ir paski
ria aiškinimui, kas kliudo bendruomenininkams eiti 
prie urnų. Jis apgailestauja, kad B-nė galėjo būti iš
eivijos lietuvių vyriausia organizacija ir kuri galėio rū
pinais visais bendrais lietuvių išeivijos reikalais. Gaila, 
kad iš jo galvos išbluko ir toks reikalas, kad išeivijos 
veiklai reikalinga darbų padalą, žinoma, jis tokiu pa
reiškimu daro užuominą, kad tokios padalos nereikia, 
nes iš tikrųių. kam jk bus reikalinga, kai visa išeivija 
bus sugrūsta po vienu Bendruomenės stogu ir veikla 
bus jos rankose. Jei taip pavyktų, tai jis pats pasako, 
tada turėtume vieną bendrą visų mūsų junginį, vado-, 
vauiamą mūsų pąčįų išrinktos vadovybės ir bendrai 
dirbti ir Lietuvos, išlaisvinimo ir lietuvybės išlaikymo 
darbą. O darbų pirmumui atlikti būtų sutariama vie
nos bendros vadovybės posėdžiuose.

Jis rašo, kad Bendruomenė veikia devyniolikoje 
laisvojo pasaulio kraštų ir ji yrą pagrindinė bendrų 
tikslų siekianti išeivijos lietuviu organizacija. Ji atlie
ka pačius didžiausius politikos ir kultūros sričių dar
bus. Taigi, kokiam tikslui, tada reikalingas VLIKas ir 
ALTas ar, pagaliau, B ALFas? Juk jo išmone šie 
veiksniai jokių darbų neatlieka. Todėl jis savo rašiny

ginimo Komitetas; žinome ir kokius.jai uždavinius pa
skyrė. O dabar tas pats steigėjas savo veiksmais ją vi
siškai sumenkino, pąnęigė jos autoritetą ir ją spaudžia 
į eilinių organiząpijų tarpą. Ik be to, toks jo nusistaty
mas ir toliau vyks. Ar tai ne piktą Nainio demagogišką 
‘‘filosofiją ?”

Jo širdį didelis graudulys sleg-ią, kad -tie žtponės 
ragina atsisakyti rinkimų, o negalėdami to-. pasiekti, 
jie stengiasi bent menkinti tų rinkimų duomenis. Juk 
tai tikras jo kliedėjimas. Jei; tai būtų tiesa, tai ^Pasau
lio lietuvio’* redaktorius skaitytojams turčių paskelbti 
-okių rąnkįmų menkintojų pateiktus argųrtientus, ku
riais ir kodėl jie menkina? Bet apie juos nė - žodelio. 
Kodėl,jie siūlo atsisakyti tokių rinkimų?’ Tada ir.ųPa-; 
šaulio lietuviams būtų, suprantama kodėl. JAV-se to
kie rinkimai neapjųiigia daugumos./ O dabar tekis/jo 
nusiskundimas yra ne kas kita, kąip/neapykantos:.kw|- 
stymas.

Kąlbąpt apie rinkimus, juk mūsų, siraųdoje- jau ne 
vieną katrą buvo aiškinama ir. įrodinėjama, _ ka(^ 
>e, kur jau lietuviškoji visuomenė yrą sųsiargąĮU?ayU- 
si į daugybę Įvairių organizacijų, jos ųipkiipais bent 
didelės dalies negalima apiungti, RinlgįrĮąigL.JA^’ge 
apjungiama palyginus tik labai -mažatį- skaičius 
vių ir tąi, tik naujosios išeivijos,. JAV^se Ęęndrųome- 
nė rinkimais niekad neapjungs didelės, lietuvių: dalies. 
Naivu manyti, kad tos visos organizacijos- save susi-.. 
lilLviduos ir įsijungs į naujai ‘klypuku1* Įkurtą organi
zaciją. vadinamą Bendruomenę. Br.- Nainys turėtų pa
galvoji. kąd taip susiorganizavusią JAV-se išeiviją, jų 
organizacijas, bei susivienijimus tegalima' į Bendrome- 
nę įtraukti arba tiksliau pasakius, apjungti -tik federa
ciniu principų. Žinoma, tada frontininkams ir šviesi- 
ninkams ųžgožusięms Bendruomenę, toks būdas- nepri
imtinas, nes jie tada negalėtų vieni jai vadovauti. Čia 
nekalbų apie federacinio principo pritaikymą ir tuose 
kraštuose, kur lietuviai neturi tokio skaičiaus organi
zacijų. Ten rinkimais galima daugiau apjungti. Reik 
pasakyti, kad tą jau suprato ir dabartinis JAV L. B- 
nės pirmininkas dr. A. Butkus, kad federaciniu princi
pu JAV-se išeivius lietuvius apjungti būtų sėkmin
giau. A. Svilonis.O

Belaukiant JAV Lietuvių Bendruos 
menės Tarybos rinkimų

Gerb. Redaktoriau, 4 Kui ir ALTui.

:kĮiris.'s?^e vadiną visų ličiu, 
vįų .tą^rašękį, labai deųąp? 
krat^kiu „įę pątrjotišku, ąrJė1

Lįį-7 įsrJįipvsiKs, manpj 
U nors ‘i^.: lydinius 'opozicijos

Tad- aiškiai sųgi?ateų, kąri
?■

' tŪSjįiy Ki&ęaštis” yrą vienas
• kryptię;^;Įę, geras tąlkinndsą^ 

■i’ ?ggūerbĮ<>; Beiawypy
•t" j’" ’ ’ r - »

Tad maloniai prašau Nau
jienų . nadaktorių ši mano 
straipsnelį Atspausdinti Jūsų, 
redaguojamame N a u j ienų 
djeniastjje.

i- i tSu pagarbą, 
Augustas Rašk on is

-į • ' . L. '* / - ",
< " - • . X * i

Bėlėi E# gaujų- rinkimų nėra 
ko sitkti gaivos ir rašvli ilgiau
sius straipsnius,' kokiu būdu iial- 
sūoti, kokios tvarkos laikytis ir 
Haip. naują. LU padaryti vięąingą 
ir sujungti visus lietąyius pji i 

: vienu stogu, kaip rašo dr. K. ■ 
Anibrozaiiis, kad pasiekti glau- j 
daus lietuvių bendradarbi avį- j 
mo ir nejnokinti JAV piliečių i 
pradėtais tarpusavio teismais ir j 
skaldymais, prašant amerikie-1 
čius mus sutvarkyti. Reikia pa-! 
šalinti nesantaikos priežastis:

I

1) Pirmiausia nutraukti teis- i 
ma, kurį prieš dešimt metų už
vedė LB-uė '.prieš Registruotą; 

. LB-nę, būk tai RLB-nė pasisa
vino LB vardą.

2) Nesikišti į politiką. Palikti

Jeigu VLIKe 
ajsiramlą silpna 

vjpląv ręjįįią juos sustiprinti ir 
pąįąldjdi.

3) Naujoji LB valdyba, kuri 
bąs iaisnkta. turės laikytis los 
pasku'tie^, kuriu ji buvo sųųrgą- 
nizuotą. Tąi yra: kultūrinė veik
la ir lietuvybės išlaikymas. Kul
tūrinėje veikloje yra labai ptąž 
tūs barai. -Norint atlikti ši dar-' . - * i n 4bą, reikia daug darbo, ir pa^aiū. 
gų. 0 . km dar lietuvybės išlą-i-

ir

stangų ir darbo. U ’•

LB-nei kišantis į poliįikg ||gi,

gyvena ir nusafalė, kati jis buvo 
išėjęs Į savo garažą, tai ten nu- 

j aj-o ir ji nušovė.
Vėliau abą žudikai pasislėpė 

ir išskrido įįj Taivaną. Nužudy- 
t- jg žm'»na ir vaikai papasa
kojo JAV policijai, kas jos vy- 
? nužudė.

■^Pasircxloi, kad buvo įvellss 
Taivano ’a'vyno vienas admi
qjps.Jis p;s.-ųntęs šiuo; di. - y- 

ru.s į Kaliforniją ir. liepas-nužu
dyti Heniy Liu. Jis tvirtino,kas! 
Henry Liu, ražų^jo' Taivano 
spaudoje; bet įteikė žinias ir Pe-

Itkinoi vvrriusvbei.
j- t -
Tupėjo būli; teisiamas’ ir ad- 

14?hąląs,b-?; Tv’n ne’spauda kal- 
»ba tik,apie:2 -gangsterius.

išvengiamai apleisti kult ūdrinės 
veiklos if lietuvA'bėSi,išlaikynao 
dirvonaį,?" . ;/

4) Atsisakyti bendradarbiau
ti su pavergtos
vos pastatytais klapčiukais tie-: 
tuvi ąi-s- kaip.- lųadcving gęūero,./ 
tas Pėtrpris, skatijtttj vąžjuo/į. 
į pavargtą Lietuvą mokintis lie
tuvių kalbos, kur iš tikrųjų 
brutaliai i-u§iirą<nąs Lietųvų.^/ 
jaunimės.

Tie lietuviai^ su kuriais gali
nga bendradaitbiaii'ti. j U yra ųž- , 
čiauptos burnos.

Taigi, jei šios sąlygos bus Įgy
vendintos naujosios LB-nės vai-, 
dykos, tikrai visi būsime po vie
nu stogu ir sudrebinsim Lietu* 
v< s pavergėją. IjoĮševiką- Ir grei
čiau priartinsime Lietuvos iš
laisvinimą, nes tik Vienybėje 
yra galybė.

Besibvlinėiant Lietuviu Bend-, 
; uomenei su Registruoją (a£ 

vidaus ip užsienio polilką VLF Reformuota) Lietuvių Benjru°*. -

it v j ^3/ J v •
palHcjk ąnt-adienį oficialiai įslo. 
jo į ręspubUkonų partiją, nes.. . 
‘demokratai neturi aiškios už
sienio politikos’-.

—švedų valdžia uždėjo tokiu< 
-. dkįt^ių^ Yąlstyhęs wk<£sči us a ’i - 
V^UsiĄui R, Sagei, kad j į s v i s- 
ką atidavė ir liko neturtingu.

Ponia GąllĮleen Gyowel 
kaip atrpjio, įtikimo lei 

sėją Riehard Sanriie’s, kad prie n 
šešerius nretos ji teismui m-I’ 
vfti Teisėjas manė, kad tada 
sakė teisvbe.

— Gan' Dota<m ketvirtadieni 
išėjo iš Joliet kalėjimo, kai ne
pažįstamasis' uždėjo už jį teisė
jo reikalautą užstatą.

— Kosta Rikoj sunirtas Mek
sikos narkotikų pardavėjos Ra- 
fąel Cano Quintero, kurio sger..

• t gi 3fpksikoje nušovė JAV agen
tą, sekusi narkotikų pardavinė 
jimą ir ju įvežimą į JAV.

Andrius Juškevičius
KAS SUSKAIDĖ BĘNPRUOMĘNę?

JAV R. L. Bendruomenės sųvąžiaviine, įvy-
• kušiam 1984 metų gruodžiįe 10 d. Chięagaje, Lie

tuvių Tautiniuose namuose, esančiuose 6422 So. 
Kedzie Ave., AndUus Juškevičius skaitė paskai
tą apie tai, kas suskąld ė Bendruomenę?’

(Tęsinys)
' ALTO CICERO SKYRIAUS ATKŪKI3IAS

Atkuriant ALTo Cicero skyrių, L, B-nės Kraš-
• to Valdybos pirmininkas Juozas Gaila paskam- 
- bino man telefonu ir įsakė: “Neleisk ĄL/To Cice- 
' ro skyrių atkurti, nes jis (skyrių^) niekąm nerei

kalingas ir nenaudingas”.
Į tokį L. B-nės Krašto valdybos pirmininko 

J. Gaidos Įsakymą atsakiau, “Jau virš 40 metų, 
kaip Amerikos Lietuvių Taryba veiksmingai dir
ba, atlieka didelius ir labai svarbius pavergtos 
tėvynės Lietuvos laisvinimo darbus. Tik Ameri
kos Lietuvių Tarybos dėka ir J. Gaila atvykai į 
JAV.” Toks mano atsakymas J. Gaidai labai ne
patiko ir pradėjo jis necencuruotais žodžiais ma
ne kf lioti. luomet J. Gailai atsakiau: “ALTo 
z’icero skyriui ne tik netrukdysiu, bet padėsiu 
atkurti i" Tai kokiais L. B-nes įstatais vadbvavo- 
-i L. B-nės Kvaito vaidybos pirmininkas J. Gaila, 
’imdamas tokiu> nelegąlius Įsakymus ir ko jis at- 
siekė? 1

Tik mūsų tėvynės Lietuvos okupantui, jo 
talkininkams - bendradarbiauto jams, labai ne- 
ęątiųka Amerikos Lietuvių Tarybos veikla. Tai 
koks lietuvis galėtų klausyti ir vykdyti tokius 
įsakymus? Tai kas skaldo lietuvių išeiviją, kas 
ąrdp vienybę ir negailestingai griauna L. Ben- 
dyųcmenės pagrindus?

ALTo Cicero skyrių atkūrė Pranas Kašubą 
ir Andrius Juškevičius, 1971 m. vasario mėn. 24 
d. Atkurtas ALTo Cicero skyrius, buvo perduos- 
tas naujai išrinktam ALTo Cicero skyriaus pif» 
mininkui dr. Petimi Atkočiūnui.

L. B-nės Krašto valdybos pirmininkas J.Gaiš 
lą, buvo Įsakęs: “į apylinkės metinį narių susi^ 
rinkimą, kviesti mažamečiu? vaikus, juos snser- 
dinti pirmose eilėse.” Tuomet man teko jam pri
minti L. B-nės įstatų 11-tą paragrafą, kuris sa
ko: “Kiekvienas lietuvis, sulaukęs 18 metus am
žiaus, moka tautinio solidarumo inaša”.

L. B-NĖS VILTOS TARYBOS RINKIMAI, 
1973 m. GEGUŽĖS MĖN. 19-20 D. D.

Triukšmingi L. B-nės VH-tos Tarybos narui 
rinkimai nuskubėjo į negrįžtamą praeitį, bet jie 
paliko nepamirštamą klastą, apgaulę, skausmin
gą L. B-nės suskaldymą. To meto, L. B-nės va
dovybė, Vil tos Tarybos rinkimų taisykles po 
kelis kartus kaitaliojo jiems palankia ir dar at
buline data. Taisyklės L. B-nės Tarybos nariams 
rinkti turi būti pastovios.gerai apgalvotos, kruop
ščiai parengtos, aiškiai ir visiems L. R-nės na

riams žinomos ir suprantamos.
L. B-nės Vll-tos Tarybos rinkimų taisyklių 

kaitaliojimo tikslas: nelegalių būdu, apeiti slap
to balsavimo pagrindinius dėsnius ir į naują L. 
B,-nės VH-tą Tarybą, suktu būdu, išrinkti savo 
frontininkų partijos, vienminčius ir jų palaimin
tus asmenis. Be tos frontininkų - benduomeninin- 
|cų grupelės palaiminimo, nei į L. B-nės Tarybą^ 

[nei Į valdomuosius organus nepateksi. L. B-nės 
Tarybos rinkimų taisyklės .tik ypatingam reika
lui, esant, gali būti papildomos, kaitaliojamos. 
Apylinkių rinkimų komisijų siuntimas balsavi
mo kortelių, kiekvienam balsuotojui į namus, oe- 
/ideriną su jokio slapto balsavimą nuostatais. Tai 
dapto balsavimo apėjimas, iškreipimas, suniaĮd- 
nimas. Tokia rinkimų manipuliacija iškreipė baL 
’uotoių valią ir rinkimų duomenų tikrumą.

L. B-nės Cicero apylinkės valdyba ir tokių 
išdarkytų VH-t^s Tarybos rinkimų taisvk|ių ne
gavo. nors jų du kartu prašė.

•J * L. B-nės Giėero ir Marquette Parko apylin
kėse VH-tos Tapybos rinkimai pravesti, buvo ne 
slapti, bet sukti, klastoti, apgaulingi, jie skaru- 
(Įžiąi pažeidė teisingumo dėsnius ir sutrukdė I/. 
B-nės Įstatus. U Brnėa Vflrtea Savybes rinkimai 
buvo pravesti taip, kad juose balsavo visi, kas no
rėjo: registruoti apylinkės nariai, ne nariai, gy
vi, mirę, suaugę, nepilnamečiai, balsavo po ke??s 
kartus, balsavo iš Įvairiausių vietovių, net ir sve
timtaučiai.

Cicero apylinkėje balsavo 251 asmuo, kurie

i n m i

’ neturėjo teisės, šiąie apylinkėje balsuoti.
Marquette Parko apylinkės rinkimų komisi

jos pinnininkas Stąsys Džiugas pasigyrė p. Bo- 
{belienei, kad net 17-ka svetimtaučių balsavo Mar
quette Pąrko apylinkėje ir jie visi balsavo už dr. 
K. Bobelį. P. Bobelienė, spaudos keliu, prašė S. 
Džiugą paaiškinti, kodėl jis, būdamas Marouette 
Parko apylinkės rinkimų komisijos pirmininkas, 
leido 17-kai svetimtaučių balsuoti Marquette 
Parko apylinkės rinkimų būstinėje?

K Jei vyko-slapti balsavimai, tai kokiu būdu, S. 
Džiugas žino ,kad tie 17-ka svetimtaučių visi bal
savę ua flr. K. Bobelį? Tačiau p, Bobelienė jokio 
įiaaiškinimo spaudoje iš S. Džiugo nesųląukė.

Cicerų, ąpylipkėje buvo Įrengta antra neofi- 
jciali balsavimo bucinė, iš kurios užpildyti balsa
vimą lapeliai plaukte plaukė Į oficialią apj linkės 
rinkimų būstinę.

Pasibaigus Cicepo apylinkė ie bnUavim’; : 
keli ripkūnų komisijos nąriąi pareiškė: “Dau
giau neprašyk Įr ųięą nęn^psime atlik.i tok‘u< 
nesąžiningus, nešvarius darbus, kaip šie balsavi
mai. Tai buvo ne sjąpti. bot šutei, klastoti rinki

I mai, mes nenorime daugiau matyti tokių apgavys^ 
i čių, suktybių, tokio farso.”

(Bus daugiau) J į

I Naujienos Cbi< ?u_> - s •:-į u. .-.į,, \nrH j



GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Westchester Communfty klinikas 

Mad&nea direktoriui

Lietuvos Aiaa
XAZ* ARAZDtlOHYTl

Biuttrxvn? Kc

I

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

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

Žmogaus amžius trumpinusias
1W8 S. Manheim RcU HL
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

nuo pirmadiaoia iki >r*k- 
tadiedc 8:30 r>L r ar a, n,

TeL: 562-2727 arba 562-2728 &U44 14M AJL
St. P^teriourį, JTIjl, 1330 rai. >->.

M44 V. 71X taw

Lkio«w, IBUumk msg 
r*wL 778-1374

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal ansi tarimu

žmogus, protingiausias mūsų 
plsmetoje gamtos kūrinys, gyve
na, palyginti su kitais gyvais 
daiktais, trumpiausiai. Jis negy
vena nė 100 metu, kai ruopliai, 
žuvys ir paukščiai gyvena 150 r 
200 metų. Sequoia, medžiai gy- 
vena net 4000 metų. Mokslinin
kai mano, -kad sequoia galėtų gy
venti iki 16,000 metų jei žaibas

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
ginis-vertų išsiplėtimo hemo- 
roidų adymas.

5540 £. PULASKI RD.
Chicago, Ill. 60629

į TeL: 585-2802

— Lietuvoj ir Rytų Prūsijoj 
ligi 1961 m. maždaug veikė 100 
spaustuvių, kurios spausdino 
knygas ir lietuvių kalba, šios 
knygos buvo galingas politinės 
kovos ir švietimo įrankis.

Viduramžiais ypatingai pra
dėta domėtis knygomis, .kas ska 
tino Įsteigti .-naujas spaustuyes, 
kurios vėliau tapo pejėgiomis. 
spausdinimo įmonėmis^

Socialinės bei politinės sąiy- mų.

gos .lėmė, kad džiugiausia kny
gų hW.‘Spausdinamos r eligi- 
nro tliŽHHc. Ši padėtis išsiliko 
net ikOQX amž. pabaigos. Jos 
buvo špAŪsdinarnos ir platina
mos labai .sėkmingai, bet nema- 

knygur.skaičijas dingo, net 
nępalikdamo^į ryšLlt4nio.< pėdsa- 
Jįo. . ąiandię^ągi'i bibliografams 
Jr-siAtidos-fjrrinetbjams jos ke
lia daugybę 'mįslių ir neaiškų;

nepadegtų ar nesužalotų, 
dar viena pušies rūšis, kuri 
gyvena ir sequoią milžiną.

Ar žmogus yra mažiau ver
tas, kad Kūrėjas jam nustatė 
trumpesnį amžių? Yra užrekor. 
duota, kad papūga išgyveno 140 
metų. Net” Žmogaus “bičiulis” 
— pagadintas “hipis” beždžionė 
negyvena ilgiau už civilizuotą 
dvikojį. Yrą davinių, kad retas 
žmogus sulaukia 100-ojo savo 

1 gimtadienio.
Enciklopedia ‘&itanika sako, 

jog negalima tiksliai nustatyti 
žmogaus gyvenimo vidurkio. 
Dabartinėse sąlygose žmogaus 
amžius teoretiškai, laikomas 70- 
80 motų. Senesnįa is laikais • žmo- 
gaus amžius buvo maždaug per-

Yra 
per-

arba, jom^ pieirodžiu*, tuoj su
laikomas jų plitinkas.

Yra legecdarinių padavimų, 
kad Adomas gyvenęs 930 me
tų; MeUizelis 969 metus, ir 
daug kitų. Tarnu nėra moksli
nių įrodymų, kad jie taip ilgai 
gyveno.

Kodėl žmogui skirta taip 
trumpai pasidžiaugti gražiame 
pasaulyje? Gal pats žmogus 
kaltas, kad neišmoksta žmoniš
kai gyventi, anot dr. Jono Ado 
maviėiauą, trūksta “jausmų 
darnos”. Biologiškai žmogus 
daug ko turi paveldėjęs iš gyvu-! 
lių, kurie taip pat turi pyktį, 
keistą, pavydą, jausmus ir alkį. 
Tačiau žmogus, kaip protingiau
sias ir civilizuotas padaras, esti 
daug piktesnis ir pavojingesnis 
savo broliui žmogui. Žmogus 
niekad neišmoksta gyventi, nes 
perdaug savanaudis, godus ir, 
mėgstąs patogumus, nuo kurių 
jo gyvenimas pasidaro nuo
bodus.
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Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

i

£
1

laikais medicina sumažina be-

EUDE1KIS
GAIDAS - DAIMID

%
i
i

žmogaus gyvenimas galėtų 
būti ilgesnis, jeigu jis sunkiai ir 
įtemptai nedirbtų, nesinervuotų. 
Nuo skubos, rūpesčių bei įtam
pos daug apijauni y žmonių gau-! 
na širdies smūgį.

Gyvenimas yra nepabaigiama 
mokykla. JML š.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

ir “contact lenses’

M

OPTOMETRISTAS
KALBĄ LIETUVIŠKAI

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
iNtSry, pūsles ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos; antrad. 1—4 popiet

r lorida

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ : S 
. ; i; > ■ ■■,

linkime visiems .tautiečiams, ^draugams ir SĮ 
pažįstamiems.'"

Ofiso telefonas; 776-2380, 
Moziaencijos tele E: 448-5545

Adv. Charles P. Kai 
su šeima

VANCE FUNERAL HOME

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

— Amerikon ąytyko du Sau-! 
di Arabijos lakūnai, kurie ap-I 
mokomi pakilti amerikiečių erdJ 
vėlaiviu/

PRIS1KĖLIMAS

Varpai sudundo, sudrebėjo!
Prisikėlimą’ jų garsai 

' Galingi skelbia mums liuesai!' ’
Toli jie plaukia sparnais vėjo

- Per kaimus, per melsvus miškus 
Ir laimina lankas, laukus.... 
Varpai sudundo, sudrebėjo! 
Gamta, iš miego prisikėlė! 
Žiemos sutirpo jau ledai, 
Upeliai ritasi linksmai, 
Pragydo veversėliai mieli, 
Žaliuoti pradeda lanka — 
Spėka saulutės nemenka.... 
Gamta iš miško 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.

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILLAAIS PASTATYTI

1424 South 50th Avenue 
Cicero, Ill. 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINIJ. M.

Aikštes automobiliams pastatyti

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui

’avardė, vardas

Adresas

Walter Rask, keliautojas po pasaulį

Apdrausta* „ parkraustymas 
Ii įrairiy atstumu 

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 ar 376-5996

Prostatos, inkstų ir ilapumc 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
SL Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

SOPHIE BARČUS
<AD|-lę IKlMOf YALAMDGf

Nuo 1914 metuIr t^k-raalWnUU

T»U#.t 774-1547
/

— N auj icnoss C1 ik

7154 iMAPLIWOCC Ava.
CHICAGO. IL 4X4*

2657 W. 6^th STREET 
Chicipc. IL 604 X

Votie* WOPA . 1494 AM 
If atOfty lludljir 

MerqveHe Park*

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
Tel. 974-4410

apdrauttoe 
Iki $100,000.

SO HARLEM AVE. 
Bridac^irw. IL 6ŽMS5 

T*1. 598-9400

aptąrnauįg taupymo ir 

mūsų
'umj vi mums parodyta pa- 
’itikejimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

wnMAND FEDEItAL SAV-

reikaipc visos 
es. Dėkojame

GINKIME LIETUVIŲ TEISES
Nepamirškime savo aukos Lietuvių Teisėms Ginti Fondui

Prašome pasinaudoti šia atkarpa, čekius rašyti “Lietuvių 
Teisėms Ginti Fondas” (arba “American Lithuanian Rights 
Fund, Inc.”) ir siųsti adresu: 5620 So. Claremont Avenue, 
Chicago, Illinois, 60636

S C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

PERKRAUSTYTAI

Leidimai Pilna •pdriud® 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles, 

lt iERtNAS. TeL 925-8063

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213

LINKSMU ŠV. VELYKĘ ŠVENČIU
VISIEMS PAŽĮSTAMIEMS IR ARTI

MIESIEMS LINKI

Vladas Rasčiauskas

m t h f ah r: s r z

9727 S. Western Ave., Chicago, Illinois 60643 
1 (312) 238-9787-8

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

SŪDLAND
FEDERAL
SAVINGS

ANC LQaN association 

4040 ARCHER AVENUE

Chicago, TL 60632
CHICAGO, IL 60632

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-100 3



— SLA 134-Osios Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, balandžio 11 d.? 12 f. 
(treat America Savings ben 
rovės patalpų e, S. Wc 
ern Avė., Chicagoje. Visos r. 
rėš kvi?cianiC3 dalyvami. Bu 
kavutė. Valdyba

ii*, banketas programa Įvyks’ javus!, o d. 
jal. ridžio 14 d., 3:30 vai. popietį Nėra pCį. 
šaulių salėje, 2417 W. 43rd St.' 
Piogramcje dalyvaus Vyčių šo
kėjų grupė—Fiank Zapolis, di
rigentas ir flalyvaus muz. Mi
chael Dean Richard. Bus 
gerbta Sabina Klatt, 20 
vadovavusi draugijai.

>rindu naujam teismui, 
nes nėra nukent j; usies, bet lei-1 
sėjas nelabai nu.ėlŲ tikėli, kad 
ji pries 6 metus melavusi »r ap
kabinusį netikrą kailininką.

metų

GARY DOTSON
IŠLEISTAS SAVAITEI

— Eugenijaus Kriaučeliūno 
V-rdo Jaunimo premijos įteiki
mas įvyks š. m. balandžio 13 d., 
šeštadieni, (> vai. vakare Jauni
mo Centro kavinėje.

Premijos laureatas Linas Ko
jelis iš Washingtono.

Po akademinės dalies, meni
nę programos dalį išpildys vieš
nia iš Clevelando, kanklininkė 
Mirga Baukaitytė.

Visuomenė, o ypač jaunimas, 
kviečiami gausiai dalyvauti.

Įėjimas laisvas. Po progra
mos vaišės.

Kviečia Kriaučeliūnų šeima:

Niekad s~.vo gvvenime taip, i nesijaučiau, kaip šiandien,.
šerius metus Joliet kalėji

me prasėdėjęs ir šešiom dienom' 
išteistas, pasakė 28 metų vyras.

Ji buvo nuteistas už prievar
tavimą jaunos merginos, bet 
pastaroji, tikėjimu naujai atgi
musi, rado r?ikalo prisipažinti 
prie melo, kai nekaltai apkalti
nusi jauną Gary Dotscną.

Teismo eiga rodo, kad jis nie
kad neprisipažino prie Katrynos 
Crowell prievartavimo, o dabar į 
ir ta moteris teismui pareiškė, 
kad ji prieš šešerius melus me

o-Cl'

RUOTAS PENKTĄ KARTĄ
Į

I K) DE ZAXEIRO, Brrailija.
— Praeito kc ^virta<ti*nio popie
te specialistai dar kartą turėjo 
operuoti naujai išrinktą Brazili-

— Detroito Lietuviu Organi
zacijų Centro visuotinis susirin- i 
kimas Įvyks sekmadienį, balan
džio mėn. 28 d„ 12 vai., šv. An
tano parapijos patalpose, 3565 
W. Vernor Hwy. Detroito or
ganizacijos yra -maloniai kvie
čiamos atsiųsti savo atstovus.

Valdyba

— Šv. Pranciškiečių Seselių 
rėmėjų( Čikagos distrikto meti-

Miko šileikio apsakymo knyg* 
“Liucija” jau atspausdinta.

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.

■ ■ 1 1

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Dažo namus iš lauko
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St 
(Town of Laka) 

ir iš vidaus.

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

Knyga su formomis gauna -

Skambinti YA 7-9107 Knygos kaina - $3.9? (su pe*--

Prad'.icje daktarai priėjo išva
dos, kad būtinai reikėjo ©perlieti 
lierniją — apandivitą. Po ope
racijos reikalas pasunkėjo, nes 
75 m"?‘ų prezidentas negalėje 
linksmai kvėpuot*. ’Teko jam 
papjauti gerklę, kad plaučiai! 
šautu reikalingo deguonies.

Prie ligonio nieko neprilei
džia. Prie jo gali būti liktai jo 
35-metė žmona. Gydytojams jis 
prasita rė, kad žmona yna ge- ■ 
liausiąs vaistas nuo visų užgu
lusių ligų.

Visas . ligoninės duris saugo 
penkios Brazilijos kareivių gru
pės. Be sargų leidimo niekas 
negali įžengti Į ligoninę.

po-—Kalbėdamas apie juoko 
veiki sveikatai, dr. V. Fr: 
juoką, pavadino bėgimu ristele 
vietoje.Kaip rr fiziniai pratimai 
juokai gali turėti ilga trunkan- 
tį povekį.

Kai žmogus juokiasi, jo rau
menys Įsiterpia ir dėl to gali ap 
malšinti kai kurie galvos skaus
mai,, lėčiau plaki širdis, o tai 
liudija stresinės Įtampos, nuos
lūgi,Todėl galima sakyti.kad juo 
kas turi tiesioginę reikšmę gy
venimo trukmei. |

ftMAL BSTATt K>t lAl.iUAL MTATI FOR SALI 
fanui — F®rdiVIWKį

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS terminai 
EB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KUIMA14. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J;

BUTŲ NUOMAVIMAS
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

» NOTAR1ATAS • VERTIMAI

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai ‘

P12 W. Cennak Road Chicago, IH. Tel 847-7743

;e adrenalino ir, matyt, Į sme
genis patenka endorfinų (kaip 
ir bėgant), nuo kurių pagerėja 
savijauta- Kai kurie tvrinėtojai 
mano, kad ‘‘juoko centras” yra 
dešiniajame galvos smegenų 
pusrutulyje, nes ligoniai, kurių 
šis pusrutulis pažeistas, nesu
pranta j liekų, pralinksminančiu 
normalius žmones. ,

lienė. O gal vietovardis kilęs 
nuo “kazlų” — taip vadino ap
linkiniai gyventojai geležies rū
dos degėjus? Geležies kasykla 
Kazlų Rūdoje išsilaikė iki 1883 
metų.

—- Apmokomi du Saudi Ara- 
i, bet erdvėlaiviu |

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTO!

7. BACEVIČIUS — BELL REALT3
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

bijos lakūnai, bot erdvėlaiviu j ™ūrinis- ?e>os Pai?mos- ._ . , . . Dilelis butas savininkuL Geras inves-pHKiis tiktai gabesnis ir slip- J 
resnis.

Dirbu ir užmiesčiuose, 
B*rantuotal ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS -

4514 S. Talman Avė.
Tat. 927-3559

— Iš kur kilo Kazlų Rūdos 
pavadinimas? Nuo seno Kazlų 
Rūdos miškuose buvo randama 
geležies rūdos, kurią perdirb
davo mažos Įmonėlės. Taip atsi
rado Višakio Rūda. Senoji Rū
da, Krčrūdė. Geležies rūdos de- 
gėjų kaimas istorijos šaltiniuo
se pirmą kartą minimas 1744 
metu. V 4

Pirmasis šio vietovardžio žo-
■Juokiantis padaugėja kraujy-. di$ galėjęs kilti nuo miškininko

- Kazlos, kuris atvyko iš Mozūri-
- josir Įsteigė degutinę. Pilviškių 
f inventoriuje minima Kazlos de- 
I gutinė, kurią laiko našlė Kaz-JOHN GIB A1TIS

Advokatų įstaiga

£247 S. Kedzie Avė,
(3X2 J 11 00

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
•Nebrangus.

INSURANCE— INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkas. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ava^ 

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

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosčvybės — kitur

Linksmų ir Laimingų Velykų Švenčių 
DRAUGAMS, KOSTUMERIAMS IR VISIEMS LIETUVIAMS! 

Balzekas Motor Sales,Ine
t - - * L *3

i- .. ' -

CHRYSLER — PLYMOUT H: — PONTIAC Distributor
i “U WILL LIKE US”

4030 Archer Avenue Telephone Virginia 7-1515
6621 W. Ogden Avenue, Ber wyn, Ill. Telephone 242-1988

VISIEMS MŪSŲ KLIENTAMS, PAŽĮSTAMIEMS, 

GIMINĖMS IR ARTIMIESIEMS

LINKI

WISCONSINE gera ir graži 
75 akrų farma. Geras laukas. 
Gera vanduo, upelis ir farmoje 
yra šaltiniai. Galima medžioti, 
žuvauti ir .grybauti. Didelis 9 

(kambarių namas, geri ūkio tro- 
besiai. Prie plento ir miestelio. 
Restoranas už vienos mylios, 
pervažiavus plentą. Silpnėjanti 
sveikata verčia parduoti derlin- 

j gą ūkį ir girią. Kaina S300,000, 
i, j Telefonuokite 608-29-62554.

Dengiame ir taisome visu 
šiy stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
. 6557 S. Tąlman Avenue 
i G : Chicago, IL 60629 

434-9655 ar 737-171:

TALMAN DELIKATESAI

2624 W. Lithuanian Plaza Court
L. ir M. KUPCIKEVIČIAI, savininkai

Dar galima užsisakyti įvairaus maisto Velykoms. .

Tel. 434-9766

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

Tel. 585-6624

INCOME TAX SERVICE 
Pajamų mokesčiai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.

Notary Public " *
, INCOME TAX SERVICE /

4259 S. Maplewood, Tel. 254-745$
Taip pat daromi vertimai, giminu, 
iškvieįįnaį pildomi pilietybės pra

šymai ir ^kitokią blankai; ’

Homeowners insurance
Good service/Good price 

,K Ža polis, Agent 
320816 W. fSttrSV

Everg. Park, lit 
50642 - 424-8654

-Advokatai < 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo valandos: Kitądien! nut
8 vaL ryto iki S vaL vakaro, 

feštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 t*L t
Iz pagal susitarimu

TeL 776-5162
884S West 63rd Street

Chicago, HL 60621

■

Linksmų ir laimingų Velykų švenčių
linki visiems taupytojams ir geros valios lietuviams

ST. ANTHONY FEDERAL
SAVINGS & LOAN

ASSOCIATION

1447 S. 49 Court, Cicero, Bl. 60650

VALDYBA IR DIREKTORIAI

T«l«fonai: Priemiesčiams 656 6330, Miestui 242-4395

10 S. 660 Rt. 83 (92nd St) 
Willowbrook, I1L 60521 

Tel. (312) 789-0777

JOSEPH F. GRIBAUSKAS, EXEC. SECRETARY

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Iii moiiatėt keliauti — kreipkitės j Lietuvis Įstaigą:

- American Travel Service Bureau
2727 8- Westurn Ave., Chicago, fll. 60643

Telef. 312 238-9787
» pauirxLiTLnxLf utademt lėktuvų, traukiniu IaItu kedlo
(cruise*), vienbučių a automobilių nuomavimo rezervhcnas; F&rduodi- 

ae kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą tr kitus 
Sudarome ^kvietimus giminių apaUankymui Amerikoj* ir teikbune iufar- 

*i8»iju4 velionių reikalala.
r Taupykle smada-m cnartered Wiktuviia, tik .elan reserrvcD vietai 

i ULLstG — pneš 45-60 diežuj. r*

Turintis ilgų metų 
patyrimą

Pranas G. Meilė, CPA
2649 West 63rd Street

Chicago, UI. 60629
Tel.: Raštinė — 776-5163

Namų — 636-5347

PASSBOOK
SAVINGS***

IrtferMt 
p>id on

••• us for - 
financing.

AT OUI LOW IATB

2212 WEST CERMAK ROAD ; CHICAGO, ILL 60608 

Peter Kei>neu»ke», Pre*. Tel.: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1725 .

MISCELLANEOUS 
|v«lrOs CelvkeJ

DĖMESIO MEŠKERIOTOJAI

Parduodame naujausias meš
keres, kabliukus, tinklus, špū
les-“ reels”, “live bait”. įleidi
mus. Taip pat taisome. Atdara 7 
dienas. t»:
Savininkai broliai Matulevičiai.1

Windy City Fishing Tackle I 
7106 Archer Avenue į

ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLAITlS 
U V. BRIZGYS J 
Darbo valandos:

Nu© 9 ryto Dd 5 vėl. popiet 
Šeštadieniais pagal susitariau

M06 S. Kadzi* Ava. 
Chicago, III. 60629
Tel: 778-8000

PERKAME PRIVAČIUS 
MORGIČJUS. 

585-2094

ti — Naujienos, Chicago, Ill. — Sat-Tuesday, April 6-9, 198q




