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INDIA LAOS

DIDELIS SPROGIMAS SUKRĖTĖ PAKISTANO
• VYRIAUSYBĘ ,

Pviisai išsprogdino i Afganistaną siunčiamų moderniškų 
ginklų sandėlį 1

PEŠAVARAS, Pakistanas. — 
Prieš porą savaičių, netoli šios 
provincijos, įvyko didelis sprogi- 
mas? kuris sukrėtė visą Pakista
no vyriausybę.

Sprogimą girdėjusieji žino 
kas zs^rogo -ir, kųr-bet joks ofi
cialus pranešimas .nebuvo pas
kelbtas, tai jo negindusieji neži- 
no, kas .sprogo ir kas buvo sprp- 
gšmo metu sunaikinta. .

Dabar' aiškėja, kad Afganista- 
ne kovotojai turi modernių gink

. lųjkuriais’ labai vykusiai kenkia 
rulssmis iš pasienio keliaujan
tiems.. į Afganistano- sostinę Ka- 

. bulą. ■
Afganiečiai kalnų pašlaitėse 

yjtą įsirengę patogius apkasus,iš 
kiirių naikiną pravažiuoj ančius 
rusus. .. ; -

Jie vykusiai pataiko šoferiams, 
o tada -sunkvežinus suka iš ke- 
lio-ir dažnai krinta į prarają.

ai ir

čiai,fh?t nepajėgė jų nuginkluo
ti. Juos labiausiai pykdė afga- 
niečių tuųrmi sovietų kinklai.

Rusai nusrtatė. kad rusiškus’ I
ginklus jie gauna iš Izraelio. So- j 
vietų valdžia juos buvo parda-' 
vusi Egiptui ,o kai Izraelis už-1 
čmč visą Sinajaus pusiasalį, >.

■ tai visi Egiptui duoti sovietų i 
ginklai pateko i Izraelio .ran- ‘

-kas. • ... . . i
Izraelis ginklus pardavė afga-, 

niečiams. ... t
Rusai žino, kad į Afganistaną 

ginklai e:ną per Iraną, Pakista- 1 
ną ir kitais kalnų keliais. , į 

'• ':Sovie*.ų šnipai nustatė, kaip 
tie ginklai- -patenka j Pakistaną 
ir kaip vėliau per kalnus jie pa- . 
tenka į Afganistaną ir .nelei- 

: džia rusams valdyti beginklių 
afganiečių. ...į |

Jie nustatė kad' Pakistane 
buvo laikdnri nelaisvėn paimti - 
rusai ir 'kur laikomi afgjanie- 
čiams atvežti ginklai.Sprogimas
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Indijos pietiniame gale matome nedidelę Ceilono 
(Šri Lanka) salą, kurioje tamilai dažnai susikerta su 
Šri Lankos pakraščių sargais.
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GORBAČIOVAS OFFICIALIAI PASKELBĖ KOVĄ
GIRTUOKLIAMS 'V

Peša varo. Manoma, 'kad rusams 
pa vykę pataikyti į afganieeių 
skirtį^ęo, ■ medžiagomis, san_ 

jfe
• 'La^Sussr.-sįilreba PŠkfetano. 

vyriausybė. Sirsjr$pinęs yįa dik
tatorius Zia ir kiti .' minisferiai 
Pakistanu vyriausybė nepripa
žįsta'rusu primestos vyriausy
bes . afganiečiams. Sovietų 'karo 

_  _ . _ . . gali įsiveržti į Pakistaną. 
lią.: iy/V*. z . - Diktatoritts turėtų skelbti karą

Ištisus' keturis metus rusai-’Sovietų Sąjungai, bet diktato- 
ir-čia i afganiečiai pastoja kė- bus žino, kad prieš Sovietų Są- i

Prisiartinus irtam sunkveži-', 
mini,- Idtos^Jnj^os .^pasitinka pri-: 
artėjusi toks
pats,

kulk.č>svaf0iais 
afg^rtįeciai .įpradeda. kftnayątią: 
apšaudyti, is kitptą?^0’, ikad >4te-

• myn- -stumtis jie. •visai'. nedali, b 
jeigu t jie.’bando/ bėgti atgal, ■' tai

jungą Pakistano kariai nepajėg 
tų sustabdyti mt^orniškų sovie
tų kariuomenės dalinių. Pakista 
mečiams būtų sunku gintis nuo 
sovietu aviacijos. Be to, krašto 

i vidaū^jg^etis neleidžia suorgį* 
nizuofi;Stiprios karo jėgos pasi
priešinti rusams.

GINKLAI SATELITAMS
NUMUŠTI BRANGUS

WASHINGTON, D. C. — Pra
nešimai iš dirbtuvių rodo, kad 
nauji ginklai satelitams numuš
ti yra žymiai • brangesni, negu 
pradžioje apskaičiuota.

Aviacijos vadovybė pranešė, 
kad ginklu pagaminimas gerokai 
pabrango. Jeigu planuojama gin 
tis iš erdvės, tai visas reikalas 
bus' žymiai brangesnis. Jeigu 
teks šauti iš aukštumos; į žemiau 
jkriejančius satelitus, tai turės 
turėti elektroninius ir labai tiks
lius apskaičiavimus. Apskaičiavi
mas vyks skriejant. Tegu tas 
apskaičiavimas vyks skriejant, 
bet jis turės turėti atramos trian
guliacijai. Jeigu teks šauti iš 
60.000 pėdų aukštumos, reikės

I paruošti kiti šovinio įrankiai-

KALENDOReLIS

— Penktadienį aukso unciją 
kainavo $322.75.

-- Popiežius Jonas Paulius 
II. prieš išvažiuodamas iš Olan- 

! dijos, pagarbino 4-to šimtmečio 
• Olandijos šventąjį, nešiojanti' 

ūselius ir ilgus pintus plaukus.

Gegužės 18 d., šv. Venacijus, 
Ryte, Erdvilas.

Gegužės 19 d., šv. Petras Ce- 
lestinas, Skaistuolis, Apeilė.

Gegužės 20 d., šv. Bernardas 
šviedrys. Bugmantė-

Saulė teka 5:29, leidžiasi 8:05.

Šiltesnis lis.; n-. i •-> —31-----------

PATARIA INDIJOS PREMJERUI NESKRISTI 
Į AMERIKĄ.

Antradieni fanatikai nužudė 146 Šri Lankos karius, 
žuvo 18 tamilu v

COLOMBO, Sri Lanka.—Pra
eitą antradienį maištaujantieji vardus dviejų fanatikų 
t-'-mila: nužudė 146 Šri Lankos kuri? 
karius ir pareigūnus, pasiųstus j rikę, 
šiaurės sritį.

Vakar Šri Lanka kariai, - pat 
ruliuodanii Amuradapura mies
to gatvėse nušovė 18 tarmių, 
nepaklaususių karo stovio nuo
statų.

Tamilai nori, kad Šri Lanka 
ir Indija leisiu Pietų Indijos ta- 
milams, susitikti su Ceilono ta- 
milais, o šiaurės Ceilono tamilai 
nori gauti teisę tvarkyti tamilų 
apgyventą salos pakršlį.

Cenlone yra 12 milijonų 
gyventojų

Ceilono saloje yra iš viso 
milijonų gyventojų. Tamilai 
daro 15G visų salos gyventojų. 
Jie yra apgyvenę šiaurės Ceilo- 
no (dabar vadinamą Šri Lanką 
sala), bet jie beveik pakeitė sa
lą pirmiau. Šri Lanka gyven
tojai užima tiktai pietų salos pa
kraštį.

Salos gyventojai dauguma nu 
tarė salai grąžinti seną salos var 
dą, kurjs buvo Šri įlanka.

Salose gyventojai tamilai tu
ri daug savo giminių Pietų Indi
joje. Daugelis jų Indijoje turi sa 
vo žemes 
dirbtj.

Tamilai išsikovojo laisvą 
sisiekimą su Indija. Jie labai 
patenkint , kai Šri Lanka 
kraščiuos sustelxlo 
iškrečia plaukiančius 
antra kryptimi.

Suėmė maištaujančius sjchų
vadus

Reikia laiko pramonei pertvarkyti, bet degtinė 
sunkiausioji problema

Sovietų pramonė privalo bįfa 
sumoderninta ir būtinai reikal.in 
ga darbo disciplina. Tai yra pir
masis sovietų vyriausybės- tiks
las. Tam darbui retKalingas lai
kas, be kurio mes negalime pa
siekti ,-avo tikslo, aiškino Gor
bačiovas. Bet didžiausia pramo
nės atsilikimo priežastis yra gir
tavimas. Darbininkai privalo pa- 
s-itaisyti, arba jie privalės apleis
ti dirbtuves. Girtuokliui negali
ma patikėti naujų mašinų.

Andropcvas norėjo sutvarkyti 
žemės ūkį. suktus komunistų 
partijos pareigūnus, turinčius 
pirtis, imančius kyšius, apgaudi- 
nėjančius centrą. Ten buvo pa
siųstas Aliujevas. Jis sušaudė ke
lis komunistų partijos vadus, ir 
įvedė tvarką. Dabar tas pats 
Aliujevas prižiūri politinio biu
ro nutarimus. Gorbačiovas pir
mininkauja, bet visu politinio 
biuro reikalus tvarko Aliujevas.

Bus reikalingi keli metai sovie 
tų pramonei sumoderninti, dau
giau laiko reikės girtąviniul su
tvarkyti, bet Gorbačiovas yra 
pasiryžęs šį darbą atlikti.

iš anksto Išskrido i

PATARĖ ŪKININKAMS PA
DĖTI BADAUJANTIEMS

ir važinėja ten

12
su-

jų

sū
ne
li -

laivelius, 
viena ar

Argentinos ir Čilės vyriausybės atstovai sutvarkė 
sieną, Beagle kanalo žiotyse ir atnaujino abiejų valsty
bių diplomatinius santykius.

nepri- 
ujantiems sieliams, 

kurie neri uždėti Indijos gyven
tojams mokestį už Gango upės 
vanednis.

Sūnus išbarstė nužudytos sa
vo motinos pelenus Himalajų 
pašlaitėse, kur prasideda Gango 
vandenys.

Vanduo plaukia visiems 
dijes gĄ'ventojams. o ne 
šiaurėje susispietusiems 
chains.

Sielių vadai bijo, kad 
ta u j ančių u ž p u! d i nė j i m a i 
sukellu gvventcrų.

Gandhi nužuriymą sichams 
vo gerai aplaužyti ragai, i 
kad kerštas nepasikartotų.

Didelė sichų dauguma 
taria maišia

ESCH-SAN — ALZETTE, Liųk 
semburgas. — Iš Olandijos iš
vargęs ir pailsėjęs popiežius -Jo-

vi.?n
s’-

maiš- 
ne- 

Už Indira 
V 

; bu- 
Bijo,

RASTI SENIAUSIO DINOSAU 
RO GRIAUČIAI

PAINTED DESERT. Cal. - Ka 
lifomijos universiteto profeso
rius, kitų paleontologų padeda
mas. bekasinėdamas Arizonos 
Painted žemės dykumas rado 
prieš 225 milijonus metu miš
kuose gyvenusio dinosauro griau 
čius Manoma, jog tai bus pačiais 
seniausiais laikais gyvenusio di
nozauro griaučiai. Mokslininkai 
tvirtina, jog tai bus pačio seniau
sio Žemėje, suakmenėjusiuose 
miškuose rasti griaučiai. Griau
čius surado barzdoto profeso
riaus Robert Lene vadovaujama 
dudentų grupė,

Dinosaurai plntosaurai gyve
no Žemeje prieš 250 milijonų mc 
tų. Jie gyveno vandenyje ir mi
lo vandenyje augusią žole. Vė-

MASKVA. Rusija. — Girtavi
mas ir degtinė yra pati svarbiau 
šioji Sovietų Sąjungos proble
ma, — vakar oficialiai pareiškė 
Mielailas Gorbačiovas. Politinis 
biuras svarstė šį reikalą ir priė
jo išvados, kad Sovietų Sąjun
ga negali imtis kitų problemų, 
kol nebus išspręstas girtavimas.

Degtinės klausimas labai svar- 
bus. nes Sovietu Sąjunga gau
na dideles pajamas iš degtinės. 
Jeigu, bus sumažintas degtinės 
vartojomas pramonėje, karo tar 
nybeje, jaunimo tarpe ir net švie 
timo ištaigose, tai sumažės vais-

1 rybės biudžetas. Reikia ieškoti 
’ kitu priemonių biudžetui papil- 
dvti. Kai nolitbiūro nariai siū- 

: lė laikinai apkarpyti sepaprastai 
‘ dideles dabartinės kariuomenės 
išlaidas.

Partijos sekretorius Gcrbačic- 
! vas, kai baigėsi jjolitiniu biuro 
■ posėdžiai, tuojau išvyko į Lenin
gradą ir sukvietė centro vado
vybės narių pasitarimą apie bū- 
iin<ę reikalą pertvarkyti visą So
vietų Sąjungosv pramonę- ’ Jis 
faktais nurodė, kad Sovietu Są
jungos pramonė yrą atsilikusi,

Indijos vyriausybė prašė JAV mašinos senos, apgadintos, išsi / 
sįchu, nešiojusio^ nešvarios. Turimo- 
Ame-: m^s niašinomis negalima garniu-į 

. ’ ti naujų ginklų ir negali būti jo
kios kalbos apie reikalingą sku
ba ir darbo veiksmu suderinimo. I - •-
Be to jis nurodė, kad dabartiniai! nas Paulius II — išėjo i laukas 
darbininkai nėra naujai pramo-j kad galėtų laisvai pasikalbėti .su 
nei tinkami. Darbininkai 
jausti atsakomybę ii laiku 
ruošti nustatytus kiekius.

Savo kalboje jis nurodė 
degtinė yra pati didžiausioji so-j 

. vietų pramonės nelaimė. Jeigu j 
dabartiniai.darbininkai imsis var 
loti naujas mašinas, tai tuojau 
jas sudaužys ir suirukdvs darbo 
našumą. Nairios mašinos žymiai] 
brangesnės. Jas reikia pirkti už I 
seniuose. Be to dalys yra ne
paprastai brangios. Jeigu val
džiai teks (Jaugiau moKėti uzį 
mašinas, o čia dar prisidės nau-į 

. los dalys ir iu įdėjimas 
myba bus dįįįprastesnė, 

’ yra šiandien. " 
! Gorbačiovas prim nė 

rado pi amonės^adams. 
nenusimintų Tie patys 
mai paliečia vi-as kitas 
binio gyvenimo sakas Degtine 
kenkia kariuomenei, kenk a kraš 
to jaiininud. kenkia n švietimo 
įstaigoms. Vyriausybė imd> prie 
meniu, kad šis klau>ima> butų 
aptvarkytas.

NEW DI-.LHI, Indija—Prem
jerą Rajiv Gandhi aplankė įta- I lian augo Butnosaurai. kurie mi- j 
kingesni sielių politiniai veikė
jai ir patarė premjerui neskris-
ti j Amerką. kad fanatikai ten rios. o priešakinės trumpos, pa 
jo nenužudytų. , ' dėjusias ėsti lapus.

to medžių ii krūmų lapais- Pas- 
turgalinės kojos buvo labai stip-

tur> Į Liuksemburgo ūkininkais-
p.i-j Liuksemburgo ūkininkai ne

šioja lengvas baltas kepures. Jie 
tuojau pritaikė vieną popiežiaus 
galvai, ir ’švažiavo i laukus..Po
piežius iraloniai sveikinosi su 
ūkininkais ir kalbėjosi ūkio ir ja 
vu reikalais. Liuksemburgo že
mė derlinga, jie pasigamina rei
kalingos duonos. Popiežius tuo
jau priminė turtingiems Liuk
semburgo ūkininkams, kad Afri
koje ir Azijoje y-a badaujančiu 
žmonių Ten atėjusi sausra viską 
išderino ir javai ten neauga. Pra

, tai ga-j šė liuksemburgiečius, kad padė
lį eg u , u badaujantiems

— Vi'a išklegu šio j: Pnilaitel* 
rijos vieta bus atstatyta, bet ten 
turės teisę gyventi visi, kurie 
laukia modernių namu ir galės 
mokėti.

Les Argi hs mieste patrauk
tas teisman biznierius, perdavęs 
Izraelitarr.s naujausius JAV-bių 
ginklus.
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Prez. Reaganas reikalauja Sovietų Sąjungą išleisti 
prof. Sacharovą ir jo žmoną užsienin.



APSISAUGOTI NUO PLĖŠIKO
DARŽOVIŲ GEROS SAVYGĖS

Pasisodykime daugiau daržovių

gatvėje ar i

sesf-

os krioklys

ingi patarimai ir įdomūs dal

• •***»■

laikas laiky-
laikas bėgti — kai

ie batuką, kulnis irgi gali pagelbėti, 
e- tačiau daugelyje vatitijų negali-
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Kad užpuoliko nesužeidus, patariu vartoti suvyniotų 
žurnalą

damas, kad rėkimas yra "geras i 
dalykas”, tačiau pastebi, kad už-1 
puolikas ne visada išsigąsta. Kasi 
tuomet daryti "Jei užpuoliko 
negali išgąsdinti riksmu, atmušk 
ų suvyniotu žurnalu’' (!), pata
ria jis. arba “jei gali nusimauti

ma su >avim nešioti nieko, kuo 
gali tokiame atsitikime sužeisti.-. 
Jstatvmas draudžia švirkštą (mi
ce), ašarinių dujų šaudyklės ir 
net galvos plauku špilkas, jei to
kias dėvi tikslu, sužeisti užpuo
liką”. aiškina ekspertas McDer
mott.

Didžioji Ameriko- spauda daž
niau pradėjo skelbti beginkliam 
piliečiam patarimus, kaip elgtis 
plėšikui užpuolus 
namus Įsilaužus.

A’ra laikas rėkti, 
tis rainiai ir 
pajunti, kad plėšikas stovi prie 
frontinių durų; pasakė 20 me
tų patyrimo turįs New Yorko 
policijos departamento eksper
tas. specialistas, 11 kartų deko
ruotas už drąsumą policininkus 
Robert McDermott.

KADA RĖKTI, BĖGTI AR 
TYLĖTI

.“Laikas rėkti yra, kai pajun
ti, kad plėšikas yra kuriame 
kambaryje, išskiriant tą. kuria
me pats esi. Riksmas privers ji 
bėgti”, užtikrina McDermott.

Laikas bėgti yra, kai grįžęs na 
ino pastebi, jog durys atidalytos 
ar uždaris išlaužtas, ar langas 
atidarytas, ar stiklas išmuštas, 
Jokiu būdu neik vidun, jei įtari, 
kad viduje gali būti plėšikas. 
“Bėk pas kaimyną ir šauk poli
cija-”.
-•Laikas tylėti ir nejudėti yra, 

jei atsibudęs pajunti plėšiką 
esant tame pačiame kambaryje, 
nęs jei suriksi ar pasirodysi, kad 
atsibudai, jis tikriausiai neno
rės, kad paskiau teisme prieš jį 
iSidytum ir jis gautu keletą me
tų sėdėti.
•Nem Yorke.labai pradėjo pirk

ti? lazdas, ypač tie. kuriems *va-

MES ATSAKOME

Jgarais tenka eiti į gatvę, tačiau-- 
perspėjiuna. kad lazdos negali 
būti paslėptu ginklu, nes tatai 
yra prieš įstatymus.
/ Lazdų kainos nuo $5 iki $15, 
^gamintos is tvirto kieto me
džio dažniausiai su sunkesniu 
‘^pakaustytų” antruoju galu, ne? 
ųptai su plienine rankena, kad 
plėšikas vieną gavęs antro ne
benorėtų. Paskutiniu laiku laz- 
tfej pardavimas New Yorke pa
dengėjęs 90 nuošimčių. Lazdų 
ir lietsargių gamintojas Noiman 
Šimon jau išleidęs net vadovėlį 
lįkip kautis lazdomis!
2 PATARIMAS AR JUOKAS 
B NEVIETOJ »»
’jVlinėtas New Yorko policijos 
specialistas McDermott, patar-

KL. Būkite malonus paaiškin- 
tti vad. psoriasis susirgimą ir gy 
dymą. Už atsakymą dėkoju.

Povilas P-nis
ATS. Susirgimas vad. psoro- 

ošs, tai nėra vitaminų problema. 
Gydymui vartojama įvairūs vai
stai, įskaitant įvairius kremus ir 
piliules. Ultravioletinė. š vįesa 
gjxlyma> įgavo platų populiaru
mą. Tai irgi taip pat efektyvus 
nuo tos ligos —gydymas. Turim 
pažymėti, kad medicina neturi 
t(M>% nuo tos ligos efektyvaus 
gydymų. Kai kuriems pacien
tams veikia, o kai kuriems — 
neveikia; Tokiais atvejais veikia 
kreiptis į 'dermatalogą, kuris 
kontroliuoja tokį pacieto susir
gimą. Dalia š*nė, MD.

DAKTARAI APIE VYN$ GĖRIMĄ IR SAIKĄ <WOS ntedjeiąos tarnybos vjršil 
' " T’ .iiįikas Dr. -William Dock pašiū-I

iė angina sergantiems pusryčių J 
duoti vaisių, liesos mėsos ir ar-! 
batos , praskiestos sherry vynu, 
kas pacientams leidžia daug ge
riat! pradėti dieną r egu spirgu
čiai, kiaušinienė, kava ir grieti-

Vynas yra tr.mkvitizatorius 
(raminantis vaistas); jis atpalai
duoja emocines įtampas. Vynas 
galimas vartoti diabetes (lukri- 
nės* gydymui, globojant ligonis, 
sergančius širdies ligomis, vė
žiu ir smūgiu. Vyne, yra senuo
liu ramstis, terapeutinis pagelbi- 
ninkąs - ^u^irio’ namuose ir 
naudingas'svorio numetimo die
tai... • ■' »< . ' :

nai neigitEinai įtakuoja į nuga
ros skausmus. Jie išmeta ją iš 
traukos (gravitis) centro. Jie 
sukelia jos nugaros raumenų 

į skausmus Jei ji prieštarauja 
ir- neklauso gerų patarimų, tai 
ji privalo „mažiausia tokius ba
tus nešioti, bent ne kiekvieną 
dieną. (Tokią pažiūra pareiškė 
dr. P. Donahue savo skiltyje— 
Health —Sun-Times dienrašty).

Dėl batukų su aukštomis 
kulniims nešiojimo

KL. Malotiėkile man pasaky
ti, ar bloigai 62 metų amžiaus 
moteriai nešiojančiai visada auk 
šiais kulnimis batukus; ji jau
čia nugaroje skausmus. Aš jai 
sakiau rkad tokių batukų nene
šiotų, bet ji atsikirto, kad neap
kenčia žemais kulnimis batukų. 
Pasakykite tikrą medicininę pa
žiūrą. Ačiū!

Petronėlė K-nė

ATS. Aš tamstai pritariu, kad 
sesuo turi širtikti, irs aukšti kul

IŠKILMINGAS PARTIZANŲ MINĖJIMAS

Jj\V R. Lietuvių Bendruomenės Centro valdybos 
kultūros komisijos sudarytas Minėjimui rengti komite
tas, kuriam vadovauja dr. Joana Danilevičienė, 1985 m. 
gegužės mėn. 19 d. (sekmadienį) rengia iškilmingą žu
vusių ir gyvų Lietuvos partizanų minėjimą.

Minėjimas vyks šia tvarka: sekm^ėnį, gegužės 19 
d., 10 vai. ryte, Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinei vado
vaujant, vėliavų pakėlimas Šv. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos aikštėje; 10:30 vai. (toje pačioje bažny 
čioje) iškilmingos pamaldos, kurių metu giedos parapi
jos choras ir solistai p. Lino vadovaujami.

Tuojau po pamaldų akademinė dalis parapijos salėj. 
Bus pagerbti žuvę ir gyvi buvę partizanai. Pagrindinę 
paskaitą skaitys dr. Kazys ^ringis. Meninę dali išpildys 
iškilieji solistai Margarita ir Vadovas Momkai. pianis
tas M. Motekaitis ir Ramunė Tricytė.

Visi, buvę partizanai, prašomi registruotis šiuo tele
fonu: 985-1386. Po minėjimo — kavutė.

Visos organizacijos ir patriotinė lietuvių visuomenė 
kviečiama kuo skaitlingiausiai minėjime dalyvauti. Po
nios ir panelės prašomos vilkėti tautiniais drabužiais.

Savo atsilankymu pagerbkime žuvusius ir gyvus 
Lietuvos partizanus.

Minėjimo mecenatas yra Bronius Strikaitis iš Ia>s 
Angeles, Kalifornijos. Gili ir nuoširdi padėka jam viso? 
organizacijos vardu. <

MINĖJIMUI RENGTI KOMITETAS

Skamba lyg .kokios vyno plan- 
tauijos reklama, bet tai yra san
trauka daugelio mokslinių ras
ių dar lapkričio pabaigoje Čika
gos universitete įvykusio 
tautinio simpoziume apie 
4r: syeikatą, , 

v J* j. / c * . - ' *4' ’3 *

Prieš moLŽciąu.g pusantro
to metu mokslas težinojo vos se -I ligų, vėžio ir smūgio ligonis.
šias vyno sudėtinas (Jalis — rūg- Jo simpoziumo ir Wrightwood 
Jtį, alkoho^ttirtatą, ekstrakty- Extended Gėrę Įstaigos studijų 
<vus, bauguetr-ir dažomąjį prih- pasėkoje kbMd^e Čikagos ligoni- 
idipą, pasakė simpoziumo Barde- nėse pacientams prie vakarienės 
aux universiteto (Prancūzijoje) pradėta duoti vyne Vynas pa- 

’ profesorius Pascal Ribefeeu — dedas ligoniams geriau jaustis, 
Gayon; iki šiandien vynuose’-si^- o ligonių nuotaikos pagerėju- 
rasta mažiausiai 3000 ' cheminių sios, lengvesnė esami ir slaugių

tarp- 
vyną

ši m-?

ka surasti ir išmokti. Tos subs

. ... . . i
nėįė ir priedamsramlnantieii vai Į 
šiai. Jie tvirtino, kad vynas esąs j 
labai naudingas slaugant širdies I 
ligų; vėžio ir smūgio ligonis.
To simpoziumo ir Wrightwood

dedąs ligoniams geriau jaustis,

sios, lengvesnė esanti ir slaugių 
tįėi. maitintojų našta

..•Kąlįiorniįos .universiteto pro-

bet ir dideli kiekiai kalio drus
kų, kurios normuoja Širdies veik 
lą, iš-skiria iš organizmo skystį^ 
Todėl bulvės gali būti neblogas 
vaistas, kai sutrinka širdies (pa. 
dažnėja pulsas) bei inkstų veik
la. Nuo seno liaudies medicinoj 
vartojamos žalių bulvių sultys. 
Jos skatina žarnų judesius ir to
dėl tinka vidurių užkietėjimų at 
vejaįs. taip pat gydo virškina
mojo trakto opas, slopina skran 
džio sulčių skyrimąsi, todėl tin
ka gastričio su padidėjusiu rūg- 
stiigumu gydymui.

Daržovės vartojamos ne tik 
maistui bet ir ligų gydymui. 
Dabar kaip tik laikas pasisėti ir 
pasisodinti įvairių daržovių prie 
savo namų. . _ !

Arbūzai gydo inkstų ir širdies 
sutrikimus, vartotini ypač ak- 
mensligėms, nes jie garei išvalo 
iš organizmo skysčius. Šita sa
vybe pasižymi arbūzų žievė. Jos 
nuoviros, santykiu 1:10, tinka 
skysčių išvalymui net prie krau
jotakos sutrikimų.

Arbūzų sultys padeda, 
gaut kepenimis? tulžies, pūslės 
akmenlige; jų minkštimo celiu
liozė Įnikusiems į vidurių užkie
tėjimus, hipotoniją. Arbūzuose 
esanti folinė rūgštis ir vitami
nas C saugo nuo sklerozės, pa
deda mažakraujystės atvejais.

Agurkų svarbiausios dalys 
yra sultys, kurių agurke randa
ma 9'5% visos masės, šviežios 
agurkų sultys, grynos arba me; 
dumi bet kokiais kiekiais po 2— 
3 valgomus - šaukštus, 3 kartus 
per dienąj ^-dantis nuo ivairių! 
veido ir šiaip^do^išberimųmuo 
bronchite, kosulio duodamos kar 
ščiojantiems ligoniams.,,

Agurkai, ypač rauginti ir ma
rinuoti, stipriai skatina virškini
mo sultčių išsiskyrimą, gerina 
apetitą, virškinimą, šiek tiek lai 
šviną vidurius ir skatina šlapi
mo išsiskyrimą.

Sergant virškinimo organų li
gomis, negalima valgyti raugiu.’ 

rkų. nes jie 
iuliatoriąi ir 

juose per daug druskų.
Nuo senų laikų agurkai var

tojami kosmetikai.' Norint iš
vengti ankstyvų veido raukšlių, 
naudinga kasdien masažuoti vei 
dą gabaliuku šviežio ar raugin
to agurko, o po 20—30 minučių 
nusiprausti drungnu vandeniu. 
Veido sudrėkinimui ir odas paba 
tinimui naudojamos tarkuotų 
žalių agurkų kaukės. Riebios vei 
do odos nuvalymui vartojamas 
lygių dalių mišinys iš žalių agur 
kų sulčių ir spirito. Riebiai odai 
tinka kaukės iš .trintų žalių agur 
kų ir obuolių. Ant kaktos uždė
jus žievelių, greitai sumažėja 
galvos skausmais*

Bulvių gydomąsias savybes 
lemia ne vien Įvairūs vitaminai,

djeną gėridma^po 6,5 stiklinės 
žalių; ką tik pagamintų bulvių 
sulčių (pusę valandos prieš val- 
:gį). šviežiai pagamintos žalių 
bulvių sultys veikia kraujagys
les, mažina-kraujospūdį, tačiau 
šiuo atveju jas galima vartoti 
tik pasitarus su gydytoju.

Liaudies medicįnojd viršuti
nių ,kvėpavimoĮ3t&ų ligos gydo
mos . kv^ptis^šut ’ ’ karštų bulvių 

: ^-uš."- H/
Jei veido oda-,saus^rekomen

duojamos bulvių kaugės: su lu
pynomis išvirtas bulves- sutrinti 
ir, sumaišius su grietine, ’šiltą 
košę tepti ant veido..Netinka su 
dygusios ai’ pažaliavusios bul
vės, nes jose yra’ salamino, ku-

Magdalean šulaitiene..

-Uncijos turinčios biologinių da-'(įęšęįHųs emeritas Dr. Salvatore] I? F jnarinųo$yagur 
iVku, kurių gydymosios’ ir svei-j ĮkijSa/vyno medicininio tyrinę-} .y*8- Pėr stiprūs’stųn
karinės sa vybės vertos išsamiu J jįnib; direktorius ir proiesionąlas.i 
studijų. 1 rigaiitojas, pasakė, kad vieni vy

Brooklino veteranų Adntinist- hai yra daugiau, Kiti mažiau ra-
• minantys. Geriausi raminantys'

D AN A V OS ŠALIS

Ar žinai, kur Dainavos šalis, 
Ai* sapnavai ją sapnuose?
Ji žydi .visa, lyg chrizentemų pilis, 
Skęsta kvėpuojančiuose pušynuose.

Paklausk senos močiutės,
Kuri jaunystėje ten vandravojo, 
Ar atlėkusios greitos kragždutės, 
Kuri pavasari kieme skrajojo.

Ten paukšteliai visi linksminas, 
Gegutės visur garsiai kukuoja, 
Vakarais dainų skambėjimas, 
Jaunimas sutartinai dainuoja.

Dienos saulėtos, naktys žvaigžrėtos, 
Mėnesienos meilėje liepsnoja, 
Rytmety lankos gailiai rasotos. 
Vyrai vėžlias žoles šienauja.

Ešeriai upeliuos tarp savęs kalba, 
Raibi paukšteliai juos bučiuoja, 
Šimtmetinės pušys, pakelėse ošia, 
Ir Dzūkijos šalį kvepiančiai puošia.

Sodybos gražiai pasipuošę,
Aplinkui žydinčiais sodais, 
Kvepiančiom alyvom, rūtų darželiais, 
Ir Ievos gundomais obuoliais.

Ten išdidūs baravykai dygsta, ? >• ? 
Kuriuos kiekvienas dzūkas gerai pažįsta,.'* '■ :- 
V i sekios uogos prieš saulę sirpsta, 
Jas ne tik dzūkas, bet ir žemaitis lahąii mėgstą. 
Nemunas tėvelis, išilgai teka, ’ ’•
O močiutė, Dzievulėliau mano, šneka.

i gėrimai esą iš pinot noir vynuo- 
1 gių gaminantieji Įvairūs Burgu n 
j dijbs vynai. Pasak Dr. Lucia vy
nas-yra seniausioji medicina, net 
pas Louis Pasteur apie vyną pa
sakęs, Kad tai yra "sveikiausias 

j iš visų gėralų!”.

Laukų'; dainomis žemaičiai va
dina, plačiai, nutęsiamai laukuo
se, ne n amuose dainuojamas dai 
nas- Tai arimo-ir šienapjūtės dai
nos. Šitos dainos — patogus Įsi
bėgėjimas į liaudies lyriką.„Tai 
tiesiog poezija, kuriai nedarome 
nuolaidų kaip kokiam nors pro
giniam eiliavimai., šitos dainos 
nebeturi bendro praktinio pag
rindo su arimu %-svarbiausia 
žemdirbystės ciklo pradžia. Dar
bo sėkme visada būdavo pasirū
pinama: ark lys,žagrė ir artojas, 
pirmą dieną išeinantis arti, vi
sada būdavo parūkomi su žolė
mis — apsišaugant nuo piktų jė
gų, pirmąja vaga apariamas duo 
nos kepaliukas — auka žemei, 
iš lauko sugrįžęs arklys ir arto
jas perliejami vandeniu — stip
rinama žemės vaisingumo galia.
D. Sauka. “Lie-avių Tautosaka

BANANAI
Visai saugu pasakyti, kad įs

tabiausias vaisius yra bananas. 
Ant tekio ploto, kur galima už
auginti tiktai 50 kilogramų bul- 

j vių, arba 17 kilogramų kviečių 
■ (o bulvėms ir kviečiams reikia 

tam tikros priežiūros), bananų 
be jokios priežiūros galima už
auginti 2.000 kilogramų! Bana
nai nereikaliųgi jok os priežiū
ros. jei bent tik tiek, kad, nu- 
džiuvus stiebeliams, nulaužyti 
juos.
Bananas yra ypatingai maistin

gas — galima jį valgyti šviežią 
arba džiovintą, šimtai lūkstan- 
Ž3ų juodukų tuose kraštuose, 

; kur auga bananai, minta tiktai 
oananais. Jie valgo šviežius vai
dus, džiovina juos, ir sumala į 
miltus; iš bananu jie dirba tam 
tikrus gėrimus; bananų medž’U 
lapais dengia savo pašiūres, iš 
bananų stiebų ir pluošto audžia 
sau audeklus. Banano stiebas 
kartais pasiekia 7 ligi 10 metrų 
aukštumo.
% Dėl tokio naudingumo bana- 

' np medį kartais vadina “rūpes
tingu augmenijos pasaulio darbi- 
liMter “
MĄGt>. ŠULĄITLENĖ
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Tailando kariai išstimpa 
V (etilam o karius Iš Kambodtjvs j 
įsiveržusius i 1 ariau do tento-

M on., May 18-20, 1985.

šis taicusi ėįia Liuksemburgo
miesto centrjiėmp gatvėnreis,

žmonių Šeštadienis

OUB3S BtBįOCa

Ar matei kada ją sapnuose?,.
Ji lydi Visa, chnziantemų pilis, 

.. AJ^his^įįou-ojaus dalelė. Dzūkijoje plūduriuoja. .centriažipjs
3 .‘SrJt ----- y • kur 20,000

JtMKas Vėgėlė pamatyti drąšų jyypiežių.
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OTTO HABSBITRG KALBĖJO LIETUVIAMS

Nepriklausomybė* atstatymo Pamokslą lietuvių kalba pasa- 
67 ąsias metines Vokietijoj LB.{ kė vysk. Deksnys. Pradėjo Vla- 
\: Idyba suruošė i. nj. vasario 23 dimirp kalėjime mirusio arkivys- 
d. Ne be reikalo jis pavadintas kupo M.? Reinio žodžiais — Te- 
i entriniu. Tiek iškilmingumu, 
tiek programa ir dalyvių skai
čiumi jis pralenkė visus kitus.

Pradėta ruobtiš dar prieš Kil

būnie p:<šlovinti, nenusilenkę 
prieš netiesą, nes jie gyvena vi
sada. Taip' ganytoja^ ramino sa
vo bendrakalinius. Parafrazuo-

lėdas: pamaldoms k kyti pak- damas šį posaaki, pamokslinin-' 
\ bestas vysk. Ant. Deksnys Yj kas sakė: — Tegu bus palaimiu-, 
kuo. Fr. Skėrys, šventinei pra-!ti, nenusilenkę prieš okupaciją, 
kalbai pasakyti — Europos par-j 1918 Vasario 16 Aktu mišvytusį ■ 
lamento narys ir Pan-Europa-1 laisvės saulė vėl užtemo. Lietu- - 
Union vokiečiu sekcijos prezi-l va išbraukta iš pasaulio žernėla-^ 
dentas dr. Otte von Habsburg,! pių ir enciklopedijų, jos žmonės 
autorius prieš dvejus metus Eu 
ropos parlamente priimtos rezo
liucijos, reikalą imančios dekolo- 
nizneti Pabaltijį. Šokiams groti

beteisiai. Motinai skaudu kai vai 
kai jes išsižada. Motinos Lietu | 
vos akys ašaroja matant, kai jos 
vaikai išsižada savo kalbos ir kil- J

L:.:V

GIMINĖS

i ž^it-krintas sunkiai gaunamas] mės. Kvietė siųsti į Aukščiausią-J 
17 muzikantų amerikiečių karo] jį maldas už tuos, kurie dirba' 
aviacijos orkestras iš Ramsteino 
Tuoj po naujų metų išspausdin- vės.
t' ir išsiuntinėti per' tūkstantio 
kvietimų. Įtampiai ruošėsi ir] tu laikęs pamaldas 
gimnazijos choras, orkestras bei 
tautinių šokiu grupė, beveik, kas
dien lavindamiesi.

Oras vasario 23 buvo šaltokas, 
bet sausas —; susisiekimas auto
mobiliais gerbs. Tad suvažiavo 
per 600 žmonių. Iškilmės prade- ■ laisvės vaidmenį tautų ir žmonių 
tos -pamaldomis. Popiet pilnutė gyvenime ir net gamtoje. Visi 
laitė'e katalikų bažnytėlėje Šv. jos ilgisi, už ją kovoja. Krikščio- 
mišias atnašavo vysk. dr. Anta- nims ypač svarbi tikėjimo laisvė, 
nas Deksnys su’kunigais Broniu, kuri mūsų tėvynėje labai var-t 
Liubimu Jonu Dėdinu, Antanu j žoma. . ■ , 
Bunga bei tėv. Alfonsu .Bemato-} Pilnore Būrgerhaus'o salėje,}

tėvynėje ir svetur dėl jos lais-

Kun. Fr. Skėrys, tuo pat me-j 
evengelikų I 

bažnytėlėje, taip pat džiaugėsi ne; 
paprastai dideliu maldininkų1 
skaičiumi — susirinko apie ši'mti- j 
nė evengelikų. Ir čia gražiai] 
skambėjo- lietuviškos giesmės.} 
Pamoksle kun. Skėrys iškėiė

\ Em. Gorinienė šiuo pa>aul u, palikdamas?* 
našlę su dviem oaaugliais vai-Jf , • ’ nKais.
Mikšiu biznis nesumenko. Bro|? s • *! lis Vincas pasisamdė daug iau#!

žmonių ir tas jų biznis klės ėjo. J J 
Mykolo našlė su vaikais žinojo,^ 
kad jiems geras kąsnis v sko’J 
priklauso. Vaikų motina tik ru*' 
pinosi, kad vaikai tęstų mc ;sią 
ir būtų geri ir jos klausytų. My
kolo duktė buvo mokama ki.yg- 

j vedybos, supažindinama su ci >u 
bizniu.

tikri gyvenimo įvyiai, tik pakeistos 
ir vardai) 
vo galima 
Ją dažnai 
dvasiškiai, 
vo duosni 
visur, kur
Buvo ir Į kelias organizacijas vi- i 
tokioms pare goms išrinkta, nors 
pati ves pasirašyti temokėjo. Po
nia Joana Mikšienė buvo lietu
vių didelėje pagarboje laikoma, 
nes jos piniginė buvo nemaža >r 
savo duosnuiną taip pat mokė
jo parodyti.

Mikšiai ir Petras palaikė ry
šius savo giminystės laiškais, ir 
vieni kitų gyvenimą gerai žino
jo. Mykolo žmonelė Zosė buvo 
gera lenkė. Ji su savo vaikais na Į 
muose tik lenkiškai šnekėdavo
si. priklausė lenkų parapijai ir 

■vaikai lankė lenkišką mokykla, 
kad mokėtu gerai lenkiškai kal
bėti ir rašyti. Tėvas Mykolas 
tam nesipriešino, nes jis visada 
buvo savo biznio reikaluose pa
sinėręs, mažai kreipė dėmesio 
į namų reikalus. Jis nešykščiai 
davė viskam pinigu, tai manė, 
kad kaip šeimos galva savo pa
reigą atlieka.

Vincas su Ivette važinėja žie- 
lankė vienas pažįstamas gydyto
jas. kuris Mikšį pažino iš senų 
laikų Lietuvoje. Pirmi to gydy
tojo žodžiai buvo:

— Jūsų pusbrolis jau mirštam 
lis. Jis save žudė beprotiškai 
daug valgvdamas. Buvo liūdna 
tokią žinią patirti. Iš tikrųjų už 
kelių mėnesių telegrama prane- 

žmogus tiek daug mėsos valgė ir s®’ Mykolas Mikšys išsisky- 
įsmeninę paramą, kad jiįgalėtų taip daug išgėrė. Petro paklaus- . :

(Čia surašyti
pavardės

Otto Habšburg

Hesseno parlamento nario dr.burmistrą G. Dieter ir to miesto
tarybos pirmininką H. Weill- rhr. Greiff ir apskrities viršinin- 
m’ann, Hūttenfeldo viršaitį Ed- 
m‘Maul, Latvių bendruomenės 
tarybos pirmininką dr. J. Pla-

ko Fr. Hartnagel vardu sveiki
nęs jo pavad. H- Strecker, at
kreipė dėmesį į ką tik giedotą

niu. Prie gausiai gėlėmis papuoš- j papuoštoje lietuviu ir vokiečių'tais bei valdybos atstovą Ž- In- vokiečių himną, kur skelbiama 
to altoriaus.. stovėjo skąutai su j trispalvėmis, vyčiu bei medžiu j Hrikson<, Prancūzijos LB atsto- 
vėliavą. ; - . ’ ; • šakomis, iniriėjimas pradėtas Vo i Vą Rič. Bački ir visus kitus.

Kun. Dėdinas atkreipė, tėme.-ų kjetįjęS įr Lietuvos himnais. Ati- .rųjuuęa '• xx
Į. metalinius Šv. Kazimiero ir į (]ai-ymO žpdį tarė Vokietijos LB Bartusevičius pastebėjo, kad ne-l (Vertriebene) vokiečiai yra dek- 
AušroS Vartų Dievo Motinos pa-! valdybos pirmininkas inž. < 
veikslus,-padovanotus buv. Vasa- Į zas Sabas. > ■ f
rio 16 gimnazijos mokinio Petro] Programai vadovavęs valdy-) viams. likirpąs atvedė i Hūtten- 
Wemerio. Pranešė, kad pr. on.; ^os vicepirmininkas Vincas Bar-] feldą. Čia įsikūrę, gražiai sugy- 
per minėjimą .suaukota apie 4C0; tusevįčius, M. A., pastebėjo, kad j vename su jo žmonėmis.' Jųdrau 
DM ir nurodė, kuriems tikslams j brangią šventę švenčiame nors giškumą pajutome ypač praeitą 
•pinigai išleisti. Prašė ir šiemet; laisvi, bet toli nuo tėvynės, ken- į vasarą. Kiltis gaisrui, visi atsku- 
nepagąiįėti aukų. Vėliau patirta,! čianęios nelaisvės pančius- Bet ji j 
kad tautiečiai, šiemet buvo darjgyya ir po 40įsu viršum metų j 
dosnesni— suaukojo /per- 500. priespaudos. Ją ypač gyva savoj 
DM.' 1 ' ■1! ] vaikuose,' kovojančiuose dėl Jos
Vargonuojant mokyt. Arvydui laisvės tėvynėje ir svetur.

Paltinui, galingai skambėjo lietu j Vokiečiu kalba kalbėtojas svei- 
viškos giesmės. Kun. Liubinas, kino aukštuosius svečius - vysk, 
perskaitė Evengeiiją lietuvių, o Deksnį, kun. Skėrį bei kitus dva

šakomis, minėjimas pradėtas Vo • Vą Rič. Bački ir visus kitus. 
Aptaręs tėvynės sąvoką, V.

vienvbė ir laisvė. Lietuviams la- 
bai sferai žinoma laisvės ir teisės 
vertė. Ir iš tėvynės išguitieji

Juo-; tukusius namų mus po karo, jieš laravę teisę į tėviškę ir joks lai- 
Į kančius pastogės savo moklei- kas negali jos panaikinti. Gimna- 

’ ‘ — - « • - pažadėjo apskoti^r savo

(Tęsinys)
I

— Juk tu žinai, Petrai, kad 
man lietuviai nieko nedavė, ga- 
v;;”. tą, ka? buvo mano tėvų liž, 
dirbta- Aš motinai sakiau, kad 
tu nori, gali duoti l etuvių para-; 
pijai, mokyklai, bet aš nenoriu, 
kad jie atėję į mane ofisą mane 
bac’eructų. Kol aš gyvas, aš mo
kėsiu kalbėti lietuviškai, .vaiktį 
su Ivette neturėsiu, tai mes su 
lietuviais reikalų neturime. Mo
tina dar nusiunčia visko į krajų, 
pinigų ji užtenkamai turi. Da
bar aš tave nuvešiu į savo sum
merhouse, tenai gal bus Ivette, 
ji moka angliškai kalbėti.

} Petras lankė save pusbrolių
■ puošnias vasaros vilas. Vince 
žmona buvo meili rudĮ- 
kėlė, vaišinti liepė savo pasam;

! dytems šeimininkėms kuo pui-
■ kiaušiai, nes pusbrolis buvo iš
■ tolimos Floridos atvykęs. Ivette 
! galėjo neblogai angliškai šnekė- 
j ti, teiravosi ; daug apie šiltąją 
; Floridą, kurioje, sakė, norėtų du 
i lį žiemos praleisti. Tik Petrui su 
' sidarė įspūdys. kad Ivette nėra

visiškai sveika, ji jam atrodė pa
liegusi. Buvo malonu Petrui Į 
plačia upe laivu pasivažinėti; i 
Ivette mokėjo puikiai jo motorą 
valdyti, ir atrodė drąsi posūkiuo

: se ir greityje, i
Kaip Petras lankėsi Mykolo re 

zidencijoje. nustebo matydamas 
aukštą ir tokį stambų vyrą, ku
ris svėrė tikrai kelis šimtus sva
rų. O pietų metu nustebo, kai

gauti Montrealyje. 
lankydavo parapijos 
vienuoliai, nes ji bu- 
aukoti; ir aukojo ji 
tik buvo prašoma.

Violas su Ivette važinėja 'le
momis po šiltus kraštus, bei Ivo- 
ttės sveikata negerėjo. Iveitc su
serga ir miršta. Pasilieka vienas 
Mikšiu Vincas našlauti. Jis jau. 
nebejaunas vyras. Buvo pripra
tęs visą laiką būti tarp prancū
zų, nes jo žmona buvo prancūzė. 
Su širdgėla ir palaužtas Vincas.i 
netenka pasirižimo ir sako savo4 
motinai Jcanai: -•

— Mani, aš jau nieko nebeno
riu, pard’točiau viską, bet My-- 
kolo vaikai auga, gal jie norės, 
tą biznį turėti. Mykolo duktė So
fija yra gera, paklusni, jai gali
ma daug ką pasakyti ir ji pada
rys viską, ką liepsi, bet jos bro
lis Prancisekąs turi blogus drau
gus. su karu daužosi per naktis, 
mokytis nenori. Kai Mykolas mi 
rė, tai motinos visai nebeklauso, 
tik vis pinigų reikalauja.

— Prancisekas kažką rūko stl 
draugais, — sako motina Joana.

— Kai aš su Mykolu augau, 
mums niekas pinigų nedavė. Tė 
vas pats jų neturėjo, o ką turėjo 
sudėjo į nameli jį statydamas.

- (Bus. daugiau)

® Gerbdami protėvius, nepa
mirškite vaikaičių. (Vietnamo).

gerai atlikti savo uzčĮg^ira. j tas: ’
Hesseno ki-ašto pabėgėlių sky- _ Kodėl tu, Mykolui, taip daug

bėjo į pagalbą. Už tai kalbėtojas 
dėkojo ypač ugniagesiams, uoliai 
gesinusiems degančią pilį, ir 
Larriperheimo miestui’ Bergstra- 
sse’e apskričiai, Hesseno krašto 
bei Federalinei vyriausybėms už 
finansinę paramą. Jos būsime 
reikalingi -ir pradėję atnaujinti

' ■ ‘ .V”- T ' * I J .

pamokslą pasakė vokiečių kalba, «gkiv.s: ir dėkojo už iškilmingas | pilį bei statyti berniukų bendra- 
supąžujdiridamas su Lietuvos 
praeitimi iki 1918 II. 16 ir su is- 
torfinlJ.Vašarid -16Akto reikšme-' 
Prii^Įė. sunkią; Lietuvos -katali-

: sčriįfeižiėje okvpačijo-

pamaldas — kun. Ansorg,. Hes- ’ 
seno socialinių reikalų, ministe.- 
rio atstovą, dr. Liebscher, to kraš 
to parlamento narį C. Greiff, 
apskrities viršininko pavad. H. j 
Strecker, Lampertheimo miesto Į

būti jau šį pavasarį.

J v j ----------,----- r --------o

riaus socialinių reikalų npiniste- _ vaigaj5 tu per daug išsipenrejęs, 
rijoj vedėjas dr. Liebscląer nu- o-j-; suisirgti-

šis atsakė:
— Turiu labai gerą apetitą 

valgyti ir gerti, turiu iš ko pirk
ti, tai kodėl man nepasidžiaugti 
tuo, kas man patinka.

Petras norėjo dar daugiau sa
kyti, bet nutylėję, pamąstyda
mas. kad Mykolas trumpina sa
vo gyvenimą apsirijimu.

Joana Mikšienė buvo labai lai
minga turėdam atokį žemiško
mis gėrybėmis pertekusį gyve
nimą. Ir ji valgė ir gardžiavosi 
visais skanėstais, kokių tik bji-

nisterio dr. Amin Clauss bei sa~ 1 
vo vardu dėkojo už pakyietima j 
pastebėdamas, ka(f šio krašto vy 
riausybė yra labai draugiška sve 
timtaučiams, taigi ir lietuviams. 
Užtikrino, kad po piligaisro 
bus rastas sprendiinas^Jkhip vėl 
viską atstatyti. ■’ į

Lampertheimo miestp torybos

B, LflERATGRA, lietuvių Htentūros, meno !f metro

NTėvėa, Igno šlapelio,; Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko#, 
Raukflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matu#evičiau# Ir Y.

Keflaua rtralpsnlai bei rtudijos, Iliustruotos auotraukomlž k 
H. K. GurHonlo. M. šileikio, V. Kašubo#, A. Rakštelė# ir A. Vanr 
kOryboe poveikilaia. 365 puri, knyga kainuoja tik M,

5nh| lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie datai 
Švente# bei ; jų Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu rtfliumi ir surinktai# dnomealmU 
bei uškuliriak.1 Studija yra 151 pusi., kainuoja 22.

‘t VIENIŠO ŽMOGAUS GYA'ENIMAS, Antano Rūke aprsJy 
tax Juoxo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne mum* 
gyvenimo bruožų aprašymai, bet tiksli to latkcrtarplo buities Kt» 
ratūrtnė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 200 puslapių fcnyr

> L1K ill VISK ASTS PAMARYS, Henriko Tomo-TarnaJawi 
Romiai parašyti ttndija apie Rytprūrina, remianti# Pakalni* > 
Labguvos apskričių duomenimis Aprašymai Jdomflf kiekviena® 
Teturint Leidiny* Oiuatmotu nuotraukom!*, pabaigoje duodami 
ritovardifu pa vadinimai ♦tr Jų nertiniai j vokiečiu kalbą. Laba* 
saulingoje 358 pu«L knygoje yra Ryt>rU*tij UrniUpia. Kaina M

> M LAUB’S L1MJA rašytoje* FetronėM# Orintaitėi t»
mtttžtnai ir mintya apie tamenls Ir rietas naprik. Lietuvoje Ir plr 
tnairiais bolševikų okupacijom metais. Knyga turi 234 pnalapia? 
bet kainuoja tik E8. . •

•> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, nerspra; 
fa# ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje! tik B' 
ftrgio Jalinsko knygoje «pie Juliaus Janonio gyvenimu Ir pot 
sij>» Dabar būtų JJ galima pavadinti kovotoju ui imogauB tela®1 
Kayga y~a dBdeMo formato, 265 pualapiv kainuoja M.

* IATTKN1S NOVTLtS, M Xoeėenko k try b*. J. VaJaJBi 
r^tfanaa. IB* j< knygoje yra * sąmojino latoa P

fiisatrnoa NasJtaOM, 1TW S*. BalHa# ffL, UOssj*
- 3*S8M_ •»<--- WSSrrm

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lieiuvitj fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujantį jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus,.gelbsti Ir kitiems, kurie tucs 
• T r-; darbus dirba.- ' ' i > <
SLA - išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS. SHLHONUS doleriu 

apdraudtj savo nariams. . /
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietu,vis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
‘ Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 

aukštojo mokslo Ir jų gyvenimo pradžiai
SLA—vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: cž 

SlDOO apdraudos sumą-^temoka tik $3.00 metams, 
kuopu yra visose, lietuvių kolonijose.

• Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjus- 
Jie- Jums airiai pagelbės i SA įsirašyti.

j Galite kreiptis tr tiesiai į SLA Centrv

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

TeL (212) 563-2210

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 foil err 
directions.
C Ex-Lax, Inc., T9S2

5T HLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

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

TINGAT iSPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI » KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

pirmininkas H. Weihmann sakė 
džiaugęsis, kad lietuviukai čia 
gerai jaučiasi. Išreiškė viltį, kad 
ateinančiais metais mokykla tu
rės tinkamas patalpas.

(Bus daugiau)

1
For constipation relief tomorrow

, reach for EX-LAX tonight <

Inl LIUDAS bUKŠYSj
50 metų studijavęs, kaipNAUJIENOSE GALIMA GAUTI:

1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
£H tomai -- ------------------------------------------- - ------ $10.00

IS PRAEITIES ŪKANŲ ATEINA LIETUVA
2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY

GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. __  $6.00
U dalis, 229 psl.  ?6.00

3. Miko SOeikio, LIUCIJA. proza. 178 psl.  £5.00

4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. $5.00

5. Prof. RPakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI 176 psl $4-00

6. J. Venelever, 3. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psl  F2.00

?&rašė 700 puslapių knygą, kurion Budėjo viską, lūu Bei kada Tr 
Bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
tr lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslini vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.

’ ’ ”Į Inta m IM rtrietiaL fUtai n.

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, DI. 60606 siųs-
;kite tekj Ir prkKkte tI«u| dolerį persiuntimo Ul*kJom<.
I

f ” RXDHBN01
BSS. GJ# B. HxlsteS St, BHeago, ID RUKI s

šeštadienis - Pirmadienis. Sat. - Mon.. May 18-20. 1985,
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Subtciiptien Rato*:

Chicago $45 00 per year, $24.00 per 
ax mqxiUia, $12.00 per 3 months. In ’< ■ - ■ ■ --
$22.00 per six months, $12.00 per I 
_iree months. Canada $45.00 per year;
xher countries $48-00 ner year.

_____
pusei metų ______
trims mėoesiami
yieium mėnesiui

“Vilnies” redaktorius, jeigu jis būtų užsimoję® Bpie juos j 
parašyti. Jam atėjo mintis parašyti apie visą “Vilnies” 
laikraščio redaktorių eilę, nuo pirmojp “Vilnies” redak
toriaus iki paskutinio. Tokį sąrašą buvo paskelbę patys 
“VilnieV’ redaktoriai, kai minėja savo 50 metų sukaktį.

j Už kelių metų jie parašė dar vieną sąrašą. Kaazkeviėius 
I atsidėjęs skaitė abiejų sąrašų vardus ir pastebėjo visą 
j eilę klaidų. 50 metų sukakties proga padarytas klaidas 
j Kazakevičius panoro pataisyti O kai paskaitė 65 metų 
sukakties proga paskelbtą sąrašą, tai dar daugiau klai
dų rado.

i Alums atrodo, kad Kazakevičiui iš Vilniaus blusi-

other USA lo<xUues ^0.00 per year,. Kantriojo:
I metanu -----------

pusei metų __ ___
vienam menesiui

Uzsmmmw:

* metanu ------------
pusei metų -------

25 cent# per copy

Nuo sausio pirmo* dienos 
Dienraščio kilnos:

Chicagoje ir priemiesčiuos:

metams ________
pusei metų--------
trim# mene&uuns

vienam mėnesiui .
ctotLucc jzsv vietose:

$24,00

$5.00

M- Šileikis Madona Z. Sodyboje, akvarelė

AM ŠIS Skaudu, kad tu lietuvis, ; 
Kad tu — raudonas šuo!

$40.00
«2.oū nėti Bridgeporte ėjusios “Vilnies” redaktorių eilę nebuvo 
$loo jokios prasmės. Beveik visi tie “Vilnies” redaktoriai 

buvo analfabetai. Kai kurie jų Amerikon atvažiavo ne- 
$45.001 mokėdami skaityti nei rašyti. Jie klaidingai galvojo, o 
^•ĮJ1 dar klaidingiau rašė. Nėra ko stebėtis, kad jų, paruošti 
—J sąrašai netikę, jų negalima naudoti, kaip negalima nau- 

i doti jų paruoštų žinių.
Kazakevičius stebisi, kaip jie, dirbdami “VilnySe”, 

galėjo padaryti tokių klaidų. Jis, turėjęs progos patik
rinti “Vilnies” komplektus, galėjo patikrinti kada, kuris 
pradėjo dirbti “Vilnyje”. Tuo tarpu Amerikoje dirbusieji 
tų komplektų neturi. Kada Amerikos teismai pradėjo 
teirautis, kurie amerikiečiai dirba užsienio valstybėms, 
“Vilnyje” dirbusieji komunistėliai išsigando. Ypač stip
riai kinkos drebėjo Andruliui. Jis įsakė surinkti visus 
“Vilnies” komplektus ir išnešti iš “Vilnies”. Jam atrodė, 
kad FBI agentai gali ateiti į “Vilnį”, padaryti kratą ir 
panaudoti ten buvusius dokumentus. Vėliau, kai gavo 
įsakymą atiduoti, visus tuos dokumentus rusams, tai And
rulis juos visus supakavo, išvežė į New, Yorką, o ten jie 
buvo sukrauti į sovietų laivą ir išvežti.

Ten buvo išvežti visi “Vilnies” komplektai, kai laik
raštėlis ėjo. tiktai keturių puslapėlių. Jie patys- “Vilnies” 

.nespausdino. Jiems spaudos darbą atįikp. Chicago j spaus
tuvę tųi'ėjęs Kaulakis. . ‘ ; ■':•’• t.

Už pusmečio “Vilnis” pradėjo eiti- du kartu į savaitę,1 
. o km 1926 metais Ghięagon atvažia^a K. Jagiuleviejųs 
' ir iš Filadelfijos atsivežė iš “Kovos” nukniautas masiiaš,-- 
tai tiktai vėlyvą rudenį pradėjo eiti dienraščiu, y

Kazakevičiui visa ši medžiaga turėti) būt-i 'prieina
ma. Pagal Ameriką pasiekusias žinias,, visa ši ĄjudĖulio 
paruošta ir išvežta “Vilnies” medžiaga pasiekė jfinską. 
Kazakevičiui ji turėtų būti prieinama, nebent Zimanas 
galėtų patarti jam neparodyti. Zimano išskaičiavimus 
sunku suprasti, bet iš jo visko galima laukti. Vietoj poros 
gabių komunistų, jis pasiūlė Griškevičių., kuris šiandien 
jau padarė pažangą ir valdo kraštą pagal-Kremliaus pa
geidavimą.

$48.00 
moo

Naujienos eini ĮptArKęrų isskiriasit 
seknudipniu^ pirniadieiiiui ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 Sa Haisted Street, Chicago, 
1L 60608. Teiet 421-6100.

Pinigus reikia, siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrų* sekmadieninę
Ištraukomis eilerąščiiį knygos 

Balsas iš laisvės kapo

Kazakevičius bereikalingai 
eikvoja energiją

Vytautas Kazakeviius, Vilniaus universitete lietuvių 
literatūrą ir filologiją baigęs gabus studentas, dirbęs 
“Tiesos” redakcijoje, “Tėvynės babe”, “Gimtajame kraš
te”, susipažinęs su JAV^se gyvenančiais lie^uviąfš geriau 
negu iief įcuris kitas tarybinės Lietuvį, užsienių reikalų 
ministerijoje sėdi* fietuvi« ar lietuvė, bereikalingai laiką 
leidžia. Jam nesunku pasakyti ką nors įdomaus .apie bet 
kurį Lietuvoj gyvenusį ir rašiusį lietuvį, jis turi žinių 
apie kiekvieną Amerikoje gyvenanti ar gyvenusį ir ra
šyti mokėjusį ar pajėgusį ką nors parašyti.

Nežinom, kokios šiandien yra Kazakevičiaus parei
gos, bet žinom, kad. visuomet bus surištas su užsienyje 
gyvenančiais lietuviais, nes nei vienas rusas, nei lietuvis, 
gyvenantis rusų pavergtoje Lietuvoje, neturi tiek daug 
žinių apie Amerikos lietuvius, kiek jis turi. Pavergtoje 
Lietuvoje yra ministeris Zenkevičius ir Henrikas Zima
nas, bet nė vienas jų negalės rimtesnio dalyko nutarti 
be Kazakevičiaus, nes anie du tiktai spėlioja, o Kazake
vičius žino.

Šiomis dienomis jis paskelbė rašinį “Gimtajame 
krašte”, kurį pavadino “Pažįstami ir nepažįstami redak
toriai”. Jis būtų galėjęs parašyti apie dabartinius Ame
rikos laikraščių redaktorius, kurie šiandien ras.o. Jis seka 
Amerikos lietuvių spaudą, turi gerą, atmintį ir gali pa
rašyti apie bet kurį redaktorių. Bet jis ėmėsi rašyti apie 
“Vilnies” redaktorius, kurie jau nieko nerašo, neskaitant 
Stasio Jokubkos, nes “Vilnis” jau yra užmerkusi savo 
akutes. Paskutiniais metais joje pasirodydavo vienas ki
tas Kazakevičiaus rašinys, bet dabar ir jo raštai nepasi
rodo, nes pati “Vilnis” Chicagoje neišeina. Paskutiniais 
metais ją spausdindavo Bruklyne, bet kai “Vienybė” su
šlubavo, tai ir “Vilniai” bus reikalingas geras kriukis.

Kazakevičius būtų galėjęs šį tą įdomaus parašyti apie

(Tęsinys)

■“Už lavf’, už teve, mylimoji 
Gintaiiniais krantais Lietuva, 
Ws išėįdme j kovą nelygią 
Ir prjg&i-ėni kraujų Nomunę. 
i■ < ' '/! >•
-Del tavęs’karstąs kraujas .

. įtekėjo,

fy'-, 'r [laukus.

Kai rytojus ateis-.nnpns
■ ‘[šviesus.

Kiekvienoj tautoj atsjranda 
išgamų, parsiday^i^ kurie 
įairipa $a.vo bi'oĮįų-sesęrą z>udi- 
kais. štai kaip varaditojapias 

• Lietuvos - išdavikas;.-eilėraštyje 
“Tėvyi^s skrebu?’ fWiauka).

TAr močia tave k
- ‘ Ar pakelės- akhiųbV t

•.Ą I 7^ į? •- - • ■ . •: -j-r f

^V;;Pi^el.ę?klaidą Kazal^yičfųs padarė ir su Leonu Prū- 
šeik3įA$£s"įrašė Piūsiką į tokią “Vilnies” redaktorių ei- 
lę, ikadei Prūsęika redagavo “sklokos-” “Naująją gady
nę”. Ji ėjo penkerius, metus. Tai buvę, vienas lietuviškas 
savaitraštis, kuris labiausiai Amerikos konaiinistams pa
kenkė: Prūsęika komunistus gerai pažino, © kaizpradėjo 
“matyti. šviesą”, tai viešai leido pačią stipriausią; apie 
kiekvieną komunistavusį Amerikos lietuvį. ' .

Kazakevičius sudarė komunistiniu “Vilnies” redak-‘ Piuseika baigė sklokos- maištą, ateidamas pas dr. *- T'l •___________ 1 1 « ♦« ■> zz-v T- - Z • ,, ,
torių tikslesnę eilę. Jis Įrašė savo eilėn ir Strazdą, bet 
prie šio vardo neteko kantrybės. Jie pradėjo pasakoti, 
kad Strazdas tapo oportunistas ir Amerikos valdžiai pra
dėjo skųsti buvusius savo draugus. Kazakevičius Čia nu
krypo nuo savo užsibrėžtos linijos. Jis nenurodė nė vieno 
vardo, kuri Strazdas būtų Įskundęs “Amerikos valdžiai”. 
Jis nepasakė, kad tas “oportunistas Strazdas” iš “Vilnies” 
perbėgo Į “Naujienas” ir kelis metus dirbo “Naujienų” 
spaustuvėje. “Vilnyje” likusieji jo bendradarbiai pradėjo 
Strazdą niekinti už pakeitimą savo pažiūrų rusiško ko
munizmo atžvilgiu. “Vilniečiai” kirto Strazdui, kaip tada 
buvo madoje, o “Naujienose” jiems atsikirto Strazdas. 
Valdžios atstovai vėliau galėjo naudoti Strazdo ir “Vil
nies” ginčus. Jiems nereikėjo klausinėti Strazdo. Užteko 
paskaityti spaudoje vykusias “polemikas”, kai stengėsi

Kame gi tąvodaimė?
;Kur džiaugsmą tu matai?
Kodėl be širdies skausmo 
Tu brolįjnužudai?

Eilėraštį užbaigia taip: ■ 
“Tik' niekše, tavo varda 
Vis prakeikimas lydės...”

Ligoniai ii‘ net ifih'stan-tieji 
trokštą Ltotuvaų'la.isvęS surauk

yta^ tai -aiškiai, byloja sįs teilė- 
. “Mįrštąirčio .kalinio skųn- 

das”: ■ - ;
fPirni-yn? Jaunystė 

; • [šaukia...
i- Q taigĮšni^kųĮū .' y;
. ■ Aš ni'y fĄ, laisvas nęsuląųkęs

Tęk.s pa) ‘‘Kalinio
, dįžtoyminRo atsisveikiąimss. ’:

■’TryVcjrt'i norėčiau vien žino-
- ... -- '. _ ‘£njjąj ir tėvyne:,

Bet šiandien, broHaų.as .jau
• [/‘išeinu’’.

P. Grigaitį ir prašydamas duoti darbo “Naujienose”, bet ’
redaktorius Grigaitis, nenorėdamas pačioje, redakcijoje 
vesti kovas, Prūseikos nepriėmė. Tiktai tada’ jis” ir vėl 
buvo priimtas į “Vilnį”.

Dabartiniam jaunimui, “jauniems mokslininkams” 
apie Prūseikos “Sklokos” laikotarpį Lietuvoj nutylima. 
Nieko apie tą laikotarpį nežino, tai ir nekelia klausimo. 
Kazakevičius apie “skloką” turėjo būti informuotas, bet 
jis žino, kad apie tai nereikia kalbėti. Kazakevičius daug 
žino, bet apie šį Prūseikos “nusižengimą” jis galį ir ne
žinoti. Tačiau ruošiant eilinį “Vilnies” redaktorių sąrašą, 
jam reikėtų ir Prūseiką padėti į savo vietą. Tax,’ žinoma, 
bereikalingas laiko eikvojimas. Kazakevičius gabus ir 
daug žino, bet jis daro vieną didelę klaidą — savo žinias 
ir gabumus jis atiduoda laisvės priešams.

Aš laimę palikau ten — Ne- 
. [-mupo šakyne. —

Suraskitjjg klonių žemės
■ ■ - [n^diinos,

Ten iwa4:tukiU skausĮiMisk. •
[Vergų vainiką; Į>ynę

Dabinkit ateitį, manosios_
[Lietuvos.. .”

Didžiausia tautos nelaimė, 
kada jos sūnūs ar dukros, užuot 
gynę savo krašto laisvę, nueina 
tarnauti jū paeit), krašto paver
gėjui. Xtio tekiu parsidavėliu 
ir lietuviu taūtb dangto’ken’“- 
jo ir dabar dar kenčia. Tik pri
siminkim lietuviu partizanų iš.

(Nukelta į 5-tą pusi.)

I. PUšeNAS

KOVA IR ilEtLĖ
LIETUVOS LAISVĖS ROMANAS

(Tęsinys);
— Tai kokio velniai, — nusikeikė:—matai, 

tekius gerus žmones nuduoda, o kaip jie mane 
apgavo— sukarpytą laikraštį pinigų vietoje pa
dėjo. Matai kokie žulikai, kokie apgavikai, kad 
juos kur perkūnas. Bet kur Broniukas? Gudrus 
vaikas, jis išbėgo laukan ir saugoja, kad kas pa
jukęs neateitų pažiūrėti. Mes jį sutiksime prie 
durų.

Jis sviedė popiegalius į šalį, nusispiovė, pri
puolė prie lašinių, abu su Vincu, prisikišo mai
šus ir skubiai žengė prie durų bet durys staiga 
atsidarė, ir liktarna nutvieskė. Jie mato vyrų ir 
moterų būrį su kirviais, šakėmis ir pagaliais. 
Lašinių maišai patys nuo pečių jiems nukrito, 
jie stovi išsižioję, nežinodami, kur esą ir ką jie 
turėtų sakyti, o Broniukas virpa, kaip šunytis, 
vieno vyro laikomas. Vyrai įstūmė vagišius at- 
7al į svirną, uždarė ąžuolines duris ir stipriai 
iš lauko užrišo. Visi juos pažino, kad tai yrą Ma
liarija s a savo sūnum Vincu ir vaiku Bro
liuku.

. • *LL. m.1 -M-ĮĮ-.ĮĮ H 41 t.., . , .^..„,JįBHĮĮĮĮįBBMega^ĮSg~~ggĮ

kepalai, dingsta, tai lašinių ūkininkė pasigenda, 
[ ■ ai; kirvis nuo skiedryno pranyksta, padžiauti 
drabužiai dingsta. Policiia ieškojo, sekė Malio- 
rių šeimą, bet niekaip jų pagauti negalėjo

Malioriai daug savo žemės neturėjo, todėl 
tėvas ir sūnus eidavo uždarbiauti pas apylinkės 
ūkininkus.

Kai Raudžių kaimo ūkininkas Stungys pas
idavė arklį, jis nutarė pamėginti, ar ant to kab» 
1 liuko jis nepagautų Malioriaus arba bet kurio iat 
io šeimos vagystėje. Tam tikslui jis paprašė Ma- 
liorių prie darbo. Tarp kitų darbų, jis įsivedė jį 
į svirną prisemti ir išnešti Į vežimą grūdų 
maišus.

— Tik tu nesusemk mano pinigų, kartais, 
visą arklį čia paslėpiau, o kur daugiau dėsi? ŽL 
nai, aš tais bankais nepasitikiu. Visais su jais 
atsitinka.

— Taip, atsitinka. Ar seniai čia anas iš Ki- 
hurių kaimo senis: spaudė skatiką prie skatiko 
ir dėjo į savišalpos bankelį. Taip ir nuneše tas 
bankininkas visas žmogaus santaupas. Tai kas, 
kad jis atsisėdo į kalėjimą, bet išgaravę pinigai* 
nebegrįžta, štai tau ir bankas.

— Ir aš taip sakau. Tuose bankuose tik va
gišiai nagus sukišę sėdi ir laukia^ koį kas jiemą 
pinigų atneš. Na, ir atsiranda kvailių, n*ša 
jiems pinigus, girdi, pinigai bus saugūs ir dar

Teisme viskas paaiškėjo. Rudinės ir apylin- i procentus gaus Na. pasitaiko, kad ir namuoose 
kaimuose Ku, o rfeug. VBgyščių; tai duortos beslepiant dingsta, tai kas nužiūrėjo, tai

ras, kartais ir pats užsimiršta, kur paslėpęs.
— Tiesa, tiesa, reikia būti labai atsargiam. 

Dabai' tų žmonių pasileidimas baisus. Brolis 
brolį įmanytų pasmaugti. Negali niekuo pasi
tikėti. Aš ir savo vaikus vis įspėju būti labai at
sargiems, nesusidraugauti, su gerai nepažįsta
mu. Pirma reikia paimti, kas per žmogus, tai 
:tik tuomet. Yra daug tokių, kurie kažin kur gali 
■nuvesti, prie kokių, blogų darbų pritraukti, o 
paskui į kalėjimą. Baisu, baisu, kas dabar daro
si. Ale, ar vaikai paklausys?; Taip ir Vincas jjik 
buvo pakliuvęs. Kiek bėdos buvo, kol išsiaiški
no. Gerai dar, kad žmonės tuojau supranta, kur 
tiesa^ Misa žino, kad Vincas svetimo cento nepa
lies. Jis geras vaikinas, paklusnus, bet matai, 
l^i|) tas niekšas vagišius jį apgavo Sako eina
me pasiimkime jo arklį iš ganjilo^ tai esą jo tė- 
^q. Vincas ir patikėjo. Matai, koks niekšas tas 
Ptaniušas, arkliavagis ir dąjc kitą prisivilioja 
savo niekšybei. Aš sakau, visiems vagims reikė
tų rankas nukirsti, kaip ten kokiame, tai krašte 
darydavo. Tuomet visi žinotų, kas yra vagis, ir 

kvagys visai išnyktų. •, • - * ’ «
L — Kam jau čia taip žiauriai, — sako Stūn- 
dys: — tik t» nasusemlt mano pinigų drauge su 

aeą paskui sumalsiu, perdaug brangi 
bus duona. -

— Jai bus brangi, tai bus labai gera. — at
sakė Maliorius juokaujančiai, bet jo akys per
metė visus aruodus ir kabančias lašinių paltis.

Vakare, kai reikėjo apmokėti Malioriui už 
darbo dieną, Stungys tyčia nusivedė Maliorių 
prie svirno, paliko atdaras duris, kad Maliorius 
naatytų, kaip jis iš rugių aruodo paims pi
nigus.

Maliorius gerai stebėjo viską ir matė, kad 
svirne jokios lovos nėra, reiškia niekas nakti
mis nemiega. Viena tik kliūtis — prie svirno bu
vo pririštas piktas šuo ir reikėjo ką nors su juo 
padaryti,, kad būtų laisvas prie svirno priėji
mas. Malioriūš visuomet nešiodavosi nuodų su 
nims juodyti. Jei šunelis tik vieną kąsnį pakan
do, jis daugiau nebelos ir Malioriui netrukdys. 
Nepastebėtas jis numetė šuniui užtaisą. Kitai 
nakčiai keliąs buvo visai atviras

Kai rytą Stungys rado savo šunį negyvą, 
jis aiškiai suprato,- kad Maliorius bus jį nunuo
dijęs, jis tikrai ateis karią naktį vogtijr tikriau
sia tučtuojau, kol jis tnano, kr.d dnr pinigai iš 
aruodo neišleisti. Jisi susitarė su pačiu gerinu
siu savo bernu palaukti svirne vagių. Jig neži
nojo, kokiu bfrdu mėgins įsilaužti. Bet kokie'ten 
io planai .bebūtų ,bernas turi. įlėiąti arba \ bent 
netnikdyti. vagystei, tik tyliai pranešti, kad' vi
si atbėgę galėtų vagis sučiupti ir kad butų už- 
tenkaniab lipdytojų., \ , j

-į . ' * t

(Bus daugiau)*.; . . '
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TeL: 562-2727 arba 562-2728

Service 461-8200, Page 06058

Vųttiuto Cibas

Atsiųsta paminėti
OPTOMETRISTAS

2618 W. 71st St. Tek 737-5149

ir “contact lenses’*.

(Pabaiga)

Florida

Vedėja — Aldona Daukus

71.59 So. Maplewood Ave.

Oflįį tifonas: 776-2880,
Bwaendjof telef.: 448-5545

1938 S. Manheim RcU WeatcheMex, IIL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

L'ž ką gi Lietuvą tu ^pardavei 
Kaip Judas Kristų, 
Kur pabaigė dienas
Po fygos džiūstančia šaka?

DR. PAUL ¥♦ DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«6tche$t*r Community klinikom 

Medicine* direktoriui

. INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street :• į- 

.^Valandos: gntrad. 1—4 popiet.

'Balsas iš laisves 
eilėraščių

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p.

iš WTIS stoties, 1110 AM banga.
2646 W. 7fit Street

Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374

PERKRAUSTYTAI 
lt ir

NAUJAS “TĖVYNĖS 
SARGAS”

— Philadelfijos meras Garde 
tvirtina, kad policija turėjo bom
barduoti maištininkų centrą. Ji 
negali leisti mieste kito ginklų 
centro.

jiems ir negarbinsi: Aš

Sakyk, už ką tu pardavei 
Sesers ir brolio vos pražydu- 

[sią jaunystę.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Stoties WOPA - 1490 AM 
transliuojamos H mūšy studijos 

Marquotte Parke.

Ši knyga, tai pažemintųjų ir 
nuskriaustųjų poezija.

Po trumpojo vedamojo, deda- yra vandenyse po žeme. Neši
mas teisininko Petro Stravinsko lenks: jiems ir r a A

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

s

—

LATDOTUVfV DIREKTORIAI

——

HEART AND HEALTH habits started early la childhood 
can reduce the risk of heart attack in later life, according 
t* Lour Heart Association. The Association M eaadafthK

I

I

Ms Heart Fuid Campaign here and in 8500 other 
cttninunities through February. The Heart Fund supports | 
FMaarch. education Mi Community service program^ - -- Šeštadienis • Pirmadienis. Sat. - Mon.. Mav 18-20, 1985.

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

H. VILIAUS

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1789 S. Halsted St, Chicago, IL 6060P 

fftittii

įp š į J
j! sfe ' •
!'

s* . %

Lietuvos Aidai

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street

Dr.ALG.KA VALIŪNAS
Vidatte ir kraujo ligos. Nechirur- 
ginis venų išsiplėtimo hemo- 
roidų, gydymas.

5540 S. PULASKI RD.
Chicago, BL 60629
TeL: 585-2802

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

St. Petersburg, Fla. 33710 
' Tel (813) 321-4200

Apdraustas parkraustymat 
iš [vairi y atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 ar 376-5996

Laidiniai — Pilna apdrąuda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chars* 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tai. 925-80S3

SOPHIE BARČUS LIETUVOS MIŠKININKŲ SĄJUNGOS 
IŠEIVIJOJ VALDYBA ir NARIAI

Telef. 778-1545

Good Health Habits, Begun Early9 Can
Add Years to Lives of Your Children

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ
Programos vedeįa

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

Zarasiškiu klubo narių pus
metinis susirinkimas įvyks 1985 
m. gegužės 26 d., 2:30 vai. po
piet, Jaunimo Centro kavinėje. 
Nariai prašomi gausiai daly
vauti. „ S. Rudokas, sekr.

Pirmasis šių metu “Tėvynės 
Sargo” numeris — yra skiriamas 
prezidento Aleksandro Stulgins
kio 100 metų gimimo sukakčiai 
paminėti. Numeris yra 128 psl., 
dviem lankais padidintas, ;r
kaupia įvairios medžiagos. Kad, priemonę garbinimui, 
prez. Stulginskis, vertas specia
laus prisiminimo, turbūt negin
čys niekas. ,

Moderniojoj Lietuvos istori
joj jo asmuo ir vaidmuo ryškus 
ir šviesus. Jis buvo netik Lietu
vos Steigiamojo Seimo pirminiu 
kas ir Lietuvos Respublikos pre
zidentas, bet ir ilgametis Sibiro 
kankinys. Jis buvo ir vienas iš; 
tų, kuris pasirašė Lietuvos Ne-j 
priklausomybės Aktą.

Prof. Adomo Varno pieštas milžiniškas ‘Mindaugo krikštas

paskūtes apie Stulginskį teks
tas. Iš pirmojo vokiškosios išei
vijos “Tėvynės Sargo” numerio 
1947 m. persispausdinamos kai 
kurios M. Krupavičiaus straips
nio apie Stulginskį ištraukos.

Toliau seka prez. Stulginskio 
paskutinė kalba laisvoje Lietu
voje Vasario 16-sios proga. Ori
ginalus prof. dr. Prane Jucaič'o 
atsiminimų pluoštas ir savo ben 
dradarb avimo su Stulginskiu, 
redaguojant "Tėvynės Sargą’’ 
1919 m-

Šio numerio kaina' $4,00- Žur
nalo administracija: Adomas Vi- 
iiušis, 40a0 So; Campbell Avė.. 
Chicago, Ill 6063-2. (KDI).

DEŠIMT DIEVO ĮSAKYMŲ

Dievas neuždraudė bet ką 
yaizduoti. Jis. griežtai uj.draj.ide 
tik save atvaizduoti, kad žmo
nės, pasidavę apgavimui? neda- 
rvtu :okio Dievo, atvazdo, nes 
Dievas yra Dvasia ir Jo išvaiz
dos niekas nėra matęs.

O kas liečia kitokius atvazdus 
ar paveikslus, tai Dievas uždrau
dė tokius naudoti kaip pagelbinę

Pavyzdžiui Westminster Ab
bey mieste randasi tumios nišos, 
kur stovėjo statulos. Jos buvo 
prašalintos, nes prieš jas* žir>one$ 
(iegindavp lempas ir prieš jas 
žmonės klaupdavosi garbinimui. 
Tačiau Dievas antrame iš Dešimt 
Įsakymų yra aiškiai pasakęs; 
“Nedirbsi sau drožinio nei jokio 

■ paveikslo, panašaus i tai, kas 
j yra-aukštybėse ir kas yra žemu

moje aut žeirės, nei i . tai, kas 

esu Viešpats, tavo Dievas galin
gas ir pavydus, atkeršijąs vai
kams lig trečiajai ii ketvirtajai 
kartai už tėvų neteisybę, kurie 
.manęs neapkenčia, ir pasigailįs 
Jig tūkstantinei kartai tų. kurie 
mane myli ir seigi mano Įsa
kymus”.

Ištraukos iš eilėraščių knygos 
Balsas įg laidės kapo

<Atkelta is 4 psl./ 

davinėjimus, o kiek daug lietu
vių yra patekę' į Sibiro vergų 
darbo stovyklas tik dėl savųjų 
parsidavėlių įskundinėjimų pa
vergėjui. Tautą kenčia ne lik 
nuo pavergėjų,"bet tenka jai ne
mažai kentėti ir nuo savųjų iš
gamų. Todėl ir nenuostabu, kad 
u* knygoje “ 
kapo” yra daug 

.sn»Tdančių tėvynės išgamis^ 
pvz., kaip šis: “Sakyk, už ką” 
(Najidis Jonas) t .

Išniekinai tėvynės šventą 
[vardą? —■

Ji niekad išgamoms atleisti j 
: [negalės!

Parsidavei pamišėliams, kurie 
[ugnim ir kardu 

■Atėjo sunaikinti: mirs žydin
čios šalies.

Mylimai Mamytei

SOFIJAI LAUROVAITEI - RUKUIŽIENEI

mirus,
E sūnui Česlovui, j0 žmonai Alenutei, o taip pat gimi- 
■ aėn?ė, artimiesiems gyvenimo prieteliams reiškiame 
g įuošircižią užuojautą ir kartu liūdime.

STEPONAS (. LACK ir SŪNŪS
LA( KAWICZ

Lai-’ * ii Direktoriai

2424 West 6ūh Tlreet — Tel. RE 7-1213

11028 South wet I i lwy., Palos Hills, Illinois
Tel. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

Ir gimtą žemę ašaros? motinų 
Paskandinai. Už ką?”

Dar vienas eilėraštis, kuriame 
griežtai pasakoma Lietuvos pa. 
vergėjui, kad ne jis yra Lietu
vos šeimininkas ir kad nemin- 
dyli| ir neniekintų mūsų tėvy
nės, nes Lietuva yra lietuvių* 
“Nelaukite!” (Ardzijauskas J.): 

“Nelaukite, uždekit man re- 
1 [težins!
Šiandien prieš jus aš lenktis 

[negaliu, —
Išvežkit Sibiran, taškykit du- 

[ris kamerų 
Mano brangiausiu likusiu 

r [krauju.

Aš kai ias’ jums. Prisiekiu
[jūsų dievui, 

Ir Kremlius tegul girdi šiuos 
jį. [žodžius, — 

Tėvynę mūsųr.hemindykite,
- C-.-^ [neniekinkit,

Čia mūsų šalis ir mėlynas

— Birželio 4 d. sekr. George 
Shultz -skrenda į Portugaliją, 
kad galėtų dalyvauti šiaurės Ąt 
1-anto Sąjungos valdybos užs. 
mftnislerių posėdžiuose, [š ten 
jis. rengiasi j Bermudos salas.

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

GAIDAS “ DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CON DI IK>NED KOPLYČIOS

TĖVAS ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71 st Street
1410 So. 58 th Ave., Cicero

1424 South 50 th Avenue 
Cicero, 111. 60650 

Tel: 652-5245
TRIJŲ KOPLYčl Ų I. A11XJJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir Inidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes ant' mobiliems pastatyti

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-100 3



r KOMUNISTU ŠVENTES IR PARADAI

Visi žino, kad koniurizHi;’> 
yra prievartos rr dikiatūns 
tenia. Jie palys viešai lyirbna, 
kad tai yra “darbo klasės dikta
tūra”. Nežiūrint lo, savo rinki
mus su vieninteliu (partijos pa
ruoštu) kandidatų sąrašu jie 
taip pat viešai vadina “demo
kratiškiausiais pasaulyje rinki
mais”.

Laisvajame pasaulyje dm 
lis neatkreipia dėmesio i to’ 
nesuderinamas priešingybes 
atvira melą. Užtat, laisvieii d 

. nai nesupranįa ke-niuni'<nw. 
vergų tragedijos ir žavisi propa- 
<gunda? kuriai komunistai nie-1 
kuomet negailėjo nei pinigų, nei 
pastangų. Paradai, masiniai mi
lingai, sukakčių šventės yra vie- 

jų propa- ' 
žmonėms

i s

\

rova,

įmestą, 
“dariu 
mi koi 
Tain at

STATI FOB SAU

BUTŲ NUOMAVIMAI
, K MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

» NOTARIATAS • VERTIMAI

Chicago, ID. : T«L 847-774]

I pamatyti kaip Pus .svencisipa 
I Lietuvos paveigisxu>- 4.5 me4ų su- 
l kakt-s ir pasiklausyti „ v(*r£ij 
! dairų. '

Jie užtraukia gčdį prieš pa* 
I vergtą tautą, prkš žuvusius'par- 

tiaznus, prieš Sibiro kankin us ir 
net prieš LLsvąjį pasaulį.

T. Tau ragis RSTaTb FOw »ALB

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TKRMTWAW

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: - -MUTUAL FEDERAL SAVINGS
nos iš sėkmingiausių 
gandas priemonių 
mulkinti.

Tik viena reikia atsiminti, 
kad komunistinėj sistemoj tėra 
vienas darbdavy — valstybė. 
Visi tekios valstybės žmonės su 
kūnu “dūšia” yra jos nuosa
vybė ir dirba tik jai; dar dau- I 
giau — ji nusprendžia kas gali j 
turėti darbą ir pragyvenimą, 
kas ne. Pagaliau, jos rankose 
yra ir žmogaus “teisė” gyventi. 
Jeigu valdžia nusprendė, kad <tu 
nenaudingas, ar net kenksmin
gas jai, tai ji ne tik atims tavo 
4‘darbo taisę”, bet parinks ir ta
vo žemiškosios kelionės užbai
gimo būdą: kulką, “bandito” 
peilį, “neatsargų sunkvežimį”, 
“vitamino injekciją”, lėta mirtį 
naikinimo stovykloje ar kitokį 
“mirties skvado” išradimą. Kar
tais dar gali pakliūti “perauklė
jimui” psichiatrinėje, kalėjime 
ar Sibire. Dažnai vergui ir kul
kos gaila — ekonomiškiau yra j 
pribaigti jį darbu.

šitokių perspektyvų akivaiz
doje valdžios raginimas daly-

i džiaug-mo” ar kitokioje 
niejr ar jos paruošime yra 
<\mas, kuriam niekas nė
ra priešintis ir jo nevykdyti, 
i labai gerai žino, kad klek

ina įstaiga, įmonė ar ongani- 
acija turi atsakingą žmonių va

li krinantį dalyvius pagal 
ą. Nedalyvavęs ar “blogai”

dalyvavęs perdue-d-amas “atskai. 
ton”, kurios pasekmės taip pat 
gerai žinomos. Sakysim, tokie | 
laisvės mėgėjai, kaip dailinin
kai, j>-vę uždavinį prigaminti 
•<l džiūnų” portretų ar išpuošti 

paprastai u ž d a remi 
studijose” ir neišleidžia- 
darbas nepabaigiamas.

it:ko per pirmąją bolše
vikų okupaciją, kai Vailokaičio 
namuos?, Kaune, uždaryti daili
ninkai plušo dieną-naktį, kol iš
puošė Kauną ir pagamino pla
katus “džiaugsmo” paradui. 
Taip yra ir dabar. Įdomu, ką 
kalbėtų prie tokios “kūrybos” 
pristatytas “garbingasis” prof. 
V. Jonynas?

O kiek laisvojo pasaulio žiop
lių žavisi Maskvos ar kitais bert

oj ševikų paradais: “Kaip tvarkin-' 
gai žąsies žingsniu ti-aukia net 
Berlyno vokiečiai. O kokie geri 
ir tvarkingi Rusijos sportiniu- ■ 
kai” — šaukia sėdėdami prie 
televizijos, nematydami nei va.' 
rovų, n?i vergų, o tuo labiau ne- 
atjausdaini jų tragedijos.

Šimtai milijonų žmonių buvo 
išžudyta dėl ateities 
vizijos. Ir tokios pilnutinės ver
govės, apimančios visus tame 
“rojuje” atsidūrusius žmonės,, 
pasaulis yra susilaukęs pirmą 
kartą. Toji piktybė pasaulyje 
plečiama apgaule, ginklu ir 
žmogaus abuojumo bei nežino- . 
jimo dėka. Net ir iš bėglių nuo I 
komunizmo tarpo atsiranda to
kių, kurie šiemet patys važiuoja

....— Brighton Parko Lietuvių 
Savininkų Draugijos gegužinė 
įvyks š. m. gegužės 19 d., 12:00 
vai. Šaulių Namų salėje, 2417 
W. 43rd SI.Veiks virtuvė, baras 
ir šokiams geras orkestras. Pra
šome skaitlingai dalyvauti.

V aldy ba

Kazys Oksas, jo žmona Joana buvo nuvykę į sostinę 
ir užsukę i Baltuosius Rūmus.

1 1985—1985 METŲ REGISTRA
CIJA VAIKŲ NAMELIUOSE.

Kriaučeliūnų Vardo Lietuvių 
Montessori Vaikų Nameliai pra
neša, kad j su dabar galima už
registruoti vaikučius ateinančių 
metų klasėm.

Montessori metodas yra auk
lėjimo sistema, yagal kurią ug_

— B:ržėnų klubo metinis su
sirinkimas šaukiamas gegužės 
mėn. 19 d., sekmadienį, 1 vai. 
po pietų. Lietuvių Evangelikų - 
Reformatų parapijos salėj, 5230 
So. Arfesian Avė. Įėjimas iŠ 
šono. Po susirinkimo — vaišės. 
Valdyba kviečia visus biržėmis 
su šeimomis bei artimaisiais 
gausiai dalyvauti. V-ba | dama vaiko asmenybė, ir iebuli- 

namos jo fizinės ir intelektua
linės jėgos. Aplinka ir mokymo 

j medžiaga yra taip paruoštos,GEGUŽĖS 19 DIENĄI ’ . - .
; sekmadienį turėsime “Gerosios ^ad vaikas savarankiškai galėtų 
Į Naujienos Lietuviams” radijo dirbti.
1 programos bičiulių ir 'klausytojų -- -

rojaus” PaS'erbim<> dieną su menine pro ' tesorilįįs'
. - Vaikų Nameliuose veikia Mon-

. v,. -----------principais vedamagrama, karstais valgiais ir kiek-? x M , . . , . pnesmokyklmio amžiaus vaikuvtenam atetenk.usiam bus jtei- darfelis. R
barnu speciali dovana. I ma ljet. fcaJb -

Įėjimas laisva- auka. Svečių klase ’ ' "
pagerbto banketą^ prasidės . Wp pai. 
1:4a vai. po pietų, 364/ W. 83 
St., Chicago, IL. 60652. •

Dėl transportacij os ir tolimes-' 
nių informacijų prašomi skani- 1 
binti 735-4018.

popietine
— anglų kalba, kurioje, 

i yra pri-

įŽ

.<

U
kS

MIELAS LIETUVI, MIELA LIETUVE!
Vėl artėja diena, kada Tavo sąžinė turės laiky

ti egzaminą. Tu vėl būsi raginamas-a balsuoti fron
tininkų ir akiratininkų užvaldytoje organizacijoje 
— Lietuvių Bendruomenėje.

RIMTAI APSVARSTYK IR APSISPRĘSK i
1. Ar nori, kad Tavo balsas stiprintų VLIKo ir 

ALTo griovėjų užmačius?
2. Ar manai, kad išeivijos veikloje nereikia pa

sidalinti darbo sritimis, o veikti “savanoriškai”, ne
žiūrint, ką kiti daro?

3. Ar pritari, kad visų patriotų lietuvių ben
dros organizacijos būtu perimtos į vienos grupės 
“valdžią” ir • naudojamos tos grupės siekiams vyk-

WILLIAM HYNES mirė 
guužės 15 d. įr mišios bus 
Cajetan bažnyžioje, 10012 
Artesian Chicagoje, gegužės 18
d. Jo sūnus, THOMAS HYNES, 
yra “Cook County Assessor”.

r i 8V. f 
So.'

3 4. Ar manai, kad ALTo ir VLIKo finansinės 
paramos mažinimas yra mums naudingas?

5. Ar tiki, kad sąžiningas Tavo balsas gali at
sverti šimtus “balsų”, atsiųstų pagal laikraščių 
skaitytojų, oragnizacijų ir telefono knygų sąrašus?

6. Ay pritari, kad jaunimas būtų mokomas iš
okupantui palankių vadovėlių, lankytų Kapsuko 
kursus Vilniuje ir užaugtų pilnais okupanto patai
kūnais? '

t;

statoma.
Vaikai priimami nuo 2 metų 

9 mėnesią iki 4 metų 9 mėnesių. 
Rytinės ir popietinės klasės vyk
sta penkias dienas savaitėje, po 
tris valandas į dieną.

Visi tėveliai raginami daly
vauti bendruose tėvų susirinki
muose ir asmeniškuose pasikal 
bėjimuose apie vaikus, kad ge-
riau galėtų susipažinti su Mon
tessori metodu ir jų vaikų dar
bais.

s

7. Ar manai, kad Maskvos šūkis atskirti jauni
mą nuo vyresniųjų yra naudingas išeivijai ir viso
keriopai remtinas?

8. Ar pritari, kad saujelė vienos grupės fronti
ninkų turi teisę diktuoti visos išeivijos veiklai, o 
šimtai tūkstančių “likusiųjų” turi klausyti jų ko
mandos?

&

i

9. Ar tiki, kad asmenys, kurie traukia savo tau
tiečius į amerikoniškus teismus, yra verti atstovau
ti visus lietuvius?

E

V

M

10 Ar tiki, kad šie rinkimai bus “demokratiš
kiausi iš pačių demokratiškiausių’’ ir sukurs labiau
siai demokratinę išeivijos santvarką?

Jeigu j visus šiuos klausimus gali atsakyti 
trumpu ir aiškiu “taip”, tai nesvyruodamas 
dalyvauk ir balsuok -gegužės mėnesio rin

kimuose.

c.

JAV R. L. BENDRUOMENE

Vaikų Namelių mokslaplni- 
giai, žymiai mažesni už kitų 
Montessori -mokyklų, nepaden
gia visų mokyklos išlaidų. Tad, 
tėvai ir visuomenė yra prašomi 
remti parengimus, reikalingus 
mokyklai lėšų sutelkti.

Tėvai, turintieji mažamečius 
vaikus, kurie domisi 1985 — 
1986 metų registracija, yra pra 
šomi skambinti telefonais: 
4999 arba 436-0769.

i
476-

UŽSIENIO PAGALBAI
SKYRĖ $12,8 MILIJONUS

WASHINGTON, D. C. — Se
natas dvi dienas svarstė užsie
niams reikalingą pagalbą’ atei
nantiems metams ir, 75 balsais 
prieš 19, nutarė paskirti $12.8 
milijonus.

Įstatyme projektas jau pragu-j 
Įėjo komisijoje ištisą savaitę, betl 
senatas klausimą aiškino 2 die ! 
nas. Nesusipratimas kilo dėl! 
prezidento noro Įdėti nuostatą,! 
kad JAV senatas padėtų Nica-j 
raguos kovotojams prieš sandi- 
nistų primestą diktatūrą.

Senato pirm. Rishard C- Lugar 
pareiškė, kad buvo- pasiūlytas : 
49 paruošto įstatymo pakaitos, 
o senatas priėmė 34. Dėl kiekvie
nos pakaitos teko kalbėti ir aiš
kinti, komiteto pasiūlytas projek.

PA-

INCOME TAX SERVICE 
778-16529 So. Kedzie Avė.

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.
Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
•Nebrangus.

<
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St.
TeL: 436-7878’

GOVERNMENT HOMES
from $1 (U repair).

Also delinquent tax property.
Call 1-805 - 687-6000

Ext. GH-6917 
for information.

REAL ESTATE -1- OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

c

Cl.EKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chlcagca mieste 4
Dirbu ir užmiesčiuose, jruli, 

jerantuotei ir Htiirinil. .. ] 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Tilnun An, ’ 
TeL 927-3559/, r 3,

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

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Ave^ 

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

tuojame ir. esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
6557 S. Tqlman Avenue | 

kv . Chicago, IL 60629 kU 
434^9655 ar 737-171 FA

SIŲSKITE PINIGUS
Į LIETUVĄ

1 RUBLIS
$1.85

(įskaitant perlaidą ir ap- 
draudą)

Mažiausioji perlaida 30 rub- 
lių.Persiuntimas paremtas da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, kurios 
Įvyks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

Visi mokesčiai pilnai garan
tuoti. Jūs gausite pakvitavi
mą. Jis teisėtas ir apdraustas.

GRAMERCY
Shipping, Ine.

744 Broad St.

Ėst. 1947

a

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsą

Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729*So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI
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. 
Knygos kaina - $3.95 (su per
siuntimu).

tas nebetiko.

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Tcwn of Loke)

- ir iš vidaus.

Skambinti YA 7-9107
9^

miscellaneous
■ įvairūs dalykai '

- 1 . —v-. Į

.keres,;. kąbliafcns^ tinWs^<V^pū- 
-Ies-“rėelš’V Wve - įleidi
mus. Taip pat taisome. Atdara 7

i

Savininkai broliai Matulevičiai.
Windy City Fishing Tackle

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
moiiatėz keliauti — kreipkitės | Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
3727 8. Wesrtorn Ave., Chicago, DI. 60643

Telef. 312 238-^787
> H«notaiMa pztxmiTiMj užsakant lėktuvu, traukinio, laivą keik 
(trul*e«), riesbučūį ir automobiliu nuomavimo rezervacijai; Parduoda 

ce kelionių draudimu*; Organizuojame kelionės 1 Lietuva, ir kitus taktui 
Sudarome iikrietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir telki imą infu? 
nacijų visais ienoniu reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered Mrtnvaix, tQc jelxn reserroou Tletx 
i tnkMo — priež « - 60 dienu.

DĖMESIO!

Gaminu elektrines mašinė
les bulvėms tarkuoti.

Kas norėtų įsigyti, tepaskam- 
bina telefonu — WA5-4878.

Parsiduoda gerame stovyje 
esantis 6 metų namas, turintis 7 
kambarius, 3 miegamuosius ir 
garažą. 2 akrai žemės, 2 mylios 
Į Bass Lake. Telefonųokite

---------------

RENTING IN GENERAL .
Nuomoj < ą

Suaugusi moteris ieško mcŲ 
terš, norinčios gyventi dideliame? 
bute su šeimininke. Skambinti

733-1283 ’

REPAIRS — IN GENERAv 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS, 
ū e ' m a n Dečkys 

Tel. 585-6624

'f '■ ■— ■ —~
MISCELLANEOUS 

)v»lrO> D»lvk*1

Noriu pirkt?' vartotą automo
bilį geram stovy. Prašau skam
binti vakare 776-8780. '

I

M. ŠIMKUS
> Notary Public / 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tai. 254-745}

Taip pat daromi vertiniai, - giminh. 
iškrikimai, pildorli pūietybės pn- 

wmai ir kitokie blankai. / v

Advokatu
GINTARAS P. ČEPSNAS

Darbo valandos: Kasdien: nue 
9 vaL ryto iki 6 vai vakaro, 

Sežtad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL 4. 
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162
£A4J West 63rd Street

li 
i 
-į

GOVERNMENT JOBS.
816,559 — $50,553/year.
Now Hiring. Your Area.

Call 1.805-687-6000
Ext R-9617

TORN GUS A mS 
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ava
(312) .4»-d7OO

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAWS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo S ryto iki 5 vai. popiet. 
Šeštadieniais pagal susitarus^.

4606 S. Kadžio Ava. 
Chicago, III. 60629

TeL: 778-8000

Šeštadienis - Pirmadienis. Sat. - Mon., May 18-20, 1985,




