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VAŠINGTONAS PRIMENA SKRIAUDAS 
LIETUVIAMS

Vašingtonas primena sk) žan
das lietuviams

buvo i^-.
“The Ukrainiankisvinimo pastangas 

-pausdintas
Weekly’^ vasario 9 d.

Prancu^cis susidomėjo 
pavergta Lietuva

Prancūzijoje, Lyono mieste^ 
profesoriaująs Ch.Doveau krei
pėsi į Amerikos Lietuviu Tary- 
bą, prašydamas jaiif atsiųsti me
džiagos apie. Liet’iva. Jis rašo 
studijas apie pavergtas tautas. 
Atsiuntė žurnalą ’Tents de Pa
ris”, kuriame spausdinamos ak-

I tualios apžvalgos dabarties klau- 
I simais ir kup išspausdintas jo 
j straipsnis apie Ukrainą. Altas

JAV Atstovu Rūmuose vasa- i i 
rio 20 d. iškeltas Sovietų Sąjun
gos-laikomu politiniu kaliniui 
klausimas. Išvardinti ir lietuviu ■ 
Helsinkio grupės 'kaliniai: Vik 
toras Petkus. Vytautas Skuodis, 
Algirdas Statkevičius, Baly.< Gą- i 
iitfskas. Taip pat priminti Tikin-. j 
čitųų- teisėms- ginti komiteto na- j 
liar kun. Alfonsas Svarinskas, 
kun. Sigitas Tanikevičiris. ir įtar
tinose aplinkybėse žuvęs kun.

Juozas Zdebskis.

: r, PoHtiruu kaliniu sąrašai
Dienrašti^ “St. Petersburg Į J^^iuntTrinkinį prašytos me 

Evening Independent” 19B5 m. j džiagos.
gruodžio mėnesi paskelbė il^j DainMnkai is ai gAeiinis 
sąrašą Sovietų Sąjungos k-aleji-j 
nmose laikomų politinių, sąžinės į 
kalinių, kuriems ragina siųsti 1 
laiškus. Tuose sąrašuose paskęlo Į mi lapeliai.- skelbia, kad susitarus 
tą iį- daugelis lietuvių: V. Mar-tsu sovietine vyriausybe, at vyks
mus E. Abrutienė, J. Bagdonas, | ta Čikagą iš Sovietų Sąjungos

, uždangos

Čikagoje anglų kalba skleidžia-

411U3, 12.. ZT.VI UCICIIC, U. IMJUVIU.J, J Id - -------------- j

J. Bielieuskienė, V. Bogušis, A. (taip lapeliuose skelbiama) dai-j 
Cehanavičius, P. Cidzikas. J. nininkai ir muzikas. Patirta, kad 
Daujotas. B. Gajauskas, A. Gri-jsu tais okupuotos Lietuvos soiis- 
gas, H. Jaskūnas. M. Jaskūnienė, tais atvyksta ir propagandistas 
M. Jurevičius, V. ’ Karaliūnas. J. ^A. Laurinčiukas, o vietos komu- 
Karišiėriė, D. D. Kelmelienė, VI. nistų laikraštis “Vilnis” paskel- 
Lnpieniį, V. Lazinskas. P. Luką- bė, kad-į koncertus atvyksta ir 
sevičir.s. P, ^ą^Įaį^^P»Pečeliū- Sovietatąjnbasados Vašingtone 
nąs; V. gje^tI&'iEk^aWuskaite. pirma^’^ękTetorius — konsulas

_____ . ESčaląiūskas. Kadaiti oku- 
Stįnelytė. dr. Alg. StStkevičius, pantas tuos scenos žmones išlei- 
k«R. A. Svarinskas,yTyfem. A. džia propagandiniais tikslai-, 
T-a^kevičius, D. Tamulytėj Ant. į Amerikos Lietuvių Taryba visuo- 
Terleckas.______________ ■ j menei parašė atsišaukimą, o

Dauguma jų kaliniai, o kai ku-! Mokslo ir Pramonės Muziejaus 
rie šeimos nariai, varginami, se-j ų, Beverly Arts Center salių, kur 
karni- namuose..

'Lietuviams palanki radijo 
stotis

Daugiausia etninėms gi upėms j 
patarnaujanti Čikagos apylinkių | 
radijo stotis WCEV Lietuvos-, ne
priklausomybės šventės proga 
sava iniciatyva davė tuo -klausi1, 
mu ilgesni pranešimą, suminėda
ma garbingą Lietuvos praeitį, 
laimėjimus nepriklausomybėje, 
priespaudą dabartinėje okupaci
joje ir laisvės viltis. Stoties va
dovė Lucina Migala pranešimo 
lėkštą atsiuntė Amer. Liet. Ta
rybai, kuri jai išsiuntė padėkos 
ląstą?'“/....

'Energingas lietuviškų reikalų 
gynėjas

Algis šilas, kuris .Amerikos 
Lietuvių Ta’ybc.s rekcm ncacija 
buvo pakviesas Jungtinio Pa-, 
bnlfiėčiu Komiteto Vašingtone! 
reikalų vedėju, energingas savo.' 
parcigO<ė. No tik gausiai kentak Į 
tuoja Vašingtono įstaigas, bet ir 
spaudoje bendradarbiauja. Jo 
straipsnis apie reikalą plačiau 
įsijungti į Pabaliijo it Ukrainos

J., Saunoi’his.

kup. A. Svarinskas, tikslai-

numatyti koncertai, vadovy
bėms rastus, kad tokiems koncer
tams nepritaria.

.4 he Inf.

MARCOS DALINO
SVETIMUS PINIGUS - 

; ^WASHINGTON, DC. — Val- 
■stybės departamentas vakar įtei 
kė atskridusiam Filipinų banko 
direktoriui 2.000 įvairių doku
mentų, kuriuos Marcos atsivežė 
j Havajus. Tie dokumentai bu
vo lėktuve, koLniuilines tarnau
tojai juos peržiūrėjo ir įteikė at 
saikingiems Valstybės dgponta- 
nvento pareigūnams.

Atvykusiam banko direkto
riui įteikti ne palys dokurpetntai, 
bet ziraksinė jų nuotrauka.

Filipinų vyriausybė labai pa- 
• lenkina, nes dabar ji galės pa
tikrinti, kiek pinigų jis išsivežė 
ir kur jis juos dalino.

Pa vš vėjo, kad Marcos gavo 
iš JAV vyriausybės 10 milijonų 
do’erių už Amerikos laivyno 
bazes, tel jis tų pinigu n'įnešė 
į Filipinų valstybės iždą. Jis rei-

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ

NAUJIENŲ” SKAITYTOJAMS,
BENDRADARBIAMS,

BIZNIERIAMS IR RĖMĖJAMS
Naujienų” Administracija.

Chicago, 111. — šeštadienis Wedhesdav

Amerikos karo laivai ir lėktuvai Sidra Įlankoje su
naikino du .greituosius Libijos laivus, skubančius Į Sid
rą Įlankoj iiianevrųojančius JAV karo laivus

— Aš NIEKO BENDRO NETURĖJAU SU 
TRUMANU, - PASAKĖ SHULTZ

Turkijos vyriausybė prašė paskirti jai daugiau 
>amunicijos, Šovinių

ATĖNAI, Grakija. — Praeito
: šeštadienio naktį, kai sostinės 
gyventojai miegojo, pačiame

. Atėnų centre,pačioj drdž.aikštėj 
buvo visai susprogdintas didelL 
prez. Harry Trumano pamink
las.

Policija stengiasi išaiškinti nu 
sikaltėlius. bet iki pirmadienio 
palicija neturi jokios tikslios in
formacijos.

Alenuose paleistas gandas 
kad paminklo sprogdintojai, no 
rėdami pakenkti -atskirendan- 
čiam sekretoriui George Shultz, 
tris dienas prieš jo atškridimą

Mėlynąją mečetę ir St. Sofijos 
mjzi'jų. vėliau sėdo į laivą ir Pa
sivažinėjo Į Bosfo-ro -pakraš
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CHADAFI NUBRĖŽĖ “MIRTIES LINIJĄ, BET 
JAV PRIPAŽĮSTA TIK 12 MYLIŲ

Tripolis kvietė arabus pulti Amerikos Įstaigas, bet 
arabai nori pagalvoti.

WASHINGTON, D. C. — Ame
rikos didieji ir pagalbiniai lėktu
vai pirmadieni manievravo Sir- 
tės įlankos vandenyse, prisilai
kydami tarptautinių dėsnių. 
Amerikiečiai pripažįsta 12 my 
iių vandens plotą nuo Libijos 
krantų Libijos vandenimis.

Nei manievruojaųtieji JAV 
karo laivai, nei lėktuvai neįplati- 
kė į Libijos vandnis ip nepalie
tė Libijos erdvės, Tuo tarpu Ma
homed Chadafi nuo Bengazi iki 
Tripolio tiesią liniją, pavadino ja 
Mirties linja ir nutarė neleisti 
amerikiečiams naudotis Sirtės 
vandenimis

rakėtos

12:45 
Libi'cs 
raketa*

kalus taip sutvarkė, kad pinigai 
pateko į Marcos asmenišką sąs
kaitą.

Be to, atvežtų dokumentų fair 
po rastas vimas lapas, kuriame 
surašyti vardai asmenų, ku
riems Marcės dalino pinigus.Vie 
niems davė 300 dolerių, o ki
tiems įteikė net $50.000. Dabar 
valdžia įturės progos patikrinti 
ar Marcos i.š tikrųjų tuos pini
gus davė, ar tik sąrašą pada-
rė-

KALENDORĖLIS

kova 26 d.
Arbatas..

Saulė teka 5:15, leidžiasi 6;O5.

Saulėtai, šiltesnis, vėjuotas.

.] A V karo vadovybė paleido šūvį 
: ?.r.ėj?.ntį laivą ir jį iš-prugdino

Laivas užrūko užsidegė, ir 
pradėjo skęsti. Apylinkėje ne
simatė nė vieno plūduriuojančio 
žiricgaus. Laivas parūko ir Nu
skendo. Užsidegus laivui, kran
tus ginančios patrankos paleido 
kelis šūvius į 32 mylių atstu. 
5no.;e esančius JAV karo laivus. 
Tada .Amerikos karo laivai iškė
lė į padanges priešlėktuvines 
bijos pakraščius saugojamas 
brankas.

Li
pa-

Amerikos karo Laivai y i 
siruošę pulti Libijos karo cent
rus, Chadafi paskelbtus “nėfu- 
rįnėių teisės valdyti Libijos ir pa 
tariama vietos gyvpMojams su- 
rinčių teisės valdyti Libijos ir pa 
mą, kad v^hkivas nesauvaliau- 
tų, nekenktų pačiai Libijai bei 
kaimynams.”

pa-

— Marcos paliko M^nilos pre
sident iiro j :d< ik u mentus apie už
sienio banku;rse investuotus rhi- 
lijcrsus. Investavimai siekia Ą bi 
lijonus dolerių.

išsprogdini) didelį buvusio prez. 
Ha.ir.iy- Trumano paminklą.

Prez. Trumamas pasiuntė Į 
Atėnus Amerikos tankus ir ma
rinus, kurie padėjo graikams iš
skinti komunistus, pasiryžiusius 
pagrobti GI'*dri]’Os sostinę,tig jo, 
prezidentas Trumanas tais pa
čiais 1947-fais .metais sukeikė 
graikams ekonominę jragalba. 

■ Komunistai būro nustumti prie 
Jugoslavijos ir net iki Salonikų. 
Paminklas vaizdavo Amerikos 
karo galią ir ryžtą pastoti ke
lią komunistams.

Ąrikretorius George Shultz su 
žmona buvo musykęs į Turkiją. 
Dabartinė turkų vyriasybė Pr*- 
šo iš Amerikos didesnių karo me 
džiagos atsargų, kad turkams 
neatsitiktų, kaip atsiliko Kipro 
saloje. Turkai buvo pas-.iyžę už- 
inuti visą Kipro salą, bei netir- 
rėjo pakankamai amunicijos. 
Turkai užėmė daugiau teritori
jos negu turkai buvo apgyve
nę bet pritiūko šovinių toliau 
ŽA-g-uoti. Tuometinė turkų 

įpikalayo

gana

Sekretorius kalbėjosi su Tur
kijos biznieriais, kurie prašyte 
Išrašė, kad Amerika įsileistų iš 
Turkijos daugiau audinių. Sek
retorius Shultz suprato, kad jam 
teks derėtis su turkų vyriausy- 
I>e dėl Amerikos karių bazių pa
čioje Turkijoje ir progos sekti j 
elektronini judejmą pačioje 
Bus joje. JAV kubai gerai žino 
apie sovietų karo jėgos judėji
mą tarp Europos ir Azijos.

Sek” storius Shultz buvo 
griežtas su biznieriais.

Patarė jiems nespausti Ame
rikos dėl bazių, nes gali para
ma visai nuilrūkiti. Jis priminė, 
kad Turkija naudojasiAmerikos 
protekcija. JAV nenori išprovo
kuoti karo. l>et jos nenori, kad 
Kremlius netikėtai užpultų Ame 
riką nepasinješusią.

Kalinis su turkų vyriausybės 
atstovais į.ikmo Slmltzą. yru pa
siruošusį ir toliau Ite d adar. 
bauiti;$u JAV nes Sovietu vai- 
tižios pS'.'jvim nepuls turkų, 'kol 
l>endra darbia irs su Amerika.

vy
riausybė labui u^ikalayo karo 
medžiagos, be! amerikiečiai įvai 
rais būdais atsisakinėjo. Galų 
gale tiukai buvo priversti sustab 
dyti karo veiksmus ir pradėti pa 
starunrs. Tu kai bijo kad ir 
jiems neatsitiktų panašus daly
kas ateityje.

STAMBI LAS, Turkija 
etą ą-čladcnj sekretorius Shultz Į 
apžiūrėjo Bosforą cLulrnantj Eu- ■ 
ropą nuo Az.i°s ir vienintelį ke- | 
lią. leidžiam j sovietų karo lai-1 
varas iš Juodųjų jūrų įplaukti į 
Vrdoržemių jūrą. Sekretorius su Į 
turkų užsienio ministru aplankė! sekretoriaus parcigms.

Als: kingi Corazon Aquino 
vyriausybės nariai nudatė. kad 
Marcos giminė-, tini milijonus už 
sienio bankuose. Valdžia reika- 
la»ja juos grąžinti filipinie- 
čtams.

Pra-

—Adlai Stevenson Jr. paskel
ta. kad nė vienas L"> Roche ša
lininkas neturi teisės kandida
tuoti Demokratu partijos sąra
šuose.

Illinois valstijoj pirminiuo
se rinkimuose nacių šalininkai 
laimėjo vicepirmininko Ir tižs.

Chadafi ryžosi uždrausti anie- 
rkiečiams naudotis Sirtės van
denimis ir erdve. Pirmadienio 
ryte 2 A.fnerikos sprausminiai lėk 
‘uvai iskrido į Sirtė.- erdvę, kad 
galėtų nustatyti, koks oras bus 
manievru srityje. Tai 7:52 va
landą ryto priešlėktuvinės Libi
jos patrankos nuo žemės paleido 
i-akėtas į amerikiečių, lėktuvus. 
AmerTkįeciaf. pajutę, skrendan
čias raketas, pasuko kita krypti
mi, kad raketos nepataikytu, )•" 
nustatė, iš kur minėtos 
buvo leidžiamos.

Sekmadienio popietę, 
minutę priešlėktuvinės 
patrankos ir vėl paleido
; praskrendančius' 2 laivyno lėk 
tuvus, -nustatančius orą Sekma
dienį 1:14 pm priešlėktuvinė- 
patrankos ir vėl paleido šūviu- 
iš piriešlėktuvinės patrankos. 
' įso Libijos karo jėgos paleidi 
6 priešlėktuvines patrankas, 
nor- nė vienas Amerikos lėktu
vas nebuvo įskridęs i Libijos van 
denis ar;erdvę.

Lygiai-3 vai. po pietų. Ameri
kos karo laivai nu-tatė. kad pa- j S2r,gų. 
krančiu patruliuojantis L:bijo-I 
laivas, pilnas sprogstamos medžią j 
gos. išplaukė iš Libijos pietinė- 
zonos ir skubėjo tižiai į manev- 
’ iiojanči".s Amerikos karo laivus. •

— Dokumentai rodo, k^d 
Fernando Marcos ir jo žmona 
Imelda turi 1 namus New ¥»r- 
ke5 Manhattan, Iš kur šie bepi
nigiai gavo dolerių 
nums nusipirkti?

Marcos su žmonp
Iš išskrsti Į Panamą, bet Paname* 

vj riausybė atsisakė jį priimti.

l’rez. R gagant ii pradėjus 
karpyti b'utlželą, Turkija rei
kalauja, kad las karpymas nesu 
mažintų Turkijos reikalingų

— Burneo salos š^uiėje £y* 
venar.'i knabatų tauta noriau, 
vės. bet policija švaikė d.-moh- 
straflitus.

YUGOSLAVIA

Atėnuose, didelėje aikštėje, stovėjęs Harry Truma- 
paminklas šeštadienio naktį buvo visai sunaikintasno

Manoma, jog tai buvo komunistų teroristų darbas.



LAIŠKAS

VISIEMS LIETUVIAMS LINKI

IR VISI DARBUOTOJAI

4040 Archer Ave.. Chicago. IHmois 60632 *Phcne 254-4470

reikalas' 
s tuojau 
a niekur

didelė nelai 
sukelia di 

mažesni

tau vėl neaišku, 
risi drauge?
ir pats laiškas aiškūs,

nelaimingas bro 
iš Lietuvos....

s. mylimoji:

Pensin 
pažmonyje.

Bandymas Su Studentai

MIDLAND FEDERAL
SAVINGS '

Pavartai, apžiūri, ir 
Kodėl negyvena jie 
Rod<»s juk ir žodžiai 
0 graudena širdį, net nebežinia.

Buvo atliktas bandymas su me
dicinos studentais dar prieš

Gavau trumpą laišką, paskubom rašytą. 
Rašo sengalvėlė tau iš Lietuvos:

Tavo mylimoji ir brolelis Vytas 
Ir tėvelis gavo žemės iš valdžios....

Bijau tau »r aiškint, 
Kad motulę veža jau 
Nužudyti tėvas, broli

ų Alvudo 
sesuo Ona 

Ankienė, Justinas Žemaitis, už jų A. Krikščiūnienė, 
gail- sesuo Elena Peržinskienė ir kiti.

• Deimantas yra 90 kartu kie
tesnis už kiečiausią mineralą 
Corundum vardu. Kietumas yra 
vyriausia deimanto žvmė.

Nors nervinimasis rieprišaukLi 
tiesioginiai stroke, bet jis gali pa
lengvinti atsiradimą siroko. Čia 
tito reikalu atsinfintihi du fak

Sudiev! Ranka dreb 
Jau nesimatysim nk 
Sudiev! Išvažiuoju 
Tik sulietas laiškas

— Brazilijos centre audra už
mušė 2 žmoneSj o 32 }000 paliko 
be pastogės.

Įdomu žinori ar yra toks žmo
gaus būdas, kuris artma žmogui 
s-troką* Ar yra toks lėtas žmogus, 
kuris atitolina ano saVęs stroką? 
4»r išsišokantysis gauna stroką 
greičiau už savyje užsidariusįjį

Atsakymas į visus tuos klausi
mus yra: — nemanoma, kad taip 
yra. Nors nėra vieno ypatingo 
Sūdo žmogaus gaunančio stroką 
ar širdies ataka, vienok dar nė
ra atliktu tyrimų, kurie patvir
tintu šitą teigimą. Jau atlikti ty
rimai nurodo, kad nėra tiesiogi
nio ryšio tarp būdo ypatingumo 
ir širdies atakos ar rtroko. Gal 
ateityje bus susektas strokui pa
lenktas žmogaus būdas — elge
sys. bet dabartinė tiesa yra to
kia: bet kuris ir kiekvienas gali 
t u silaukti širdęs atakos ir stroko.

Proto Pasilpimas Neg r eiti na 
Stroke

— Baltieji rūmai paskelbė, 
kad šiaurės Atlanto ir Varšu
vos Pablo atstovai lųesusitarė su 
mažinti karo jėgas Europoje.

jiems laikant svarbius egzami
nus ir po ju? kai jiems buvo pia- 
nešta, kad jie juos išlaikė.. Visi 
jie buvo sveiki, jų kraujo spau
dimas buvo normalus. Tik prieš 
egzaminus buvęs pakilęs jų 
kraujo spaudimas, po egzaminų 
už kelių dienų siisinorniavc pas 
visus studentus.

Šiame atsitikime salima sutik
ti, kad įtampa sukėlė hiperten- 
siją. Tai pavyzdys laikino kraujo 
spaudimo-pakilimo. ‘ ■

Ilgalaikis Kraujo Spaudimo
Pakilimas

Jei bet koks proto sutrikimas, 
artintų stroką. mes.daugiau ras
tume stroką turinčiųjų proto li
goninėse. Kaip tik ryšio nėra 
krp proto pairimo ir stroko. ga
vimo. Taip pat ir- neurozės ne
didina strokui galimybę. Net po 
elektros šoko pacientai neapturi 
strokų daugiau už kitus pacien
tus. Net yra žinoma, kad elekt
riniu šoku gydomi pacientai re
tai kada suserga stroku. .

Nereinimasis Lengvina
- Stroko Atėvma

padėti 
mano mamai esančiai prieglau
doje, kur ji, negalėdama pati at
sigerti vandens ir nepagirdoma 
tarnautojų, turi kietus vidurius. 
Jai duodami Įvairūs laksatyvai 
nieko negelbsti — viduriai sukie 
tėja ir turi būti rankomis išvalo
mi. Kai aš nueinu, tai ji tuojau 
išgeria girdoma tris puodukus 
vandens. Prieglaudoje švara pa 
kankama, bet tarnautojai nespė
ja, nors reklamuojasi neblogai 
Kas man daryti?

Atsakymas. Suorganizuok iš 
visų dievobaimingų grupių — 
grupelių Prieglaudose Senelių 
Gydymo Būrelius, Nagų Sene
liams Karpimo Vienetus ir da
lykas bus palengvintas šenė- 
iiams labai žymiai, r p į

Dabar pasiskaityk-iaikrašciiic- 
se, kur renkasi Altorių puošimo 
moterys, kur posėdžiauja Šven 
to rašto skaitytojai - jos — ir 
i .* u eik pas j uos: pap rašyk, kad 
šalia maldų ir puošmenų, jie ir 
jos griebtųsi Prasmingesnių už
siėmimų. Jie galės ir melsti ir 
nagus seneliams karpyti, o taip, 
pat seneles girdyti.

Pagaliau negi visi dvasiškiai J 
niekus išvirto, kad šitokios arti
no meilės nė lašo mūšų aplinko

je neliko. Prieglaudos ima bai
sius pinigus, o patarnavimas ■— 
tai kaip Dievas duos. Tada sege-- 
ifei atsiduria tarp dangaus ir žem
inės: jie tapo pėrsilpnais gyvent i 
ir perstipriais numirti.

Mes, dar tikrais krikščionimis 
ir tikrais lietuviais esantieji pra
dėkime nutraukti tą nežmoniš
kos, kad ir Dievo vardu daromos 
veiklos grandinę mūsų, ypač 
-senelių naudai. Kol tas sapnas 
gyvu kūnu stosis, eik, kitą siųsk 
— ir girdykite savuosius.

Stiprias emocijas sukeliantis 
gyvenimas gali žymiai pablogin
ti hipertensiją. Tokios emocijos 
normaliem.- žmonėms sukelia tik 
laikinai pakeltą kraujo spaudimą. 
Emocinė Įtampa ofisuose dirban 
tiems amerikiečiams yra neišven
giama blogybė. Nors gerai apmo
kami, jie kenčia nuo viršininkų 
nesuprantančių laike: jie Įsako, 
atlikti darbus^e^ valandą, kada* 
normaliai tokį "darbą galima tik j 

ppėr pusę dienošskubiai ir įtc4up-I 
tai dirbant, atlieti. Tokie darbi-j 
įlinkai randasi nuolatiniame,: 
mandagiame kare. Nori gyventi 
— turi taip kariauti, nes kitaip 
elgdamasis neteksi! vietos, įstaigo-j 
jė ar ligoninės a(lnii-ų£^fsį*>j^e. j

Tokiems "kariautowr^I^^era j 
‘t:’; » S *.-vetuua'hipertensiją-su gos. pa- 

-ekonus. Tai "nebūtinai kapitalis
tu išradimas, nes panašiai dėjosi 
ir Lietuvoje, .kai atėjūnai “svie
to lygintojai” Įsakydavo atlikū 
darbus Įstaigos vedėjui. Tik ten 
galėjo jie i lubas pažiūrėję sa
vaitės darbo raportą p e r dieną 
paruošti: niekas tais jų rapor
tais ųesi domėjo. z „

Čia yra visai kitas 
tavo klaidą komputei i; 
parodys ir tu su melu či 
nenueisi

įtampa Didino Cholesterolio
Kirki Kraujuje

Čikagos universiteto medic 
Dos mokykloje dirbą.- gyd. R

Skaitytojai Turi Virsti
Darbuotojais

Klausimas. Kaip man

Kam čia, savęs klausi, toks graudus “sudievu 
Į kur išvažiuoja motina sena?
Kokią žemę gavo mano brolis, tėvas, 
Ir kodėl nerašo mano mylima?

. turiu baigti laišką, 
ad, niekados -

Kur? Kodėl?—neišku 
išaroiTn mamos ...

2416 Lithuanian Plaza Ct, Chgo., Hl. 60629 
(on 69th Yz block west of Western)

iziuis — jo kūno lai- 
ėl reikia lavinti 
s ne tik savo kūną, 
nusiteikimus. Tik 

esi mes pajėgsime 
i gyventi.

Sudarome dokumentus giminėms
Ruošiame ekskursijų ir pavienių asmenų maršrutus į Lie
tuvą ir Į visus pasaulio kraštus pigiausiomis kainomis ir 

geriausiais patogumais.

ENKIMES GERU PATA 
RIMU PASINAUDOTI

Bet kas ir kiekvienas gali susilaukt 
tik širdies atakos, bet ir -stroką

Mediciniška tiesa

Kiekvienam yra būtina susi
kaupimas kasdieninis bent ke
lioms ar keliolikai minučių. Gal 
mojant paties turimas kilnias min 
iš toks susikaupimas gali būti 
naudingas Taip pat tam reikalui 
galinu pasinaudoti sekančiomis 
kun. Juozo Juozevičiaus kilnio
mis mintimis.

Nesvarbu kokio tu tikėjimo 
būsi, ar visai be tikėjimo gyven
si — tu privalai visų pirma bū
ti žmogus mylintis savo artimą 
darbais. Dabar ant visų kampų 
rėkia, šaukia — pamokslauja 
kiekvienas savaip Kristų išpa
žįsta. Yra net tokių, kurie nieki
na, nevertina žmogaus gerų dar 
bų, Taip kiekvienas savaip išpro
tėjęs randa už save dar menkes
nių sutvėrimų, kurie jam pade
da net koplyčią statyti.

Gali tu priklausyti net geriau
siai religijai, jei tavo darbai ne
bus tokie, kaip Kristus nurodė — 
tu būsi menkas žmogus. Todėl 
visi dabar turime eiti nuo vien 
ceremonijų — vien išorinio pa
sirodymo prie giliai vidinio — 
gyvo nusiteikimo artimo pagal
bai. Jėzaus mokslas yra labai 
paprastas — tai žmogaus meiles 
mokslas. .

Jei mes nemeiliai pradėsime 
žmogų mylėti saVaiš elgesiais —; 
nebus mūsų -tarpe jokių scktil, 
jokių'atskalūnų, išskyrus tik su 

’piųtu susipykusiuosius, kurie 
nepajėgia artiųK>tmylėti.

,s*
Dabar niės meskime pravar

džiavę vienas kitą įvairaus tikėf 
iirnio išpažinėjasi-s, o^pradėkime 
vienas kitą vadinti Kristaus pa
sekėjais. Tai apims visas mūsų gę 
ria tįsios veiklos sritis. Mes tapsiį 
me savam artimui tikrais brof 
bais ir seserimis. To visi trokštai 
me, todėl ir pradekime nu'sjtęiKti 
ir 'dirbti didesnės meilės įsigiji
mui ir jos savais elgesiais arti
mui ja rodyti. ,

chrd J. Jonės susekė, kad Įtam
pos metu reikšmingai pakyla cho 
jesterolio kiekis kraujuje.

Medicinos studentai po baigia
mųjų egzaminų turėjo liesesnį 
kraują, negu prieš egzaminus, 
k;.da jie jaudinosi. Tas irgi nu
rodo Įtampos Įtaką į kraujo rie
bumą. Žincma, yra reikalaujan
čių. kad tuo reikalu būtu atlik
ti didesnio mąstą tyrimai.

. Ne Visi Vienodai Reaguoja 
l įtampą

įtampą sunku išmatuoti — tai 
nežinomos kiekybes jėga Žmo- 
nės nevienodai reaguoja Į įtam
pą Taip pat sunku susekti, ko
kie pakitimai kūne vyksta Įtam
pai veikiant. Todėl tokie tyrimai 
daromi su gyvuliais.

Kanadietis mokslininkas dr. 
Haris Sėly e per visa savo gyve
nimą tyrinėje Įtampos pasėkas, 
iš daugeliu jo atliktų bandymų, 
paminėtinas jo bandymas atliktas 
:>u žiurkėmis.

Visai priešingai minėtam laiki
nam kraujo spaudimo pakilimui 
gali atsirasti ilgalaikė hiperten
zija, jei Įtampa yra labai didele.

Taip atsitiko, kai prieš kiek 
laiko Texas mieste Įvyko suirutė. 
Tada net 57 procentai tirtų žmo
nių gavo virš normos pakilusį 
kraujo spaudimą per ištisas 7 ar 
14 dienų po minėto sukrėtimo.

Kitu atveju buvo tirti karei
viai pasiruošę mūšiu. Prieš tai 
jų kraujo spaudimas buvo nor
malus. Po kovo? 27 procentai jų 
gavo pakeltą kraujo spaudimą ir 
jis toks pas juos laikėsi du mė
nesius po to, kai kova pasibaigė 
ir kareiviai nebuvo 
vyje.

Visi žinome, kad 
mė ar kovo- laukas 
džiausią įtampa. Dali 
.tempimas lydi žmogų vykstanti 
rytais i darbą greitkeliu ar po 
darbo grįžtant Į namus. Reikia 
ne tik pačiam būti atsargiam, 
net ir kitus važiuotojus reikia 
sekti.

Rūpestis būti nustatytu laiku 
sutartoje vietoje, didelis judėji
mas. darbo užbaigimo terminas 
... vis tai gyvenimo dalelės prisi
dedančios prie Įtampo.-., kuri ga
li būti išreikšta arba paslėpta — 
nutylėta.

Yra žinomi stroKo atsitiKimai. 
net žymiems žmonėms pašilai 
kantieji. kada virš minėti du 
faktai Įtakoja žmogų prieš gavi
mą stroko ir po to Sakysim mir 
lis myliniu artimųjų, ar nėra- 
niurnai Įstaigoje, kurioje ligonis 
eina atsakingas pareigas veikia 
ligonį O jei dar jo būdas yra kie 
tas — verčias žmogų sunkiai ir 
itemtai dirbti beveik niekada 
nenuzišypsaiit. Tokio žmogaus 
vidinė Įtampa gali sukelti emo
cinę negerovę. kuri gali vesti 
prie stroko žmogų dap ankstyva
me jo amžiuje.
Emocini Įtaka I Kraujospūdžio 

Sviravimą

Jis sveikas žiurkes pirma pa
lengva pripratino prie kasdieni
nio žiurkėms užduoto darbo 
(tread mill) — bėgant ant besi
sukančio rato Kai daktaras bu
vo tikras, kad tos žiurkės fiziš
kai tinkamos atlaikyti, nemalo
nias aplinkybes (jų kraujo spau
dimas ir pulsas buvo tvarkoje), 
is pradėjo jas varginti, Įtampą 

jose kelti.
įvairiopai jis jas gąsdino: gar

ais garsius leido, jas blaškė su
plūsto oro srove, blykčiojan- 
ia šviesa neleido joms ilsėtis — • 
.'iegoti elektros srove jas jau- 
ino. Fo dviejų savaičių tokios 

-.ankynės, tos žiurkės tokios 
veikos, kokios jos prieš tą ban

dymą.
Tas dr. Seiye su tos pat rūšies 

žiurkėmis ir kankino jas taip 
tat kaip minėtas, tik dabar jos 
lebuvo pripratintos prie minė- 
u negerumu. Na. ir kas gavosi. 
;au prieš baigiant šį dvejų ra
žaičiu bandymą, visos tos bando- 
gos žiurkės nugaišo neatlaikiu-

jaiisnurJs 
n ima s žiu

Visi jie jau gavo
Naujienos, Chicago, 8. Ill. 4W6
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MANO MOKYKLOS 1 *

Nesu baigęfįjjukius mokyklos, lytoje Lietuvoje, bet ir Ameri- 
NeąiMai atšvenČiau savo gyv®- Roję.
pimo 90 metų stikaktj, Tai ątno- 
ėo, kad jokios mokyklos ab *ir 
nebaigsiu. Nebeik Laiko O kai 
peržengi 90 metų, t ii laikas iš 
tikrųjų darosi trumpesnis. Mo-| 
tykiai b-iigti reikia daug laikoj 
c aš jau matau, kad to laiko man 
jau neužteks. ‘

■ Esu keli.- kartus minėjęs, kadi 
jokio mokslo nebaigiau, nes mo
kykloje, galiu sakyti nebuvau, o 
kai vienam admirolui Chicagos 
uoste parodžiau, kaip reikia iš
traukti nulūžusį sriubą, tai jis 
baigęs technikos mokyklą ir.vni- ' 
bersitetą, buvo pasiryžęs išžu
dyti visą garų pečiaus viršų per 
keturias dienas, o as viską su- 
tvarkiauĮ per|3fĮąfen^a§.į j1 . 
? ' wiv į *

— Mri ; J dkūbciirs, peržiūrė
jau visais vartotus vadovėlius ir 
Ųiekur neradau būdo [_ 
pečiui taisyti kaip tu patarei.
Norėdamas tave pagerbti,.prieš 
skambindamas, nūsiėiniau kepu
rę ir,jos ncužsidėsiu, kol nebaig- 
Ai tfelefoniioti.

-Padėkojau jam už paskambi-

Rykles nelankęs, kasdien mo- 
ausi iš gyvenamo. /
Man buvo malonu, kad ne vien 
gedusio laivo kapitonas,; bet 
Chicagos priemiesčio uosto 

irolas pagerbė mokyklos ne
migusį mechaniką, bet kai da- 

pagalvoju, tai aš ’vi^ dėlto 
ii be mokyklos nebuvau'. Mc-

Patį svarbiausia, dalyką, kurį 
mckyklbje'duoda — pramokymą 

‘skaityti, — aš pats pramokau. 
Prapiokau namie, kai visi gyve
ntame Rygos priemiestyje. Man 
padėjo motina, tėvas ir kieme 
nąkvojtįsieji Lietuvos ūkininkai, 

-ątVęžę Rygon javais, daugiausia 
,‘ėmepis. Pramokau ne vien lie- 
tuvišŠai, bet rusiškai ir latviš
kai.

Gcrjausia mokytoja buvo ma- 
Tio motina. Ji padėdavo knygą 
ant stalo, perskaitydavo raides, 
ištirdavo žodį. Nebuvo a, b, --ab, 

de. Ji pasakydavo visas, 
raidės, ištardavo žodį ir pasilik-: 
davo atmintyje.

Mano motina buvo reformatė. 
Ji pažino vokiškas raides. Įsižiū
rėjęs, aš ir tas raides pramokau, j 
Buvo truputį sunkiau, bet ma- 

garvežio no akys buvo ■ geros, skirtumus 
pastebėdavau, išmokau senomis 
vokiečių raidėmis. ’ Pramokau Į 
latviškai ir lietuviškai. Tėvas su-1 
pažindino manę su kirilica ir pra j 
mokau rusiškai skaityti. Dar iri 
šiandien turiu kelias rusiškas} 
knygas, kurias kartas nuo karto 
pavartau ip pasiskaitau. Skaitau 
Tolstojų, Kirilenka, Nekrasova 
ir dar vieną kitą.

Bet kai iš Rygos grįžome Į Ku- Į 
bilius, tai pradėjo mane siųsti ii 
Papilio mokyklą. Tuo metu Paį-' 
P'lyję buvo Laisvės mokykla; 
Kodėl rusai pavadino Papilio mb- 
kykią “Svoboda” man neaišku, 

t madoje.ą.lankiau ne vien "caro vai- Tada laisvė buvo labai

; LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

P VISIEMS MŪSŲ DRAUGAMS
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Donald M. Petkus

Mr. ir Mrs. Anthony B. Petkus

Donald A. Petkus

Mr, ir Mrs, Lawrence Gasunas

■ė Visu amenipių reikalu Valuy .kur kitur p: ■-įdeda nutautima 
ta. pelitiniams reikalams. Už tai! ir milietuvėjimas.” 
_3 nesirūpina, “lituanistiniu 
švieti m u”. "Ne lituanistinės mo
kyklos ne lituanistinio insti-t

'i-kas“. kuri paskelbė kunigų'j 
mat ; jonu Drangas. (1983. 4. 16).j j 

Netikėtai -?.vo arhyve radau Tai poetės Eglės Juodvaikcs;’ 
Igno Petrau-ko straipsni Nau-Įbe pavadinimo eilėraštis.Turbū{;

u- (ienose 1984 m. rugsėjo 28 d. Šis
r.s. ir ne lituanistikos katedra pa ,-traip-nis. manau, prisidės prie 
laikys lietuvybę gyva išeivijoje. | D. Petronytė- minčių. Ignui 
o tiktai sąmoninga, patriotiškai Petrauskui susitikus, prašau ši 
.lushekusi šeima, šeimoje, o ne straipsnį perspausdinti.

DĖL PRIEAUGLIO DIEVO TARNYBAI

Jonas Jakubonis

Ga is Draugo redaktorių-* 
1 Br. Kviklys vėl papylė vedamąjį 
; kuriame kaltina lietuviškų pa- 
i ’apijų kunigus, kad ncišaugina 
Į ’alinimo dvasiniam pašaukimui. 
; Nežinau, ar p. Kviklys priklau- 
į so lietuviškajai parapijai? Bet 
j vis tiek, jei jis turėtų bent kiek 
į geru noru, tai matytų kad para- 
i pijų kunigai stengiasi, kad jau- 
1 nimas Įsisąmonintų tikėjimo tie- 
| sus. Parapijose yra pradžios mo
kyklos, kuriose dėsto vienuolės 

, seselės. Čia vaikučiai paruošiami

kad mokykla neša žmc- žinojo, bet lietuviai jam patiko, 
j Per atostogas jis nutarė pramok-

Manė, 
nėms laisvę.

Toje Papilio mokykloje buvo 
mokytojas Vinskevič, jį vadin
davo “učitel Vinskevič”. Jis bu- i 
jie gyvas. Žinojau jo vardą ir tė- I 
vo vardą, bet dabar jau nebepri- I 
šiurenu, esu tikras,kad mokytojo! 
vardą prisnūdusi atmintis vėl i 
atmins, tai tada parašysiu

Mokytojas Vinskevič buvo la
bai gyvas, judrus, linksmas, ne
paprastai geras mokytojas.

Mokytojas Vinskevičius buvo i 
kilęs iš Centro Rusijos, negalė
čiau pasakyti, iš kurios jis buvo 
kilęs. •* X v

Į Papilį ji atsiuntė caro vai- | žiai sugyveno, 
džia. Apie lietuvius jis nieko ue- (Bus daugiau)

kas knygas ir greit pramoko 
skaityti ir kalbėti. Caras atsiun
tė Vinskevičių mus surusinti, o 
jis sulietuvėjo. Ne tik kalbėjo 

i gražiai lietuviškai, bet rūpinosi 
lietuvių reikalais.

Jis tebemokyto ja v o Papilyje’, 
, bet aš mokyklon jau daugiau ne

bėjau. Taip reikalai susidėjo, 
kad turėjau dirbti ūkyje, o.vė
liau išėjau tarnauti pas kitus, 
ūkininkus. Porą metų paganiau, 
bet girdėjau, kad mokytojas 
Vinskevičių s tebemokyto javo Fa- 
pilvj ir su lietuviais labai

PETRUTYTe teisingai galvoja

D. Petrutytė 1986 m. kovo 19 
d. “Drauge” rašoma;

“Jei šiandien LB ‘ vadovybei 
yra metami kaltinimai, kad ne-, 
pakankamai rūpinamasi litua
nistiniu švietimu, nėra visai be 
pagrindo, kaip LB pirmininkas 
yra pareiškęs. Jei tėvai namuo
se nekalba su savo vaikais lietu
viškai ir jei lietuviškos visuome-
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nės dalis yra mažai sąmoninga 
tautiniu požiūriu, ką pats LB pir- j 
.mininkas pripažįsta, tai kyla 
klausimas, kodėl taip atsitiko? 
Kas iš tikrųjų turėtų tuo susirū
pinti?”

Kristus yra pasakęs: Dviem 
ponam netarnausi. LB pirm. A. 
Gečys ir B. Nainys užsigeidė su
griauti ALTą. VLIKą ir sukū-

Deja, jaunuolis, baigęs pra
džios mokyklą, išeina iš parapi
jos globos. Tolimesnį jaunuolio 
auklėjimą perima jaunimo or
ganizacijos. Pažiūrėkime, kur 
jaunimo vadai kreipia tą skais
tų, tik iš mokyklos suolo išėjusį 
jaunuolį?

Ateitininkai išleido, ne lietuvio 
parašytą romaną, apie scene's, 
taip sužavėjo ateitininku vadus, 
kad kunigas Bagdonavičius, atei
tininkų susirinkime, patarė jau
nuoliams tą romaną skaityti kaip 
evengeliją. Jaunuoliai, kunigo 
paraginti ir skaitė ne tik tą, bet 
ir panašią literatūrą, Taip jau
niems ateitininkams augant, kei 
tesi jų pažiūros į moralę ir groži.

Štai, ateitininkų žurnale, kur 
viršelyje DAR atspausdinta, 
pirmųjų. Įsteigėjų, ateitininkų 
priimtas šūkis “Visą atnaujinti 
Kristuje ’, pasirodė jaunuolės 
G. Remeikytės eilėraštis, pava
dintas e van sėli

kun. Bagdonavičius. Tame eilė-jtz 
raštyje paneigiama teigimas, kad 
buvo Kristus. Buvo tik moteris, 
vardu Kristė, žodžiu, ateitinin
kai klysta, tikėdami į Kristų. Ir j 
baigia ši eilėrašti šiaip:

“Kareiviai ją išžagino ir pri 
rišo
išskėstomis kojomis tarp ked
rų ties upeliu”...,

Kodėl ji būtinai turėjo būti 
pririšta išskėstomis kojomis’’ 
Ar galima šlykščiau išsireikšti 
apie moterį, kaip moteris išskės
tomis kojomis? Matome, kaip to
li tą kryptimi ateitininkų jauni
mas paruoštas, kad tokids išsi
reiškimus eilėraštyje naudoja, 
jauna lietuvaitė. Tą “poeziją”- 
paskelbė kunigas, ateitininkų 
vadas Trimakas. Ir kaip jaunuo-

jo tam tikrų naktinių pergyvej* 
nimii poetė rašo:

...“žalčių apveji mano luminR
Įsisiurbi i lūpas,
prakaitu nuteki šlaunim
ir vėl kyli”...
Kiek čia moralės ir kiek čia 

grožio? Tai taip kunigai, jų lei
džiamoje .-pandoj mokina lietu
vių jaunimą dvasinio grožio, 
Dievo meilės ir kaip vysk. Briz- 
gys sako, doroyės dėsnių. Kodėl 
ar stebėtina, kad meilės jauni
mas nutolsta nuo tikėjimo ir dva 
sinio pašaukimo? ■

O tas “Įsiamžinęs“ redakto
rius kaltina lietuviu parapijas; 

, k; d jos neparuošia jaunimo ku
nigų pašaukimui. Kas galėtų pa- 
sakvti. kodėl tas dirbęs okupan
to “Milicijos” žurnalo redakcijo
je, taip,Įkyriai niekina ir šnreŲ 
žią ne tik mūsų laisvinimo veiks
nius, bet ir mūsų parapijas?

Antanas Marmi'

» Yra žinoma, kad žmogaus 
kūnūi yra reikalingi metalai ir 
mineralai, bet iš ?eležies, esnu- 

? i ? "7*1 *

liui kils Dievo meilės jausmas ir čios vidutinio žmogaus kūne, bū- 
pnsiaukojimas Kristui, a tų gąjima padaryti- tik 3 colių 

O štai kitas “estetikos deiman- vnnL
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selija, kaip mokino |

visiems draugams ir klientams linkiA. LAURAITIS
INSURANCE AND REAL ESTATE

4651 So. Ashland Ave.; Chicago, Ill.
■ Telef.l LA 3-8775

m

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime visiems savo klientams, 

ir draugamsA. IR J. MĖSINĖ
NAMŲ GAMYBOS LIETUVIŠKOS DEŠROS 

ANTANAS ir VIOLA PLIENIS, Sav. 
bei sūnus JERRY

2433 Lithuanian Plaza Ct., Chicago, III. 60629 
Tel.: 436-6888

JAY DRUGS VAISTINĖ
759 W. 71st St., Chicago, BL
NGAJ IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

ALAN, B.S., Registruotai vxlstininJuLt

Tylenol works on minor arthniis p< 
but does nothing tor inflammation 
Taken regularly Bayer works on pain 
and inflammation giving fast, 
effective relief

onder drug that works wonders
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LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
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I kais pasitarti dėl tolimesnių jų dai^ų ir si^ 
j mų. O pensijon išėjusieji galės išmatuoti, ką paųdū 
j jie dar pajėgs padaryti, kad jaunimas iš jų patirties j 
’ lėtų pasimokyti.

Ne visi lietuviai gali džiaugtis Velyknųti 
keltomis atgimimo nuotaikomis- Uetųvpjč 
gu neuždraustos, tai kreivai į jas žiūrimą 
ną ir dar prieš ją visame krašte bus sust: 
ganda, kad kiekvienas lietuvis, didelis 
tų ne tik dauriąu pagaminti, bet dar pi 
riąųsią darbininką-

•‘Komunistinė” statyba paremta ne 
nuolatinių, tvarkingu darbu, bet lenktyuiąvim 
ba. Jeigu “komunistas” neskuba, tai jis nę komuni 
Jis pats gali taip jau labai ir neskubėti, bet jis 
valo daboti, kad greta jo dirbantis mūsų ta

_ ^umo» (U*oo% 
tainos“■ t

TnpUma ■___
pusei meni

£ i - 1

".f

Kuršmarių kranto . .

v

A'

Kad okupantas galėtų išspausti galimai dąųgiau iš 
Na„jiRnU R-iH kiekrieno pavergto lietuvio, rusai planuotojai Maskvoje

* t* lisa so. Haisted street, ciuc»go, išgalvojo įvairiausių planų gamybai padidinti, dar na- S45.00 m-60608. Tftlgf >2T4mMl~ • - ’• V U‘" * ' • i • ' • i.- • ' j."^loo j supĮtn keltį, geresnėms prekėms gaminti ir svarbiau-
wo-oq; /<• v —— tt sįą _ lenktyniuoti. Joks dąrbąą komunistinėje’.’ Lier
§5.oo augus įeitu siųsti pašto Money tavoje neįmanomas be lenktyniavimo. Kad tas lenk-
.r . .1 V.. _., ‘ tyniavĮmas butų stropiai pmziurinaąs, kiekvienas dar- 

1 aiaar* «msdiįtius, ' ' bimįkas' ąpstątjftąš dideįiu Vaičiumi budėtojų, kurię
.yit, 4. a vai. pųįęu Šeštadieniais — ja u vii. yra privelti registruoti kiekvieno diri)aneio , žmogaus 
—_ i... .—i. . - ■ ------ judesį. Tie kontrplięriai, partijos pirmieji sekretoriai,
RTėJAVET¥KA<? i —t ?art ^i^i, su kūpu ir sielą

' “ ' - ? “ Į jau ątsidavusięji sovietų imprializmųi. Laimė, kad
, tokių daug nėra, bet reikia pripažinti, kad jų at-

;er$rejpmę, kai atėjo Veltos. Brąeitą sar
- .z \eiba, o šiandien jau mus sveikino at^mu-i Įįctuviai yra visą laiką spaudžianti daugiau
J „i, ti. i. - u • Ikyit ! minti, bet lietuviams ta gamybą nidzo neduodagies kięk-

vienas pagamintas grūdas, kiekvienas Riebalų svaras, 
; kiekvieną Išmelžto pįęno kyortą skaičiuojama, užrąšo-

• rr i .iHft-1-" ■■'--i a v!--v. : IT l§¥ą?ą?U§ i ^riętiniųs maįstp telįįmp centrus-
Y .L11 ra^ vaskiįH. Q..>šiaadien-‘ mar|učių painieji pieno puodeliai eįna Lietuvoje gyvenančių Šo-
(teajnfcs* ts®b:didziauau.menu. .Bet ndti svarhinnsinn A-r;:: i :A.'_ L-./

UM ’ lenk-

HAITI DIKTATORIUS ŠEIMĄ IŠSIVEŽI, IŠTIKIMUS >ė niašiuos duris,, atsisėdo šalia 
SARGUS PALIKO

L e Lus ir tas nešvarus- Ryte dar buvo šalta,’ bet vakare 
au buvo pęršilta-

Velykos surištos su kiaušiniaisL Neseniai buvo da>
Y ? i i >* ?• v . — - 'E . ___ * L _ ; T -c **

’didžiauaucĮjięnųl.. Bet pati svarbiausioji 
---ūia dar ir šiandien ijieka neišspręsta, kas buvo ~pįr-

.e, bet praeitin žengiam labai pamažu.
Mūsų amžiuje visi domėjomės Kenijoje, Viktorijos 

pašlaitėse mokslininkų Lęųky žemės kasinėjimuose su- 
prieš 30,000 metų išlikusiais griauŠuosęj'kurie

P-.ąšūs ( mūsiškius, bet šių dienų kiniečiai rado
d/.r panašesnius griaučius j mūsiškius- Tiktai kiniečių 

rašte ji buvo panašesni į mūsiškius ir keliais šimtais 
.ūksiančių metų senesni. Ilgiau pagyvenus, bus išaiš- 
; (.a, kad ir kitokių duomenų esama.

Velykos —vįąps žmonijos atgimimo šventė. Šiaurės 
pusrutulyje gyvenantiems žemiems. atgyja gamta,~įąr- 
tu su ja atgyja kiekvienas žmogus. Prieš tūkstančius, 
tai jautė kiekvienas Europos gyventojas, kai saulė pra
dėjo aukščiau kelti galv^ ir atnešė meflžiąms pųių- 
purus- Tai jaučia^ kiekvienas šiandien gyvenantis 

l etuvis, pajutęs artėjanti pavasarį, nešantį džiaugsmą 
ir atgimimą, šiaurės Amerikoje gyvenanteji lietu
viai jaučiame ne tik Pavasario, bet jąų Yąsąros 
šilumą.

Švenčių proga kiekviena šeima turės progos su sa
vaisiais pasidžiaugti vedamais darbais, jaunatvės pla
nais ir baigiamais atlikti didesniais darbais. Jaunimas 
turės progos aptarti su vyresniaisis savo uetoli-

J 1

viętų karių ir policininkų šeimoms- Vėliąų sąpąše pilį 
Inoje vietoje stovi Sovietų kariai ir policijos tarnauto
jai; kas atlieka nuo rusų, eina lietuviškiems privilege 
juotiems žmonėms. Pirmon eilėn ąptąrnąųjajni aukšti 
partijos ir valstybės pareigūnai, o antroje vietoje -stovi 
paprąsįi parcų^j nariai, turintieji žymiai didesnes pri
vilegijas,'negu partijai visai nepriklausantieji dabarti
nes sistemos. 1'

Okupantas stengiasi įtraukti į partijos eiles kiek
vieną gabesnį darbininką ir darbo prižiūrėtoją, 
jokią lygybę okupantas dabartinėje Lietuvoje 
nebekalba. Jam rūpi įtraukti "į valstybinį 
lą kiekvieną, kuris gali daugiau pagaminti ir tu
ri stprą odą, galinčią kitą savo tautietį išnaudoti oku
panto naudai.

Amerikoje gyvenantieji žinome. Lietuvoje pasili
kusių mūsų brolių vargą ir nepaprastai žiaurų išnąu- 
eįpjinią. Mes taip pat žinome, kad vieni mažai ką tegali
me jiems padėti- Visi reikalai taip sutvarkyti, kad ma
žiausioji parama, kurią mes galėtume artimiesiems su
teikti, nepaprastai brangiai kainuoja- Mes turim mai
tinti tą baisų išnaudotoją už kiekvieną Lietuvon pasių
stą gabalėlį audinio, apavo arba kokį paprasčiausią in
strumentą, reikalingą gydytojui sveikatai tikrinti. 
Anksčiau dar buvo galima pasiųsti vaistų, bet paskuti
niu metu vaistai eina tiktai valdžios šeimas gydančioms 
ligoninėms, bet ne kiekvienam lietuviui- Okupantas iš-

visai

(Tęsinys) • • . ■ -
Po poros kruvinų susirėmimų, 

buvo aiški., kad gy zęmįojų nepą 
sitenkininias stiprėja. LJię; rprigė? 
s; išvykti j užsienį ii ■ |^i?ti pa? 
tiems Haiti gyventojomis tvarky 
tis. Rytinėje- sąlps pusėje įsteigi 
1a Domi 'ik5E:jrC'-grbJika^’c! Va
karinėm© J-nJįps. pųseje Haiti rc<- 
■y '■y- sra: Daug iv.-.iriu neramu- 
h:ų buvo Dontinikor-ų respubli
koje, bet ten žmonės vis dėlto 
geriau .gyr ėna, negu Haiti res- 
pubĖkoje. Ekonommiu atžvilgiu 
Haitį gyyrptpjai gyvena* daug 
vąr-gįpgįąų, Nėra '■ darbų: nėra 
uupnųs,--gera 3Pr«ųĮg4&. .-

Gen. Narnphy sudarė fripuopių 
k'gay^djg,^,^§ętąfpjį? ^įaų sų-ž 
darg 14-žmonių-yyrįacgy^: yy- 
rrausybėš tikslas pravesti demok
ratinius rinkamus-. Bus sudaryti 
balsuotojų sąrašai.-atsiras kandi
datai parlamento pareigoms, bus 
priimta konstitucija ' ."

Claude Duvalier salia prežidon 
juros-pastatė mauzoliejų. Tln 
pądėjo ųliriisib tėvo palaikus.

į Bet kąrtli su palaikais į kąrsįą 
įdėjo didelj maišą su tėvo pa|įk- 
tpųiis ’brangenybėndš. Prieš įš- 
vatiuodapi^ę sūnūs matyt nore- ir visos še:mos likimas, pr^įdar

o pasiimti tėvo kaTsĮtin įdėtas 
brangenybes. Jis atidarė mauze 
lieju, pradarė karstą ir išėmė 
brangenybes.-Reiki? manyti, kad 
jas įsidėjo į mašiną ir išsivežė -į- 
Prancūziją.

Amerikiečiai nieke nesikišę. 
Jre atsiuntė lėktuvą į Haiti, įįei 
do prezidento parinktus žmones.

■•’’vežė Į i'rancūziją, išleido įrj 
į..;Vo'į bjcL-ų Carohną. Gręnoble 
aerpiditHJie prancūzai Įderino vi-

yaliząs ^į®kQ nelipė-, tjktai 
gm^jiLs j r šovipiųs. . Prancūzą i 
prąn^ė, kad jįp gauna teisę gįrr, 
venti Prancūzijoje ti^|ąi 8 die
nas.

Pats diktatorius Duyalibr vi- 
>ą laiką tu.-ėjo revolverį kišenė
je, bet Grenoble aerodrome tų- 
tėjo įr paskutinį g-nl^a akuoti 
prancūzų muitininkams. <■' 
Grenoble aeroęlrėir^ feįįi jaukti’ 
kol paaiškės, ką toliau prancū
zai darys su buvusi i Haiti dikta
torium. Ciaude Duvalier dyi nąk

lis apie neramumu* pačioje fort 
.-•u Prince sostinėje, o jam $ar 
skaudžiau buvo, kai Grenp^yj^ 
nežinojo, koks tolimeąųĮs jo

naudoja mūsų broli ir sesę o kai mes bandome išnaudo
jantiems padėti, tai privalome mokėti didelę duoklę — 
muitų mokestį ir už persiuntimą. ‘

Amerikos lietuviai žino, kad pavergtiems savo bro
liams jie gali padėti, bet jiems aišku, kad ta pagalba bus 
efektyvi jei mes mokėsime vieningai dirbti. Tos vie
nybės mūsų tarpe nėra. Vietoje susitarimų ir būtinai 
reikalingų darbų derinimo, mes dažnai taip savęs pyk
stamės ir vienas kitam kliudome. Būtų gražu, jei Velyr 
kų proga mes atgimtume, rastume bendrą kalbą ir ga
lėtume dirbt bendrą darbą visiems lietuviams būtinai 
reikalingą darbą, kaip jį vieningai dirbo vyresnieji 
prieš dvidešmt metų- Tada mes galėsime ir Lietuvoje 
vąrgstantiesis daugiau padėti-

ŽJJįopos ,ir paskendo jo§ glėbyje. 
Ej^ųgeįiui ■ aprodė, -k^d ’jis nega
lėjo bgti iqks ž>logaj, jeigu rūpi
nasi vaikius- ir jįeško paspirties 
’ųy limos -žinppos jyijeglpbstyj e.

Liūdnos žinios^jc iš H^iti sos
tinės.

Žindą apie Duvalier nutarimą 
išvažiuoti pranešė šienas nedide
lio bažnyč’Os yarpšs-’ Apie pusę 
šešių jis ‘ praflėjb ’ skambinti. 

, ?jambine lėtai, nesustodamas. 
Ant kq?4 pakilo pusė milijono 
sostinės g-yyentc^ų. Jie nežinojo, 
kuriam tik J ui varpus skambiojo, 
bet jiems -buvo»aižku, 'kadžinia 
t uvb svarbi.

Prezidentūrą-saugojo kariai, 
prie svarbesnių Saldžios įstaigų 
ūuvp g?;y^s> .bet vąi-pc 

.balsas’ visus intrigavo. Pradėjo 
>k1i>ti gandas.' kad Duvilier su 
lImona pabėgo iš Haįti.. ¥ėjiajt< 
Ūu-yo Išvyko į
Amerika. Tiksliai labai*. mažai 
•kas' te^yapjp, bet kas žinojo, tai 
tylėjo.-Ta tyla visus kankino. 
Kankino diktatoriaus priešus, 
bet dar didesnį nerimą kėlė bu‘ 
vusiemš Kariams, peticijai, slap
iems agentams ir net ton ton 
mantams. Tai buvo sutartintas 
£y£$cūziškas magnis, karo metu 
^ąypjtojanis prieš vokiečius, ypa- 
wpgai prieš nacius- Iš magnis ha- 
ūiečiai padarė makutą, o ton ton 
sekė makutų kertamus smūgius. 
Tai buvo ištikimiausi Duvalier 
^ypėjai. /je ng|iūrėjo, bet 
be pašigajlėiijįn'o ^jitP kiekvie
nam, kurs drįso tarti žodį ar įpin- 
'.Į priež piezidentą, ‘išrinktą vi
sam gyvenimui”.

Nųkęltia į 6 psl.
— Atstovų Rūmai ketvirtadie 

nio vakare, 222 balsais, prieš 
210? ątnįętž prez. Reagano pra
šymą paskirti $100 milijonų Ni- 
caiatguos demokratams.

— fllinois demokratų vadpvą- 
bė «0apdairi, leidžia kandįda- 
ijjotj ekstremistams.

HENRI PĮĘRRŲCHO'r

GOGENO GYVENIMAS
Vertė Vytautas Kauneckas

MIRUSIŲJŲ DVASIA BUDI
(1848 — 1885)

IL
ŽMOGUS SUČIAUPTOMIS LUPOMIS

Ir šiąnakt mano vMinės akys buvo 
atviros: jos galėjo žvelgti į dangų, į 
minčių pasaulį ir į pragarą-

SVEDENBORGAS

(Tęsinys)
“Ponas polis Gogenas .... duoda jnumą 

gerų pažadų”, t— |*4šo vieųaą kritikas.

Gogenas nepritaria žiuri ųupmpnei dėį Ma
ne- Pastarąjį dailininką jis, tųr būį iaijco pačiu 
reiksmingiaus’uoju šio metu. Ji^ti atidžiai nagri
nėju jo kurinius* ‘

Gogeną* žengia pirmyn aklomis. Jame liū
liuoja ištisas pasaulis fonnų, spalvų, pojųčių. bet 
jis neįstengia jo sučiupti-Pasaulis išskridus, slap
tingas. tu i kosminis miglynas, pritv»»kęg tūks
tančių žvaigždžių kurios dar nesusiformavusios 
ii k ri p: ‘tiška, neryškių kontūrų masė piaik- 

stosį erdvėje tas pasaulis jį slegia.
Eduaro Mane įtakoje Gogenas nutapo daug 

(įrpbių, ypač natiurmortų Jis skiria tapybai kiek
vieną laisvą valandą, eina apgraibomis nežino, 
ar ras savo kelią. Būdamas bemiegio tempera
mento, jis dažnai pusę nakties dirba, stengdama- 

IsĮs pąvąryt į priekį kokį etiudą; nenoromis nuo 
jo atsiplėšia, užgultas nemalonaus jausmo, jog 
kąžks lieka neužbaigta.

Tię nakties darbai anaiptol neatsiliepia jo 
profesijai. Gogenas kasryt kuo punktualiausiai 
eina į Lafito gatvę. -į biržos maklerio kontorą an
trame aukšte; dabar naujas biržos mekleris, Ga- 
li|inąs; jam Bertenas neseniai perleido savo pa
reigybę- Gogenas tebedirba savo darbą regulia- 

kruopščiai, kaip ir anksčiau, žymi orderius 
|F fcofderip raūtių, apvaliu be išraitymų braižu- 
Iš plunk5®^ 'r būga tolimų kraštų pa- 
yąąinįinąj. tų pavadinimų davėsi užburiami be
galinė spekuliantų.

Bąltoji pašė sėte nusėjusi mūsų planetą įvai- 
pojnįs $ayo įmonėmis, kurios kartais tėra tik 
iliuzorinės, kaip anos išgarsėjusios aukso kasyk
los Kalifornijoje! dėl jų prieš 25 metus buvo su
kurta 3 ar 400 finansavimo draugijų, daug ža
dančiais vardais, del jų subankfutavimo tiek V 
indėlininkų, apmulk: t i chimeros. Biža — irgi 
tam tikra svajonė.

Pskui atslenka vakaras. Po jy kontpra, pir
mam aukšte, nuo Italų bulvaro pusės, yra garsus

restoranas “Auksinis namas”; jis jau tviska vi
sais žiburiais- Gogeną pasigauna naktis.

Išėjęs iš Gališono, biržinikas užsuką į dailės 
'galeriją- Visai netoli, Le Peltje gatvėje, atidary
ta pirklio Polio Diuran - Riuelio galerija, kurioje 
tik ką 1876 m. pavasari, įvyko antroji dabar “im- 

! presionistais” vadinamų tapytojų grupės paro- 
! da. Taip jų fgūruoja dailininkas Kamilis Pisa^o, 
apie kurį Gogenas dažnai girdėdavo kalbant bro
lius Arozas. Giustavas su Asilių turi ne mažiau 
kaip 8-nis šio tapytojo paveikslus; nors Pįsaro ta- 

, lentingas, nors deda dideles pastangas ir jau ilgai 
kovoje,—šiandien jam 46-ri metai amžiaus,—ta
čiau skursta, kaip skurdęs: jei tik pasitaiko mė
gėjas, sutinkantis jam už drobę, duoti šimtinę, už 
tiek jis ją ir perleidžia.

Po kelių pašnekesių su Pisaro, atsitiktinai už
simezgusių pas Durran - Riuelį, pas vieną ar kitą 
br°!i Arpzą, Gogenus prįę jp priprato.

Bįržininkas iškart paąnątė, kokie svarbūs, 
|jaip stipriai įšiųąstyti tp pasisekimo neturinčio 
vyresniojo dailininko" sprenaimai.Pisaro su didele, 
žila, papurusia barzda, beveik visai nuplikęs, at
rodo panašus į patriarchą; jis, beje, izraelitas. 
Jąm baisiai patinką techniką, teorijos — tiek po- 

t litikos, tiek dailės sityje; jis karštas soęializmo 
šalininkas, mėgsta perteikti kftięms savo įsitiki
nimus, savo žinias ir’išvadas-iš savo patyrimo. 
Dėstyti — gilus jo potraukis. -Jis stebėtinai kan
trus, anaiptol ne doktorališkas, visiškai nelinkęs 

rodyti savo pranašumą įr apdovanotas didžiąja, 
tikrų mokytojų dpryĮie,; aiškumu. Gogenas klau
sosi jo, aistringą! susidoųaėjęs. Pisaro staiga pa
rytum nušvietė jam kelią; jis pasijunta laisvps- 
nis.

pisaro buvo Koto rnpkinys; vėliau jį patrąu- 
kė Kurbe ir pagaliau jįdane. Jis dalyvauja “Mane 
gaujoje”, kuri susidarė po “Olimpijos” skandalo. 
1965 metais ir rinkdavosi vienoje Baltinjolio ka
vinėje. Ši karinė “Gerbua”, buvo “impresioniz
mo” lopšys. Pisaro supažindina Gogeną su nova
torių tąpybą — dailininkų, kurie ryžtingai teigia 
savo nepriklausomumą nuo akademistų ir ku- 
iuos spauda vsaip koųevęikia; tai Klodas Mųne, 
Edgaras Dega, Agiustas Renuaras, Alfredas Sis- 
lėjus, Pojis Sezanas, Perta, Mppzo • Jis moko 
biržininką to ko jąų jnpkė d4u£eti kitų tapytojų. 
Būdamas karštas “šviesios” paletės šalininkas, 
ji jam kartoją, k<į ąp^sciau r sakydavo Sezanui, 
kuriam padarė esminę įtaką,kad reikia tapyti *tik 
trimis pirminėmis spalvomis jr tiesiog iš jų gau- 
taįs spajvįniaią Ūmais”: ’ ’ . ' ’ .

(Raudona geltona ir mėlyną).
(Bus daugiau)

SKAITYTI DIENRAŠTI 'NAUJIENOS"
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Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

fflffllllffliniMMIIIIIIIIHIIIIIIRIIIIM

TEL. 233-4553

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECtALYM: AKIŲ LIGOS

Kasdien nuo pirmadienio iki pen k- 
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. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur 
ginis venų išsiplėtimo hemo- 
roidų gydymas.

5540 S. PULASKI RD.
Chicago, HL 60629
Tel: 585-2802

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

--KALBA LJETUVISKAJ
M18 W. 71st,Stf Td. 737-514$

Tikrini! aku. Pritaiko a inning,
- ' ir “contact lenses”.

' INKSTŲ, PŪSLtS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA

v .2656 West 63rd Street
Valandos: antrai 1—4 popiet,

Ofhe telefonas: /76-233O, 
fcetiaendioe telef.: 448 5545

Florida

DR. C. K. BOBELIS
i Prostatos, inkstų ir ilapumo 

takų chirurgiji,

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

k

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲDOVYDAS P. GAIDAS Aikštės automobiliams pastatyti
linkiu visiems savo klientams, draugams

ir pažįstamiems
------

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
i.ackawicz

PERKRAUSTYMAI

* i ų Direktoriai

Street — Tek RE 7-12132424 West 691 hMODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

11028 Southwest
Cd. 974-4410

f

Apdraustu parkraustyrrMts 
H 1 vairiu atstumu 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5994
i

Laidlmal — Pilria apdrtvds 
IEMA KAINA

Priimam Master Charg* 
ir VISA korteles.

1L iERĖNAS. Tel. nS-30^3

4542 So. Western Ave. CLiffside 4-2241

SOPHIE BARČUS
Nuo 1914 metų

Vadėji — Aldona D«uku<

7159 So. Maplewood Ave.

Telef. 778-1543

TEOFILE ir KAZYS ERINGIAI
ANC LC/uN aSSOCiAmON

b

Tel. Virginia 7-9327

w'-MT HEART

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60529 

Tel. 925-7400

Chicatro, IL 60632 
CHICAGO, IL 60637

Sąskaitos apdrausta 
iki $100,000.

8:29 SO. HARLEM AV2. 
Bridgeview, IL 60453 

Tel 598-94C3

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 0:30 vaL ryto. 

Stoties WOPA - 1490 AM 
transliuojamo* i* m&«v studijai 

Marquette Parke.

' i r is lmskaL 
aptarnauja taupymo ir 
paskolų reikalus visos 
apylinkės. Dėkojame 

už mums parodytą pa-i

Midi 
INGS 
namų 
mūsų 
Jums _ _ _ _
>itikejimą. Mes norėtum bū-J 
U Jums naudingi ir ateityje.

4- 5 — Naujienom. 'Chicatjo. 8. HL WMrtcsrhv March 26, 1986

irGERALDAS F. DAIM11)
ĖUDEIKIO KOPLYČIOS 

4605-07 So. Hermitage Avenue 
Tel.: YArds 7-1741-1742

COMPLETE AUTO SERVICE
STASYS DAPKUS. Savin.

AUTOMOBILIU TAISYMO DIRBTUVĖ
4330-34 So. California Avenue 

Telefonas: LAfayette 3 - 0440

MIDLAND

1

~r . *

linkim visiems savu klientams ir draugams

VAS AITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ direktoriai

A

Funeral Home and Cremation Service
i

Charles Stasukaitis

(312) 226-1344 t

Tel: 562-2727 arba 562-2728.

I

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

W*stchest»r Community Minting 

Madidn« direktorių*

1914 S. Manhelm Rd. WeMcheetw, Ui. 
VALANDOS: 3—3 darbo dienomia GINA ŽMOGŲ, KURIS NEGALI GINTIS

i

L

“Lietuvos Aidai’
Kazė brazdžionyte 

Programos vedėia

i
1

Praeitą sekmadienį Lietuvių
[Utinių kapinių metiniame skly 

pų savininku suvažiavime įvyko 
vienas įdomus įvykis, apie kurį 
venta ir kitiems žinoti. Tas įvy
kis via surištas su Antanu Po- 
vilcniu (Powell) ir Bruno-Klein-

Mes jau kalbėjome apie Br. 
Klemką. J.s visą gyvenimą sun-Cheopso piramidė sveria

apie 10 milijonų tonų. Jeigu ją kiai dirbo ir užsidirbo sau duo- 
su'krautume į vagonus, tai t°k- ne 
sąstatas nusitęstų nuo Kairo iki ie 
Londono.

CAREERS WITH A F

U. S. Army antf

. >

. Tu.i puikius namus ramio- 
apylinkėje, turi negahrejan- 

• ią žmoną, kurią atidžiai prižiū- 
kad nebūtu šalta, kad būtu 

duonos ir niekas jai ramybės ne
drumstu.* 4. **

Reikalas eina apie l'ouy Po
well. Jį'mažiau pažįstame, todėl 
apie jį mažiau ir rašysime. Po
vilonis buvo reali statininkas. Jis 
buvo išrinktas L. Ųaptinių kapi- 
nr.ių d rektorium. Jam buvo ži
noma atskaitomybė ir. jis prisi
laikė pile kapiniu. Jis pats pa
sakojo, kad.-kapinėse kartais jis 
daugiau uždirbdavo negu parda
vinėdamas nuosavybes. Tai bū
davo vasaros metu, kai vadovy- 

ė paimdavo atostogas ir jam lek
avo imtis administracijos dar- 
c. Kapines jis pažino? žinojo, 

kur yra kokie sklypai.-o kainas 
Knygoje "

Pcviloniui nepatiko, kai vie
nas maklerius, su nieku nepasi- 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

faręs. leido pažistamam kentrak 
toriui išversti kelis sunkvežimius 
'emento laužo ir įvaiiaus gružo. 
Artimiausiame direktorių posė
dy :e Povilonis pasakė prieš ve
žimą laužo į kapines. Nepatiko 
dar vienam direktoriui, bet jis 
omuos nepravėrė. Nežinojo, 
k iip aiškiai pasakyti.

Kiti direktoriai pasiklausė, pa- 
-.įklausė ir nežinojo, kas daryti. 
Kšeklerio draugas pasisakė už 
laužo atvežimą. Girdi bus už
versta bala kapinių gale. Povilo
nis pasilakė prieš. Kilo gana ašt
rūs ginčai.

Praeitais metais,•‘ginčas buvo 
perkeltas Į visuotina susirinki
mą, nes tik sklypų .navininkai 
g.Ii spręsti šį reikalą, politikie
rius tiek iškoneveikė Poviloni, 
kad beveik jį apvagino. JŲ esąs 
neturėjęs sajviįekiiis išrašyti., ŲęŲ 
išrašydavo čekius. Niekas, neži-* « ’ . - Į *į

nojęs kokius čekius jis išsirašt 
nėjo, netikrindavo.

->t ;■ t ■Povilonis norėjo paaišt .-jti šj 
reikalą visuotiniam susirinKimui. 
bet Daktaras jam nedavė žodžio. 
Susirinkime niekas šio klausimo 
neišaiškino, o Povilonis nebuvo 
šrinktas direktorium. Taip klau
simas ir liko neišaiškintas.

Bruno Klemka atsistojo ir dar 
kartą paprašė žodžio.

— Aš šiandien daug kalbėjau, 
noriu dar vienu reikalu tarti žo
dį ir daugiau nebekalbėsiu.

— Visi atsimename, kad pra
eitu metų susirinkime, Povilonis! 
buvo labai žiauriai ackattiiras 
! e apvagintas. Vjgiliu j s nebu
vo.. Jeigu jis būtų gyvas, jis pats 
apsigintų, bet sunkiai sirgęs vė-1 
žai ir šiais metais mirė. Jis gin-1 
ris negali tai aš noriu pasakyti, 
kad šis kaltinimas . buvo be pa- •

('haries Auto Repair
1824 S. CALIFORNIA AVE.

Telefonas — 652-1003

I 
į

g: indo.
— Kada administratorius iš

vykdavo atostogų, tai Povilonis 
viską tvarkydavo. Jis pasirašy
davo ir apskaičiuodavo visus et-

a. kr.is. Jis p-jsirašydavo čekiu: 
darbi lunkams, turėjo pasirašyti | 
čekį ir sau. Jis pasirašydavo če- | 
kms užpraeitais metais, parašė I 
ir praeitais metais. Kai aš buvau ; | 
iždininkas, tai aš atvažiuodavau j 
čia kiekvieną savaitę, patikrin- | 
cfavau sąskaitas, apskaičiuodavau | 
valaudas. Jeigu skaičiai buvo 
tikslūs, tai ir pasirašydavau, o jis ; r 
čekius pasirašydavo tuščius. Jei- I 
gu Povilonis būtų buvęs sukčius, j | 
tai jis i čekius galėjo įrašyti 
stambią sumą ir ją paimti. Bet 
jis to nepadarė. Jeigu jis būtų 
taip pasielgęs, tai jūs būtumėte 
netylėję. Povilonis buvo be pag- 
lindo apšmeižtas ir aš jaučiu pa- 
įeiga čia tą nesusipratimą atidai-,- 
syti, baigė . savo žodį Brunu ' 
Klemkai ti* if iii ' • ,

Kažkas pazurzėjo kartą prie, 
mikrofono, bet salėje-žmonės to 
burbėjimo nesuprato.

Reparteris

— Milwaukee, Wis„ gavo sa
vo vardą nuo įndijonų -kaimo į 
“Mesnewaukee”. Tas žodis jų 
kalboje reiškia “gera žemė”.

9 Pipirai pripuolamai buvo Į 
atrasti Sumatra saloje kap. J. 
Care, jš Salem, Mass., 1796 me
ta įs.

r. Petro Katedra Ramoje
užim a 6 ak ertus ^2mės ir jojej 
gali tilpti 51,000 žmonių.

I ■
• Pirmutinė vyskupija Lietu

voj^ buvo įkurta 1421 metais 
lalio 3 d.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

1729 S Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

TĖVAS IR KŪNUS
MARQUETTE Eli NERAL HOME

1

t

MODERNIŠKOS AJLK-CUM'fi tED KOPLYČIOJ
*

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS a u IUM0BIL1AMS PASTATYTI

2533 W. kist Street
1410 So. juth Ave., Cicero

I
VANCE Fu..i

1424 Souin oOth Avenue 
Cicero, Bl. 60650 

Tet.: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE S0RIN1

144C South 50th Avenue 
Cicero, Illinois



tadlęn'h naktį gyvybė neic’rt 
►jgjpn - tor. makutai.

r aiti sain?, vaiįovas su 
Nenuostabu,, kad Lietuvos okupantas imasi visų nau<- risafc .u-yLu iais palydo* w 

jausiu priemonių, kad tik susilpnintų mūsų vieningą ko 
vą priešjo žiaurią priespaudą- z ’* Liot l

Šiuo kartu jis panaudojo išeiviams patį apgaulin- j 
ginusią ir 'klastingiau i šią būdąratsiųsdamas sšvo kultūri-' 
liniukus, kurie kartu su pasitarnaujančiais f okupantui,; 
solistais D.Stankaityte, A.Grigu ir muziku A.Vasaičiu; 
surengs visa eilę koncertų Chieagoj. Kai kuriuos net Di
džiąją Savaitę!

Juk dar neišdžiūvo partizanų krauju permirkusi ok- 
Lietuvos žemelė, o jau atsirado tautiečių, kurie greitai 
sugebėjo pamiršti nuo ko jie ir kokius įsipareigojimus, iš
bėgdami išsivežė.

Mes griežtai pasisakome prieš šių kJncertų rengimą 
ir kviečiame visą patriotinę lietuvių visuomenę, o ypatin
gai savo narius šiuose koncertuose nedalyvauti. DALY
VAVIMAS KONCERTUOSE - PAS WARN AVIM AS 
OKUPANTUI.

LIETUVĮ. NEPASITARNAUK OKUPANTUI

mbarių hotelj Alpių papėdėje 
žiemai uždarytas, o da- 
? apgyvendinta visą Du- 

vjlier šeima, artimieji ir atskridę 
Lendradaibiaj. Koteli saugo 6 
piaiicūzų sargai.

šeštadieni kariai paskelbė ap- 
ęulcs stovi nuo 6 vai. vakaro iki 

į f vai. ryto. Naktimis niekas ne- 
! galėjo išeiti Į gatvę. Sostinėje 
j įvairiose vietose tebesimato gais- 
i įai, deginimui ton — ton maku- 
;tu. I

41 K. Juodalksni i-- .A
Kur Buvo Mindaugo

Sostinė

Dr- Vytautas Dargis.
JAV R. L- B nės Centro Valdybos pirmininkas.

: .Aleksas Baradas,
Venezuelos Lietuvių Draugija Chieagoje

f •Senovės šaltiniai pažymi, jog 
, Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
J Mindaugo sostinė ir tvirčiausia 
1 pilis buvu-i Voruta. Tačiau šian- 
į die neužsiliko tokios tvirtovės.
Kaikurie spėlioja, jop tai buvo

■ Ariogaloje viduryje Žemaitijos
■ kiti tikrina, jog apie Ukmergę 

j Bet greičiausia, kad toji sesti- 
' nė buvo pietinėje Lietuvoje,

HAITI DIKTATORIUS'ŠEIMĄ IŠSIVEŽĖ, IŠTIKIMUS Galėjo būti dabartiniai Varnio- 
nys, netoli Vilniaus, o gal Var
nėnai Dzūkijoje. Vėlesniais sa
vo gyvenimo laikais Mindaugas,

! sakoma persikėlęs į Naugarduką, i 
Į i pietryčius nuo Vilniaus. Jo 
; pilies griuvėsiai tebestovi iki 
i š

— Adlai Stevenson .pasitaręs

RHAL ESTATE FOE SALE 
-Įfr—rt. Xes»® — Pardavimai

| ®8AL SSTATH FOtt SALS

FASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAIS 
S t KM Ars NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKUDŽAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, BL TeL 847-7747

BUTŲ ^NUOMAVIMAS 
a PA^Ų PIRKIMAS • PARDAVIMAS » VALDYMAI 

C NOTARIATAS « VERTIMAI.

7KŲ RŪŠIĮĮ DRAUDIMO AGENTŪSJ -ri

SARGUS PALIKO

Atkelta :.L 4 psl.

Apie 6-tą valandą ryto 4 k:i- 
1 ių ir 2 civilių komisija paskelbė, 
kad diktatoriaus Buvalier nėra, 
kad jį išsivežė amerikiečiai, o jis 
jau buvo Grenoblyje Komisijos 
pranešimas sakė, kad bus išrink
tas prezidentas ir. Įvesta demok
ratinė, santvarka.

Penktadienio vidudienį sujudo 
t.’isa sostinė. Pasirodė, kad Port 
t.u Prince mieste buvo žmonių, 
kurie ištisą dešimtmetį slapstė
si. Jie niekad į- gatves neišeida
vo, kad policija jų nesustabdytų 
T neapklausinėtų. Dabar jie at
sikėlė, nusiskuto ir išėjo i gat
ves.

tatoriaus tėvo pradarą karstą j 
Viską vertė 'aukštyn kojom. Į 
Karstą nurito nuo piedstalo ir iš- ■ 
vertė visus palaikus. Viską iš-! 
vertė ir sutripė. j

Kita gatvėn išėjusių vyrų gru
pė gatvėje sutiko tnn — ton ma
kotą. Kaip iš jo atėmė ginklus. į 
jis pats nesuprato, bet jis žinojo, j 
kad pateko bėdon. Išaiškino, į 
kad jis netoli gyveno. Suimtajam : 
įsakė mirti kankiniu. Visų nils- ' 
tebimui 'en rastu skliutu jam 
buvo nukirsta galvą- Lavonas 
paliktas imt žemės, o galva už-, 
mauta ant statinio ir išnešta į! 
gatvę. Priešakyje buvo nešama ' 
ton — ton makuto užmauta gal
va, o toliau sekė didėjanti minia. 
Minia ėjo prie butų, kuriuose 
gyveno ten — ton rrakutai. Jis 
galėjo šaudyti ir gintis, bet visa 
tai nieko negelbėjo. Minia nešė 
ne vieną, bet d-rt, tris pamautas 
galvas. į

Kiti buvo atpažinti - gatvėje. 
Jie buvo nusirengę ir bandė pa
sprukti iš centro. Suimtieji ne-

i dienai

Juokas- Yra Naudingas 
žmogui Dalykas.

Juokis 
tavim;

Esate girdėję patarlę: 
ir pasaulis juoksis su 
verk ir verksi tiktai pats vienas.! 
Juokas yra sveikumo apsireis-. 
kimas. Kas visai nesijuokia, tas j 
greičiausiai kuom nors serga.1 
Nedrauskite vaikam'.-, kad ir gar-

Jiems .labiausiai rūpėjo pasi
tarti, ar ištikrųjų Duvalier buvo 
išvažiavęs; Prie prezidentūros 
lado kareivius. Minia sveikino 
karius,’bętTyidų jie vis dėlto ne
leido. Mlnia'išaiškino, kad prezi
dentūra saugoma, bet muziejus, 
be sargybos. Drąsuoliai tuojau 
išvertė muziejaus sienas,. Įsiveržė
Į vidujų? rado jau ilgamečio dik- 'turėjo progos išsigelbėti. Penk-

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

Darbas garantuotai.

4612 S. Paulina St 
(Town of Laka) 

ir iš vidaus.,

Skambinti Y A t-9I07j

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

CHRYSLER — PLYMOUTH — PONTIAC Distributor
U WILL LIKE US

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

idaHU 
• (KiW

Konjakų pasididžiavimą nuo 1715 mety.
Imported Cognac, 80 įxoo(. The Jos. Gameau Co, LouisvTe, KY.

situ pasijtiekti, nes tas gelbsti
:mcg.tus crganiznuii ypatingai su veikėjais, paskųs mušalintų- 
plaučiams, gerklės muskulams ii' 
prablaivinimui proto.

Dažnai girdime
jog tas ir tas ilgai nemoka ‘‘liū- 1 
dėti”, kai jį arba jo artimą iš-į 
liko- nelaimė. Tikrenybėj gal jis j 
ir .giliai jautė skausmą, bet gy-1 
vybės pajėgos neleido tam pla
čiai pasireikšti-Linksmumas pa
daro malonesnį gyvenimą mums 
ir kitiems.

jų vicloin ttiiikamus kandida
tus.

užmetimų,' -----------------

— Ispanijoje gyventojų 
guma nori pasilikti šiaurės 
lanįo Valstybių Sąjungoje.

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 77

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKEA

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.— Srn. Adlai Stevenson labai 
susirūlninęs, nes Illinios deimok- „ . _ , . T t .

. . 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.-
ratų partija gali būti sliskal- Dilęlis butas savininkui. Geras in ves-, 
dyta. ' ū- - , Į tavimas. ' - ' . t

-------------------------- I 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 1
— Juodis paskirtas Chicagos. Pakinys. _____ / . j

1 2-jo kanalo vi^ši ninku.

Parduodamas ligos ir ne
laimes 'draudimas, atvyku
siem^ iš Lietuvos ir kitų 
■kraštų. Kreiptis: A & L 
Inc. Agency, 4651 S. Ash- | 
land. Ave., Chicago, Illinois. | 
Tel. 312 523-9191.

dau-
At-

— Manilon grįžta užsienyje 
diošimjtimečiais gyvenę pabėgė
liai. u «

SIŲSKITE PINIGUS
J LIETUVA 

1 RUBLIS
SI .85

paskiriant perlaidą r ap- 
draudą)

Mažiausioji perlaida 30 rub
lių.Persiuntimas paremtas d?- 
barline tarptautine pinigų 
keitimo suma; Įskaitant visus 
mokesčius jr pakaitas, kurios 
Įvyks prieš (pinigų Įteikinią. 
Oficialus persiuntimas. -A 

■■X”''-- -4t,!
Visi" mokes<3^:pilnai^aran- 

tuoli. Jūs gauš.itėy pakvffevi- 
mą. Jis teisėtas ir ^pdraustaąįf 

GRAMERCY
Shipping, Ine. 

711 Broad St.
ucwark, N. J. 07102

■Ėst. 1017

* Paukščiai vidutiniai gyve
na apie 17 metų.

Didelis, grąžai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX 

2951 W. 63rd St
< TeL: 436-7878

Hiko Šileikis apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
Pradžius iki II Pasaulinio kare 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama "Naujienose” ir pas 
autorių: 6729’So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

GOVERNMENT HOMES ;
from $1 (Ū repair).

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

Ext/ GH. 9617.
for information.

Dengiame ir taisome visu rij^ 
šių stogus. Už darbų garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA .
6557 S. Tqlman Avenue 

Chicago, IL 60629 - 
434-9655>cir 737-1711

BY OWNER

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

-INCOME TAX SERVICE
Pajamų mokesčiai

2 bedroom ibrick, expandable,’ 
maintenance free. 3705 W- 69thj 
St.? $64,900. Tel. 581-4287.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

4259 S. Miplewood, Tai. 254-745C

Taip pat daromi vertimai, gimini 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

> Turintį ilgų metų 
ipV'''v patyrimą
’ : Pranas G. Meilė, CPA
> 2649 West 6^rd Street
> Chicago, ilk 60629
[Tek: Raštinė — 776-5166
i Namų — 636-5347

BY OWNER —BAR, RESTAU- 
R ANT, MOTI^t bn lake. Well 
known resortt *£■-TWIX LAKES.
WISCONSIN: 414/877-3783.

REPAIRS — IN GENERAL 
{vairūs Taisym*i

Homeowners discounts
: F/.Zapofis? Agent

52O8i/a W. 95th St L-y J 
Everg. Park. III. < '

40642 - 424-8654"'
State Faffn'Fire and Casualty CogDany.

HotneX>t»Ce .Bkoomington. imos X. ■ ,*/

-- sąžininga* darbasIlgametis patyrimą
Jei nioiiatėsi keliauti — kreipkitės j uieluviR įsvaigi: 

American Travel Service Bureau 
5727 S. Wssiorn Ave., Chicago, Ill- 60643 

Ttlef. 312 238-H87

tlą (croūses), vienbučių ir sutom obiUų nuoma rimo rezervsaja?; ^Parduoda-; 
ne kelionių draudimas; Organizuojame keliones 1 uetuvą tr kitoj tįsius; j 
Sudarome iškvietimus giminiu apsUankymuj Amerikoj* Ir teikiame lnfw- 
nacjsa. osejis velionių reikalalM.

«■ Taupysite skrisdami Chartered lėktuvais, tik Lv'Jcu resemiocį
<t enkito — priei 45-60 diesiv- .4. •

sse U3 for 

f'nancin5- 

AT OUS 10W UTD

2212 WEST CERMAK ROAD = CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauskas., Pros. Tol.; 847-7747
>-< Thur.>-a »«t. >-l

SERVING CHICAGOLAND SINCE l?05 .

TAISO ORO VfiSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
K DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
U e’m a n Dečkyr 

Tel. 585-6624

HELP WANTED — MALE-FĖMALF
Reikia Darbininku ir Darbininkių

GOVERNMENT JOBS, 
$16,040 — $59,230/year. 
Now Hiring. Your Area.

Call 1-805 - 687-6000 
Ext. R-9617 

For current federal list

........................ .............. ........... .............

J -Advokatas
į GINTARAS P. ČEPSNAS 
į Darbo valandos: Kasdien: nns 

9 vaL ryto iki S vai. vakaro.
ieštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL £. 

Ii pagal susitarimu.
TeL 776-5162 

?€45 West 63rd Street 
Chicks, DI 50621

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Miesfs

DĖMĖSIO

Dėl kitokio darbo, parduoda 
! ma prieš 3 melus atidaryta meš

keriojimo daiktų krautuvė “Fi
shing taaklc’’ gerame rajone, 
nebrangi nuoma. Geras. lengvas 
užsiėmimas 2-3 draugams .pen- 

1 sninkams su studentais anūkais.
Išmokysiu taisyti meškeres — 
reulls užsakyti orderius, po savo 
Airljo. laisvalaikiu nemokamai, 
padėsiu keletą mėnesių. Kaina su 
visu inventorium — prekėmis, 
$30 fūkst. 5 širmtai. dol.
7106 \V. Archer Ave. Chicago, 

Illinois 60638 ,
Ka.lltėli su Ton,u' tol. 586-7713.

'J?®! is, <hr •

ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITTS
ir V. BRIZGYS
Dirbo valandos: ę 

Šuo 9 ryto iki 5 vai. popiet. 
Šeštadieniais pagal rusitirtaą .

S. Kvdilt Ava. •< 
Chicago, UI. 6062$
Tel: 778-8000

TOHN GTBAITIS i 
Advokatų įstaiga

8247 S. Kedzie Ait, 
(3120) 776.8700

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO 
paruošia ir tebėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
Išleista knyga su legališkomis 
formomis. . .< t

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoj®.

6 — Naujienos, Chicago, 8, DI. Wednesday, March 26} 1986




