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Saulėtas, bet vėjuotas ir vėsus

Petras
Čižaus-

J. Ja-
Irene

ir antradieni 
bombardavo 
Libane

— Amerikos ka
išė Tokijo prie 
leisti

pirmininkas, pirmadienį 
Baltuose Rūmuose ir tarė 
santykius su Kremlium.

Sekmadieni posėdžiavo seimui ruošti komitetas, iš
rinko pareigūnus-

Over One Million Lithuanian 
In The United States

vežimiu šoferius, kurie vežė ru 
sains miltus ir konservuotas žu 
vis. Visa tai valgo afganiečiai.

KREMLIUS MAŽINA ŽYDĘ 
IŠVYKIMĄ

BERLYNE ŽUVO AMERIKOS 
KARYS

KATALIKAI PRIVALO KOVOTI Už SAVO 
TEISES. - RAŠO POPIEŽIUS

— Praeitą sekmadienį Chica- 
gon buvo atvvkęs didokas būrys 
sovietu dainininku ir šokėju. Jie 
pasimatė <u amerikiečiais, bend
radarbiavimo šalininkais.

VAKARŲ VOKIETIJA SUSTIPRINO LIBIJOS 
KELEIVIŲ SEKIMĄ

Vakarų Vo- skrido į Washingtons, kad gale 
tų informuoti vyriausybę api< 
pasikėsinimą prieš Amerikos ka
rius.-

-Libijos diktatorius Chadafi pa
skelbė, kad jis niekok bendro ne 
'.uii su sprogimu Berlyne.

VIENA. Austrija - - Atrodo, 
kad Kremliaus politinis biuras 
yra pasiryžęs visai sustabdyti žy
du emigraciją iš Sovietu Sąjun-

— Virgilijus Noreika tikėjosi 
pasidoleriauti Amerikoje, bet šj 
kartą jam nepavyko. -

— Pirmadienį 
elio lėktuvai 
■tiniečiu bazes

Saulė teka — 5:21, leidžia 
6:24.

CHICAGO-. Ill. — Sekmadie
nį. bal.',6 d. Kazio Mačiuko Įstai
goje įvyko šeštos SLA apskri
ties sudoryto komiteto posėdis, 
kuriame dalyvavo virš 30 atsto
vų.

Posėdį, gerokai suvėluota, pra
dėjo apskrities pirmininkas Pet
ras Vilkelis. Pasėdyje dalyvavo 
du SLA Pildomoje komiteto na
riai — 
nariu 
Kristina 
apskritie 
rė platesnius pranešimus apie 
Pildomosios Tarybos atliktus dar
bus seimui ruošti. Kaip Kristina, 
taip ir dr. Dargis dažnai pasita
ria su SLA Pildomosios Tarybos 
sekretore Genovaite Meiliūni-nė 
ir prezidentu Povilu Dargiu.

Kaip Kardinolai, taip ir po- 
piežiils žino,•' kai visa - eilė krikš- 
čionimne vien-Vokietijoj, bet ir 
kituose kraštuose ėmėsi ginklo 
kovai jįprieš piktus diktatorius. 
Kard^^y^riėjo Įsitikinimo, 
kad- jęįv nėKrs -imamasi^griežtų 
priemonių prieš piktą,šiaitie pik
tieji- išnaikins ne viepj'krikščio- 
nybę, bet ir pačius krikščionis.

Iki šio meto krikščionis, gavęs 
smūgį i žandą, privalėdavo at
sukti kitą, kad jo priešas jam 

o galėtų kirsti Į kitą. Krikščionis 
negalėjo pykti, būti nuolaidus ir, 
susitvardydamas priimtų gyve
nimo smūgius.

Iki šio meto tikri krikščionys 
taip elgėsi. Jie' nepripažindavo 
piktui, bet atsukdavo kitą veidą. 
Bet kardinolu priimtas ir popie
žiaus pasirašytas elgsenos tai
syklės. ne tik leidžia, bet krikš
čionims įsako priešintis piktui. 
Dokumentas leidžia krikščionims 
vartoti ginklą prie piktus dikta
torius, skriaudikus ir išnaudoto-

— Chicagos banko ^prezidentas 
Terence Canavan-, gerai infor
muotas apie Pietų Ameriką. Jis 
žino, kad 'Pietų ir Centro Ame
rika skolų nepajėgs grąžinti.

Library of Congress Gr.
Periodical Division
Washinston, D. C. 2054c

Iš viso Sovietu Sąjungoje yra 
15 milijonu žydų. Anksčiau jie 
užimdavo atsakomingas vietas 
karo vadovybėje ir valdžios vie
tas. bet kai Stalinas pašalino ne 
tik iš karininkų eilių, bet h iš 
valdžios vietų, buvo nušalinti 
žydai Žydai yra veržlūs, jie tin
ka prekybai, bet paskutiniu me
tu jie nesistengia užimti atsakin
gu valdžios vietų, bet veržiasi į 
kaimynines sovietų respublikas.

Kardinolas Josef Ratzlinerer ir Jaime Sin paruošė ' . . » o
puslapių pagrindus ir instrukcijas .

.— Vietų užsienio -ministerio 
pavaduotojas Anatolijus Dobry
ninas atskrido į Washingtona ir 
pasimatė su prez Reaganu.

Jugoslavija paskelbė dokumentus, įrodančius, 
karo metu Kurt WaIdheim tarnavo nacių žvalgyboje.

Trečiadienis, Wednesday, April 9. 1986

PRADŽIA CHICAGOS CENTRE ESSEX VIEŠBUTY 
MARTINIQUE SALĖJE

( RUMANIA
HUNGARY

JAPONAI AMERIKOS KARU.
NEBIJO

Be to, nuo praeito penktadie 
nio afganiečiai ;au paėmė 65 ru 
sus ir kabule valdžios kariu- 
Apklausinėjimo metu afganu- 
čiai patyrė kad rusai neri gali 
n.ii greičiau išsikraustyti iš Af
ganistano. nes kovos jiems bran 
c>ai kainuoja.

Afganiečiai nušovė kelis sunk

^BULGARIA
YUGOSLAVIA^ r

Sekretorius Casper Weinbv- 
'•er kalbėjosi su Filipinų <dų 
karo m misteriu Erie, štabo vi r 
šninku gen. Ramos ir prez Co
razon Aquino. Prižadėjo duoti 
karo medžiagos paramą komu
nistam-vienoj saloj nuginkluoti.

dvasiškių tarpe. Kiekvienas 
krikščionis bus priverstas laiky
tis pagrindinių popiežiaus pasi
rašytų nuostatų.
Kad sudėtinga ir paini proble

ma paprastiems žmonėms būtų 
aiški, tai pasinaudosime italų

Paaiškėjo, kad nepažįstami as
menys nadėjo galingą bombą vo
kiečių klube, kuri lanko dido
kas Amerikos karių skaičius. 
Klubas turėjo didelę salę, kurio 
je kariai turėjo progos pasišokti. 

| Vienas Amerikos karys, be
šokdamas <u gražiai nuaugusia. 
Berlyne gyvenusia turke, spro
gimo metu abu buvo užmušti-

1 Boto, sprogimas buvo teks ga
lingas. kad jis pakėlė į padangę 
ne tiktai visą klubą, bet sunkiai 
sužeidė beveik 200 klube ir sa
lėje buvusių žmonių.

I Amerikos ambasadorių?- vak. 
Berlyne, Richard Bart tuojau iš-

ISLAMABADAS. Paki<t?n->. 
— Iš pasienio ateinančios žinios 
sako, kad afganiečiai. įsistiprinę 
Pakistano pasienyje, numušė 7 
sovietu karo lėktuvus. Rusai ti
kėjosi išmušti afganicčiiis iš lai
komu pozicijų, bet jie nepajėgė 
tai padaryti.

AFGANAI NUMUŠĖ 7 RUSI
LĖKTUVUS

lėktuvas Atėnuose ir Va- 
buvo iš- 
pačiomis 

imtis 
(; agen-

Balandžio 9 du. — Dalia 
rimas.

n.u e š andien 
L'indnim 
p. niz- ciįa. 
SLA tin i 
ma. kurio

Dobrvninas rengiasi pasimatę 
su Washingtono sovietų amha 
doje tarnaujančiais lietuviai

— Atlanto miestan <uv.ažiavi: 
šieji bankininkai tvirtina, kad 
Pietų Amerikos valstybės nemo
kės dideliu <kolu Ame rikai. Pa
skolintus pinigus gali grąžinti. 
b<t didelių procentų nemokės.

-- Dobryninas pranešė, kad 
Michailas Gorbačiovas yra pasi
ruošęs atvykti į Wa<hing;oną ir 
tartis atomo ginklu mažinimo 
klausimais. i

Šeštosios SLA apskrities komitetas SLA šimto metų 
sukakčiai minėti- Viduryje sėdi Kristina Austin, 
Vilkelis ir Charles Macke- Iš kairės stovi Elena 
kienė, V. Kasniūnas, T. Krizienė. Dr- V- Dargis, 

siūnienė, John Paukštis, V. Utara. J. Lapinskis, 
Mačiukas ir kt.

— Dante B. Fascėll, atstovų 
rūmu užsienioireikalų komiteto 

buvo 
apie

1985 metais sovietų valdžia iš
leido tiktai 84 Rusijos žydam, 
išvažiuoti į užsienį. 1984 metai, 
jie išleido tiktai 29.

— Dar imni-as Gugas turėjo «n 
'igirxloti <-.tvvk: įsiem- ru<am< pa
dėti. bet visai ape tai pamiršo. 
Kai prabudo, t.-i buvo pervėiu.

BONA, Vok 
kietijpšįfvyriausybė nutarė ati- 
džiairšekti Libijos agentu kelio
nes Vakarų Vokietijoje.

Kancleris Kohl nenorėjo pa
klusti . prezidento Reigano, bet 
kai įsitiki no; ■ kad Amerikos ke
leiviu 
karų Berlyno klubas 
.-pre-gdintas tokiomis 
bombomis, tai jis įsakė 
priemonių prieš Libiū 
tus.

Libijos diktatorius antradie
nio rytą paskelbė kad Amerikos 
karo laivai ir lakūnei užmušė 
58 Libijos gyventojus, tuo tar
pu Amerikos laivynas, pasitrauk
damas iš Sinties įlankos, išplaukė 
su visais kariais, laivais ir lėktu
vais.

Pirmasis seimo posėdis įvyks 
Chicagos miesto centro paežerė
je. Essex viešbutyje. Komitetas 
išsiderėjo iš viešbučio geriausias 
ir pigiausias sąlygas šimtmeti- 

: niam seimui suvažiavusiems ats
tovams. t Ą ' '

Į Ten vyks pirmieji Pildomo
sios TLyboš'ię atsakoiiiiiigų ko- 

t niitetų pranešimai veiklą susti p- 
rnti i r.'.diskusijos dėl iątliktų ir 

■■ dirban^įlcferfeų. - J ; į-Ai' p
G(rėpr ^.mer$o$ le

gion cyfale-■ ė^vki SLA riaįhj su- 
sipažin'itno<yakąjT.s --Is'toliau at
važiavusieji atstovai turės 'pro
gos susĮpažniti' ir pasikalbėti su 
atvykusius .'kitų Amerikos lietu
viu kolonijų i r čikagiečių Atsto
vais Kristina Austin susitarė su 
Dariaus Girėno legiono posto ad
ministratorium St. Paulausku.

SLA banketas įvyks Martini 
que salė:e 95-tos gatvės ir Ever
green oarke. Bankete trumpą ka] 
bą pa<akys prez. Povilas Dargis. 
Šokiams gros muziko Liutavaro 
Dargio orkestras. Tikietai į ban
ketą kainuos $20. Seimui prae
itis, Chicagoje pora dienu posė
džiaus SLA Pildomoji Taryba.

Pctra< Vilkelis pasiūlė Kaziui 
Mačiukui, ilgus nvtus buvusiam 
SLA šeštos apskrities piialinin
kui pasveikinti suvažiavusius

is prMr'.OKi priu 
tebima ilga josies 
icnijiirą prieš 100 

motų pradėjo maž i g-upele žr-o- 
Siisiv ienijiiua, 

ti stinriailsia »»i - 
N<w Yorko cent;* 
4 aukštu murini na- 
vertė šiandien siekia 

Milijoną doleriu.

i TOKIJO. Jap. 
1 ro vadovybė pr;
miesčio tarybą leisti pastatyti 
amerikiečių šeimoms būtinai rei
kalingus butus.

Zunchi priemiestis yra netoli 
Tokijo, bet buvęs Zunchi meras 
uždraudė amerikiečiams staty
ti reikalingus apartmentus, m s 

i tie namai pateksią laukiniams 
žvėreliams besiveisiantiems to<e 
apylinkėse.

Praeitą sekmadieni buvo Zun
chi miesto, turinčio 50.000 gyveii 
toju balsavimas. Leisti ar ne
leisti Zuncri srityje pastatyti 
amerikiečiams namus. Didelė 
gyventoju dauguma pasisakė už 

l leidimą statyti reikalingus butus 
j amerikiečiams. Atsistatydino bu- 
1 ves meras ir visi Zunchi tarybos 
nariai. Jie paklausė kelių agita
torių. kurie varo propagandą 
orieš amerikiečius.

/y The First and Creatišt V
< Lithuanian Dady in America
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atstovus į bCimą ir perduoti sei
mo vadovybę prez. Povilui Dar- 
giui. bet paaiškėjo, kad Kazys 
Mačiukas tebėra ligonių prieg
laudoje ir pats nepajėgia vaikš
čioti. Ji< vežiojamas dviračio Ve
žimėliu. Miesto centran ir-seimi?

lėn sunku nuvežti Kazį Mačiu
ką. tai nutarta ratukais vežioja
mus narius į seimo salę nevežė. 

Dr. Vytautas Dargis, SLA i Miesto centre yra didelis judėĮi- 
sveikatos tikrintojas irj mas gatvėse. Dar tirštesnis ju- 

Austin, šeštosios SLA į dėjimas viešbučio koriduriuose. 
sekretorė Abu pada- Eus duodamas Mačiuko ir kitų 

ratukais vežiojamų čikagiečių’a'd'' 
resai. Norintieji galės nuvažiuo
ti ir negalinčius vaikščioti — ga
lės aplankyti. Jeigu atsirastu di
desnis žmonių skaičius neg.alin- 
tį vaikščioti veikėją, tai pasan.* 
dy.< busą ir norinčius nuveš į na
mus aplankyti.

Viktoras Utara išrinktas ko
misijos pirmininku visiems šim
to jo SLA programos knygai iš
leisti. Sveikinimo puslapis kai
nuoja Š10C. pusė puslapio — S60, 
viena, eilutė — $10. dvi eilutės 
$20. Programos knygos reikalus 
tvarko — Utara, Kristina Austin 
ir Birutė Akt. šiai komisijai prik
lauso P. Vilkelis, Petras Bružas, 
Jūratė Jasiūnienė Juozas Lą- 
pinskis ir kiti. Komisija jau su
rinko virš S4.000 programos khy 
gai išleisti. Komisijos nariai pra
šo SLA kuopų sveikinimus tuo
jau siusti Chicagdn, kad sveiki
nimai galerų laiku patekti kfty- 
gon Suvėluotieji nebetilps.
Juozas Lapin.skis buvo įgaliotas 
į darbą seimui ruošti. Jis yra 
išradingas, rūpinasi jaunimu ir 
SLA reikalais. Jis <usipažino su 
Susivienijimu Lietuvių Ameri
koje istorija ir įsitikino, jog t: i 
yra pati gražiausioji lietuvių or
ganizacija. SLA nariais įrašė sa
vo tėvą ir motiną, o vėliau ir 
brolį. Bet jis pradėjo traukti. Jis 
įtraukė i SLA eiles visą eilę'š;:- 
vo draugų Jū tarpe yra R. Za- 
polis, Chicagos Lietuvių Preky
bos Rūmu pirmininkas. —

L?pinskis įsitraukė į sveikH+i- 
mų rinkime darbą SLA progra
mos knygai. Jis skambino savo 
pažįstamiems ii' gavo ju -veikiiii 
mu<.

Komiteto posėdžio netu pa
aiškėjo, kad šinume‘.imam <: i- 

papuošli <?lę Ne- 
o:ganiz.'-.-ijit kurios 
kyti šimtą inetų. 
ip.’.n ięotas surasti

VATIKANAS, Roma. - Pra
eitą šeštadienį popiežius Jonas 
Paulius II- sis pasirašė .ilgą 59 
dokumentų kuriuos viso pasau
lio krikščionys kasdieniniame gy 
vėnifne naudosi

Paaiškėjo, kad penkis metUa
kardinolai švaistė šią katalikų! žurnalistu vartojamu pavyzdžiu 
bažnyčios narių problemą ir tik
tai praeitą savaitę buvo baigta 
kiekviena dokumente mintis, per- 
įašyta . ir .popiežiaus pasirašyta. 
Dabar jis verčiamas į kitas kal
bas, perrašinėjimas ir siunčia
mas Į visą pasaulį, kur tik yra 
katalikų organizacija arba- jos 
skyriai. . - ' . . r

Vatikane buvo sudalyta komi
sija, kuriai pirmininkavo kardi
nolas Josef Ratzlinger. bet visi 
pripažįsta, kad : 'l paskutiniame 
kardinolų suvažiavime daug 
prie; šio nutarimo prisidėjo Fili
pinų kardinolas Jaime Sin, ku
riam "teko -savo akimis- matyti, 
kaip filipiniečiai prisidėjo prie 
žiauraus diktatoriaus •J'ernando 

ul>iai-cos. atsikratymo. - - ri
Filipinų prež.Lv-Marcos ir -jo 

žmona Jmęlda vegė, nešė, slė- 
pė, siuntėt iizsįf^ųq7įpąpirkinėjo 
ir visait :!š.:, 
kol jie.^yžbsi -'ĮiasiprieSntiūr at- 
sikrątytį. Kard. -Sin^^asafcojo 
ssirinkušiernsz% kolegoms, kyiip 
prezidentas . Reaganaš ’ prižadėjo 
duoti diktatoriui galingus Ameri
kos Jėkttivus, kad jis galėtų iš
važiuoti į Ameriką, b_.filįpinie 
čiai atgautų'teisę tvarkyti savo 
valstybes ir tvarkos reikalus.

Popiežiaus paprašytas doku
mentas'’ vadinasi .“Krikščionių 
laisvė ir išsilaisvinimas’’. Viso 
dokumento dar neturime ir ne
galime išversti lietuviškai. Ti
kime,'-kad netrukus žinovai iš
vers. pasirašyto dokumento pag
rindines mintis ir paaiškinimus-

Visi tvirtina,,, kad , popiežiaus 
šeštadienį pasirašytas dokumen
tas -sukels dideliiĮ diskusijų ne 
vieii pačių krikščionių,. .bet ir

daug tokiu
pajėgė K ii:
1.- piusk’s

men
papliurtu -alę. Ši> met bu\o ko

iūlė = •!< nu
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rimtį Alvudo paz-

■ T ‘tję > mpOSf.
2. Pritaikyt pajėgumą 

trumpam if lęugvam užsiėmimui. 
Falępgva pratinkis darbuotis iki

>qui

AUJOSPŪDŽIO MAŽINIMAS
Stiprini besimankštinantis žmc-

i šiuo pavasariu atbuskime ir kelkimės dar prieš 
Velykas pensiniškam judėjimui — darbavi- 

muisi ir tekiu elgesiu sveikesniam, malonesniam gyve
nimui ! t 1 ' .. •

Judesiai gerina žmogaus kūno 
stovi ir mažina pakeltą kraujo 
spaudimą. Užsisėdėjimas žlugdo 
žmogų. Daugumas taip ir menki; 
na savo sveikatą per 'jesidąrba- 
vinją — nesimankštūijoąą. ........

Bet koks -žmogaus užsiėmimas 
fabrike ar kitoje darbovietėje 
neatleidžia žmogaus nuo mankš- O
tos' tu gali būti paprastas darbi
ninkas, vįjdininkas ar inžinie
rius — vfc vien tu turi mankš
tintis, jei kori būti sveikai. To-' 
dėl niekada, nesakvk kad aš is--, 
rimaiikštmąu;. fabrike tap nąmų; 
statyboje'jdąbtir maji'reikia ilsė
tis, o .'ne, kvailioti su kokia ttęn- 
mankšta.

Pavyzdys Nėsveikce Et^įmgd •

Štai, vienas- grįžęs ’ir dirbo

Mediciniškas ragininjas 
kiųubąryje ir prię automobiliu 
kaike. <

šių laikų žmogų tolina nuo bū 
'ino jo sveikatai judėgimo auto- 
iMatipps nešinos, profesinis už- 
jisėdėjimas ir menkas judėjimas 
namuose. ' ' • • '

Dabar kyla klausimas: ar ga
li žmogus per mankštą prašaliu- ’ 
ti dėl neveikios sumenkusią svei
katą ir tajati nominalesnio, kūno- 
savininku?.<Ttio reikalu yra at
likti batidymai. -
,- , Judantys Gerina Sveikatą

' i»-•• DidžiojeBritanijoje
■kad Įulsąnžib sujaukusieji ..-vyrai, 
■gaiisįau tairė nu6>-.širdies atakos 
tie. kiiriiy darbas reikalavo,'mažai 
judėjime.- fnažai' kūno rawmenu 
mankštos, tai šoferai, teidfowis-

‘susekta

1 i ų prakaitavimą.
Tie pakitimai atsirai-.ua 

padidėjusių ir padažnėjusių sir- 
dips susitraukimu ir pakilusiu 
kraujo spaudimo. Arterijų siene
lėse esą ramenys išsiplečia, nes 
reikia daugiau kraujo mankštai. 
Panašiai kaip jaudinantis, ant- 
inkstinės liaukos išduoda dau
giau hormono. Pastarasis padaž
oma pulsą ir pakelia kraujo span 
menyse dimą. Tada pagausėja 
kraujo kiekis raumenyse.

Ar Naudingas Toks Energin- 
gas Gimnastikavimasis

• Dauguma*-žmonių sutinka, kad ’ 
kiek pąsigimnastikuoti yra svei
ka žmigui jo- kūnui ir nusiteiki- 
mains^ Jei jžinogus mėgsta gim- , 
oastikuotisJr džiaugiasi taip be- 
sielgdaihasis*;. jis jaučiasi geriau 
J r jo protas, skaidrėja. Labai 
svarbu darbuotis — gimnastikuo- 
tis atsakančiai-žmogaus sveikatai 
ir nusiteikimams.

Pensininkai klausosi 
monyje, Lietuvio sodybų

Nuotrauka M- Nagio

žmogum, kai žiema ateina ir pri- fiziško įsitempimo. Tokiem tik 
sninga. Teks sėdimo darbo vd- 1 reguliarus patvarumo lavinima- 
dininkas ar ramiai užsilaikąs pen I sis patartinas. Ne kartkartėmis, 
sininkas, radęs iš rato užsnigtus ; bet nuolat gimnastikuojantis, 
takus, pradeda kruopščiai juo j darbuojantis, plaukiojant, vaikš 1 
kasti. Pirm tai jis, žinoma, gero
kai pnsryčių prikerta. Dai sun 
kius botus užsimauna. Dar šiku 
paltu apsivelka.

Nuvalęs pusę tako per gerą 
pusvalandį, jis jau prakaituoja, 
jo širdis smarkiai plaka, jo vei
das parausta. Dabar, jei jis ture- j 
tų galvą ant pečių, jis sustotų 
sudegą kasęs ir pailsėtų. Bet kur 

. . . j tau: jis galvoja, kaip nukasė pir-
Sakydjn, jei žmogus nemegs- į pusę, jjs nukas ii likusiąją, i
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stipriai prisikerta riebaus-'maisto tai, palyginus su tais pan.iššų da 
ir sėdasi į savo pamėgtą .supamą 
kėdę ir žiūri televiziją.-Jis kei
čia kanalus sėdėdamasir-čiaiimo- 
ja ‘‘burnoje tirpstantpsmetoriėips 
ii trynių.pilną pyragą.. Žaidimo, 
pertra’tfkčriė jis. savu .automobi
liu važūfojS tris blokus^ atšiv4ž- 
ti alaus ir cigarečių.’• • \ '

' t' .

Ar dar. bus bent vįen.anr skai
tytojui j neaišku, kad ’ tas vyęis . ghamo mieste kreipiant dėmesį 
būtų- (įąug geriau .pasielgęs/'jei j žmogaus aktyvumą ir patvaiu- 
iis ilsėtūsi ar eitų pasiėarkščiotiį'nią. net ‘penkeriopai: į jp.akty- 

j.u<nv-. vynią darbe ir poilsiaujant, į 
kėdžių' plaučių talpą,'pulso greitį,’ svo-

S

bp tų pirkimų Taip ir fai[)o» ame
rikiečiai ‘'prisirišę” priėj k__

: bų atlikėjais^ bet daugiau jjidaiį- 
riais — kondt'-ktcrjahi.'lai^afne-i 
šiąįs Panašūs- daviniai; gauti ir 
Izraely j e jail, senai vbūyoĄ’ašy- 
fa: Lietuvoje, jęad , 'daugiausiai 
nho širdies negerovių nekenčia 
dvasiškiai. DaJ&’r a iškili jk^cįel,’. jie

'jjtfdadirM*£nąžfafttriM'L- ■ ! ;
Žinomi tyrimai atlikti r ra m in-

. ta žaisti golfo, jis neturės jokios į 
naudos iš tokio žaidimo, nors 
toks žaįiimias ir yra sveikas žmo 
.gui. Taip pat .neturėsi naudos iš 
mankštos;-jei tu mankštinsies tu- 

.rėdąiųąą pakeltą .kraujo spaudi
mą, jei ejfi nutukęs ir jei rūkai. 
Tokiais , ' atvejais besįgimnastį- į 
kilodamas žmogus gali patekti Į 
mirusiųjų karalystę- •

Taip pat žmogus neturės nau- i

Arba vėL bįc*’t . -- _ -'ty- 
sis — girtas vairuotojas atsimu
ša į stulpą, sužeidži; šalimais 
stovintįjį ir pats susižeidžia.

Tai nėra Dievo bausmė, kaip 
žmonės dažnai tokiai atvejais, 
kalba. Daugiausia nelaimių žmo
nės ištinka vien dėl jų nickdar- 
bių. Tųlį žmoDės kenkia vienas 
kitam pikčiau už pikčiausius žvė 
ris. Žuvis ėda žuvį tik alkana bū 
dama, o nežmoniškasis žudo "savo 
artimą vien iš savo nežmonišku
mo, įvairiopai pasireiškiančio

Štai senyva pensininkė, pati 
dažnai reikalinga kito globos, 
skundžiasi, kad šalia gyvenanti 
senutė ko nors jes paprašo pa
talkinti.

Taip ir panašiai mes kartina
me savas dienas savo kasdieniniu 
savamyliskumu ir nebūdami nu
siteikę kitam padėti, šiandien aš 
talkinu tau,' rytoj aš gal prašy
siu tavęs talkinti man. Taip tu
rėtų elgtis kiekvienas mūsiškis, 
jei jis tikrai žmoniškas būtų.

Laikinai blogas žmogus gali 
geriau, gyventi už gerąjį. Toks 
gyvena save palaikydamas kito 
nuskriaudimu. Bet tas tik laiki
nai gali tęstis. Blogi darbai labai 
dažnai dar šiame-gyvenime blo- 
gadarbiui neišeina naudom Kiek 
vienas žinome atsitikimas kaip 

k j ucuna.- CKV4- , blogadarj, jei perkūnas - per I£a- 
atitinkančiųs ledas "nutrenkia, tai jį ir jo šei- 

• i pią likimas persekioja.
kalni pasinaudoti ir kųn. : Juozo Todėl nė vienam neapsimoka 

būti blogu, nors fįr prisęitų nu- 
ken.tetL<Į^Į' sąyp gerumo- Tik, ži- 
liOma, nereikia būti kvailai ge
ru. Kiekvienas . dalykas, net ir 
geriausias, turi;į>ūti su saiku.

ima be laiko baigti dėl i Mūsų tarpe yfa elgetų, alkanų, 
laboko prišauktą vėžį "stemplė- nuskriaustų, sergančių, žaizdup- 
je ir negalėjimo nuryti. Tokiam 
dabartinė medicina yra bejėgė 
padėti, nors ir dedamos visos tų- 
rimos..ir galimos priemones.

ok — nesigimnastikuok 
ckimQ ‘

3. Džiauk^ hesidarbuodamasis. 
Jei dar negali darbuotis, tai pra 
linkis pirmiausia oasirinkdamas 
mėgiamiausią užsiėmimą, tik ži
noma, ne plepėjimą bei kito ap
kalbėjimą bei kito niekinimą. Per
daug dabar mes lietuviai vienas 
kitą niekais verčiame, norėdami 
tave iškelti, gudresniais pasiro
dyti. Toks elgesys yra patį žmo
gų žeminantis, jam sveikatą ali
nantis.

Išvada. Nuo dabartinės dažno 
pensiniųko neveikios visi grįž
kime į naudingą pensininko 
veiklą. Tik taip elgdamiesi galė
sime bent kiek malonesnio sau
lėleidžio tikėtis. Daugiau apie tai 
kitą kartą.

Pasiskaityti. Arthur Ankowitz. 
M. D. Strokes and their Preven
tion. Ajove Book.

I čiojant, golfą žaidžiant, dviračiu 
Į važiuojant arba arkliu jojant. 
■ yra sveiki ir įdomūs užsiėmimai, 
j Svarbu žinoti, kad malonus nuo

vargis net ir didžiausią nemiega-J rių kiekvieną dieną, susikaupda- 
galį nusiunčia į miego karaliją. I ma.$ bent kelioms — keliolikai 
Todėl nė vienas pensininkas ne-• minučių ii apsvarstydamas kū- 
uaudokite miegui jokio vaisto,) rybiiigai dalykus, < 
nors jis atkakliausiai būtų per! jo nuotaikems. Galima šitam reį- 
televiziją peršamas.

Virš 60 Metu Sulaukusio 
Pęusininko Elgesys

' Kapą metu peržengusieji turi 
daug atsargesni būti, turi veng- j dar nesulaukus 53 metų,, jam gy 
t; stiprios kūno ir nusiteikimų Į venimas 
įtampos. Tokie turėtų tik vaikš
čioti, dviračiu važinėti ir namųo- 

fse ąr -apie Juos darbuotis. Šokių 
salėje tokie turi tik lengvai trep
sėti ir vengti rodyti savo galią 
polkos sūkuryje besisukdami.

Jei tokie priklauso klubams su 
reguliaria mankštinimosi prog- 

kymt Priešingai nutiktų, jei Į i ama, turi jie tik pasitikrinę sa- 
žmonės būtų palengva pripratę 

, prie sunkesnio užsiėmimo. Tada 
• jų. širdys Įprastų į sunkesnį dar

bą ir atlaikytu sunkesni žmogaus 
užsiėmimą.

Pripratimas Prie Darbo 
i •
i Nė vienas lietuvis neturėtu
me būti aukomis savo pereito 
darbštumo. Jei nesi įpratinęs sa- 
vo kraujotaką į stipresnį užriė- 
minią, tai atsigulk pailsėti tada, 
kai užeis noras sunkiau padii dė
ti.

Žinomaj bus tokių, kurie p n- 
sininkais būdami jausis jau ąti-< 
dirbę savo ir visai nesidarbį cs.' 
Čia tokiems tinka žinoti, kad ge
riausiai jie pasielgs vidutinišku
mo prisilaikydami: nei per daug 
stengtis, nei per daug tinginiau
ti — nieko neveikti mes visi 
nemėginkime.

Bet čia, kaip ir galėtiim tilvėtis, 
:šti|įfca jį nelaimę: jis suknium
ba. Jo žmona, nėjusi jam padė
ti o tik pro langą žiūrėjusi į vy
ro darbą pašaukė policiją. Jis nu
vežtas ligoninėn atsigavo.

Bet daugelis kitų pensininkų 
nėra tokie laimingi, jei jie taip 
neišmintingai elgiasi. Neįpratę j 

Taip pat žmogus neturės nau- i sunkesnį darbą, tokie pensiniu-' 
dos, jei: jis gimnastikuosis visai kai susilaukia jų širdies neišiai-j r

i

KILNIOS MINTYS
Kiekvienas žmogus turi 

krauti savo dvasinį akumuĮiąlo
pri

; Juozevičaus kilniomis mintnnĮs.
Nenuostabu, kad blogaij.besiel- 

giančiam atsitinka nelaimu. Štai, 
nuo 18 metu amžiaus rūkančiam.

nepasirengęs tokiai mankštai.
Sena Sniego Kasimo Istorija

Štai kas atsitinka su sėsliu

Žmonės 40-60 metu stilauku- 
ji turi vengti greito ir

Reguliariai Ir Palengva
Darbuokimės

ne

vo sveikatą pas .gydytoją daly-Į 
vauti klubo programose -- 
mankštose. Pensininkas turi bū
ti tikras, kad klubo programa at
sako jč sveikatai ir pajėgumui.

Kartais su draugu ar drau
gais’kartu pradedama mankšdn 
lis pagal savo pajėgumą. Tai la
bai naudingas ir gera nuotaiką 
sukeliantis užsiėmimas, jei jis 
;-i guliariai praktikuojamas.

Bet nereikia jokiam klubui 
priklausyti — pats žmogų? 
namuose gali atsisėdimo - 
to’imo mankštą praktikuoti, ir 
taip elgdamasis savo sveikatą 
gerinti.

sav<>

Mes turime dirbti v^^ms to
kiems pagelbėdami. i .

1
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■ Mankštos Trejopas Gėris

1. Mankštinkis - darbuokis — 
sode, daiže darželyje, regulia
riai ii- atsakančiai savo amžiui, 
polinkiams ir pildydamas savo 
gydytojo nurodymus. Tik jokiu 
būdu nerūkyk ir smetonėlės — 
ti-ynių pilnų pyragų — tirpstan- 

; čiu burnoic neragauk. Mat, toks
ipriaus gardžiavimasis atveria ankstyvą

KAS SULAIKĄS

Kas sulaikys teve, paukšteli,
Perskristi pamariais,
Kai vyšnių žydinčiais takeliais 
Pavasaris ate;s?

Valdovo so. ta nors žadėtų.
Žinau, neli .si tu čionai.
Ten šaukia upių akmenėliai 
Ir gimto Ik.do pelenai.

Trys seserys oer naktį rymo
Ant gintiro 1 rantų,
Kol saulės apšviestuos arimuos 
Vėl pračiulbė<i tu.

Suklupus motina po kryžium 
Palaimina visus kelius, 
Kuriais tu paryčiu sugrįžęs 
Langan pa beisi snapeliu.

Kas sulaikys tave, paukštei 
Pakilk virš debesų 
Laisva minto sparnus tau k 
Ilgėjimų visų.

Y

Antanas Kevėža ir Anelė Kirvaitytė rengia svečius 
vaišinti gira Alvubo pažmonyje, Lietuvio sodyboje^z

Nuotrauka M. Nagio
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PARAMA MOKSLO ŽINIOMS ĮSIGYTI

Sen-Frank Savickas praneša, kad Illinois valstija 
teikia paramą matematiką ir mokslo žinias 'Įsigyti pasi
ryžusi ems studentams.

Tuo reikalu reikia patelefonuoti 217-782-5337 arba 
su juo susisiekti jo įstaigoje, esančioje 6743 South- Wes
tern Avenue laišku ar telefonu 312-434-3800, kad galė
tum gauti iš jo reikalingą aplikaciją.

Reikia suteikti žinias iš aukšto, kad galėtum gauti 
reikalingą paramą šį rudenį patekti į Illinois mokslo 
akademiją.

Illinois mokslų akademija įsteigta Amerikoje, Ilk 
Be matematikos ir tikslingųjų mokslų žinių. Akademi
joje bus dėstomi humanitariniai mokslai, anglų kalba, 
svetimos kalbos, socialiniai mokslai ir menas Akademi
ją baigusieji studentai gali stoti į universitetą-

Springfielde, Illinois seime. Frank Savicko kamba
rys yra 318-tas. Ten visuomet galima rasti. Į'sen. Sa
vicką gali kreiptis ųe vien čikagiečiai, bet visos Illinois 
valstybės lietuviai, norintieji gauti paramą savo vai- 

mokslo žinių įsigyt.

9 v^uj;cnos. Chicago, 8. III



* DAUGIAU IDEOLOGINIO TVAIKO

Neseniai įvykusio Lietuves 
komunistų partijos suvažiavimo 
proga. Vilniitn suvažiavę partor
gai, kuriems dabar <iždrauita 
geiti, galėjo blaiviai pažiūrėt^ir 
įvertinti savo darbu rezultatus. 
LKP pirmasis seki etcriusP. Griš- 
k? 'ičius savo "pranešime pažy
mėjo, kad ataskaitiniu laikotar
piu “p rti'nė organizacija atkak
liai auklėjo darbo žmones išriki- 
įnybės Kanriništų partijai dva- j 
sią”y t. y. paklū-pumo Maskvai- 
Deja, tas “auklėjimas” nevyksta, 
visais frontais.. Partijos nariai 
rmolat-padaro1 nusižengimų, gir
tauja, .^padaro net kriminalinių 
nusikaltimų. Todėl ‘‘per ataskai
tinį laikotarpi teko iš partijos 
gretų pašalinti, daugiau kaip tris 
tūkstančius žrnbhiū”' —* pasakė » ' - . iP. Griškevičiuj ’ T

Nieko linksmesnio negalėjo pa 
sakyti ir partorgai, atvykę iš pro
vincijos. Kauno delegatas R. Ri- 
maitis nusiskundė, kad per daug 
yra ..biurokratų. Tikrintojų yra 
daugiau negu darbininku. ‘.‘Pasi
taiko atvejų, kai vienu ir tuo pa
čiu metu įmonėje dirba po dvi - 
tris komisijas”. Pareigūnai, yra 

paskendę popieriuose. Šalčinin
kų rajono vykdomasis komite
tas vien praėjusiais metais gavo 

organų” apie 
raštų. Iš 

skaičius2 
:iš Įvairių 
— žymiai

tallų... Pastaruoju metu mes gau , 
name prastos kokybės medvilnę • 
... mums reikia gerų dažų”.

A. Praškevičius atkreipė su
važiavimo dėmesį į spragas svei
katos apsaugos srityje. Jis pasa
kė, kad ankštosioms mokyklom^ 
trūksta šiuolaikinės mokymo ir 
mokslinės aparatūros bei įren-, 
girnų. Gydytojo mokymo pla
nuose nėra sociologijos, psicho
logijos, ir kitų humanitarinių 
mokslu. Mediku darbe dažnai at- ” t
siranda neatidumo, paviršutinis-;
ko, nerūpestingo, abejingo požiū ( 
rio į ligonį, o kartais net ir 1 
grubumo.” ...iki šiol re^publiko- ’ 
jo negalime sukomplektuoti me
dicinos kadrų.-. Mūsų gydymo įs- ’ 
taigos nepakankamai aprūpinto^ 
gydymo apiratūra„. Silpnai dir-• 
bama gerinant motinos ir vaiko j ° f • I
sveikatos apsauga...” — sakė A. j 
Praškevičius-

Valdžia neskiria reikiamo dė
mesio socialinėms problemoms,!
— pabrėžė Kauno geležinkelio Į 
mazgo atstovas Č. Lyska. — Dar!
bininkai nusiskundžia dėl butui __ . ... .... - .. , . . . , i Kolumbnoslietuviuuzmirsto-ir buitiniu sąlygų. Nepatenkina-; . ,. x ,■ | sios lietuvybės vardu man malo

nu išreikšti padėką už vaizdagar- 
sinės medžiagos parūpi nimą 
šiems mieliems ir vaišingiems St.

r v**

ŪkininkasJules Breton

c 
<
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JONO KASELIŪNO APLANKYTI 
BENDRADARBIAI

RUSU PAVERGTOJE LIETUVOJE

iš “respublikinių 
pusantro tūkstančio 
Ministrų Tarybos jų 
šiek tiek sumažėjo, o 
komisijų ir. draugijų
padidėjo” — sakė V. Šarapaje- 
vas. * ■; -į

igT,. .-Lukičiova, atstovaujanti 
Ė.iaĮjlįų. televizorių gamyklą, pa
sakė, kad ne kartą ji girdėjo pir
kėjų, skundus dėl nupirktų apa
ratu. Ji aiškino: “ Nemaža broko

*• ” • iišleidžiame dėl abejingos, nesą
žiningos pažiūros i darbą... Nuo 
’.979 metų mes gaminame: vienus 
ir tuos pačius lempinius nespal
votus televizorius... Taigi mes 
priversti gaminti moraliai pase

linusius. modelius, nors norime 
~/;jnŲitį patikimus. ,ir- ekonomiš ■ 
^kuš... Mės ne kartą kreipėmės į 

ministeriją ir reikalavome iš
spręsti ši klausimą. Bet kol kšs 
gauname tik pažadus”.

Delegatė V..Gurskylė, atvyku
si iš Alytaus medvilnės kombi
nato, sakė, ką‘d to fabriko paga
mintų aųdipių. žmonės-neperka, 
“Mūsų išausti "me^dvilhiuiai audi
niai -’ vis dažniau užsiguli sandė
liuose, ant parduotuvių prekys-

nia butų padėtis ir kaime. Apie 
tai kalbėjo Rad viliškio rajono de
legatas L. Radėnas. Jis pasakė, 
kad žemdirbiams tenka patiems 
statyti sau namus, nes esamos į 
organizacijos yra nepajėgios tų 
darbų atlikti. Be to, Alytaus na- 
nlų statybos kombinato ir kitų 
organizacijų gaminami namai yra 
per brangūs. Žemdirbiai pagei- 
daU(ja, kad namai būtų didesni ir 
kad po vienu stogu tilptų keli 
socialinės paskirties objektai.

Dėl ideologinio auklėjimo ir. 
to auklėjimo rezultatu kalbėjo! . ' • * - ' I ‘ L

j keli, delegatai. Zarasų rajono de- } 
legate Galvelienė nusiskun-1 
dė, kad nevyksta ateistinis gyy 
vėAtai.į akėjimas. Gal religiją. kont r0Dagandinj darba 
mo auklėjimo stoka pnvede prie { " 
to, kad respublikoje didėja nusi
kaltimų skaičius. Kaip pažymėjo 
KGB aukštas pareigūnas. S. Li
sauskas, respublikoje vyksta 
daug vagysčių, arba kaip dabar 
sakoma, grobstymų. Labai pavė
luotai išaiškinami ir patraukiami 
atsakomybėn stambūs grobstyto- 
jai, spekuliantai į- kiti verteivos. 
Kas šeštą nusikaltimą respubli
koje kasmet padaro paaugliai.

Kodėl nęvvksta su tuo ideolo- 
ginru ‘auklėjimu, geriausiai išaiš
kino “Tiesos”’ redaktorius A 
J^aurinčiukas. Jis pasakė, ka<l

žmonės netiki jo “tiesas”., ir la- 
i-biau yra linkę tikėti ‘‘baisams”, 
:t. y. užsienio radijo transliaci
joms. O “imperialistinė propa
ganda, panaudodama ir buržua
zinių nacionalistų balsus, siekia 

■ sunaikinti mūsų, ypač jaunimo, 
ideologini imunitetą.-. Antitary- 

* bininkai’ organizuoja “pavergtų 
5 taatų savaites”, “Kopenhagos tri
bunolus” ir kitus provokacinius 
farsus. Todėl laurinčiukai dabar 
.yra priversti “tobulinti ideologi-

,P. Griškevičius ragino padi
dinti ‘‘politini budrumą, opera- 
.tyviai ir argumentuotai demas
kuoti... pikčiausius lietuvių tau
tos priešus — buržuazinius na
cionalistus. ryžtingai. atremti 
'bet kurias mums svetimų nuotai
kų ir pažiūrų apreiškas”. Taigi 
daugiau biurokratų ir daugiau 
ideologinio tvaiko.

Eur. Liet.

ų,*.,

Petersburgo lietuvių kolonijos 
nariams:

A. Aleksiejūnui su ponia; fo- 
to veteranui V. Augustinui; Bro
nei ir Jonui Balniams; Eugeni- 

1 jai Bagutienei ir M. Peteraitie- 
nei už pasirodymą su Saulės mo
kyklėlės mokiniais, kur su išskir
tinais gabumais pasireiškė A. Bo- 
belytė; Justui Dirginčiui su pe
nia; Jankauskienei Leonti n ai;
kurios bute lietuviškuosius rūdi
nius nesuspėjau nufilmuoti dėl 
laiko stokos; Rožei Gražinai Ja
sinskienei už miesto vaizdų api
būdinimus; iš Bostcno persike- 
liančiam Gintarui Karosui; Pet
ronėlei *ir Leonui Krajauskarus 
ne tik už lietuviškojo kampelio 1 
rodinius, bet ir už ypatingą tė
viškąją globą manimi rūpinan
tis nuo sausia 4 iki 25 dienos;

mui Jiirgelai už manęs pristaty
mą gausiam svečiu būriui sau- 
šio 4 d. Emilijai ir-Stepui Lan
giams su iš Lietuvos atvykusiu 
broliu Kaziu, kurio atsivežtosios 
krūminės teko paragauti ir pa 
matyti kaip tebėra suvynioti lie

tuviški - saldainiai.. Zigmantui
Radvilai su ponia, -kurių dėka

®2

JAY DRUGS VAISTINE

ia
2759 W. 71st St., Chicago, HL .

• RCEESTINGAJ SPILDOM1 RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

IM4 nu metraitii. J&me yra vertingi, niekuomet nesenrtą, Vtee 
Krivis, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Steke# 
I. Raukčlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir 7 
leilaui rtraipenlai bei rtudijos, Iliustruotos nuotraukomis t 
M-X Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kaiubos, A. Rūkitelė* Ir JL Var* 
kūrybos yoveikriafa M5 pusk knyga kainuoja tik O,

Atdara šiokiadieniais nuo

sekanti kartą jau galėsiu pa
demonstruoti tobulesni filmavi
mo būdą. Poniai Sumanienei, be- 
siruošaančai ’š Lietuvos atsivež
ti vėl naujų rodinių; Bronei ir 
Juozui Taorams už ypatingai gau 
su rūdiniu rinkini; Antanui Tau- 
ginui su penia už apsiėmimą pa
globoti Kolumbijos Lietuvių Fon 

Į do St Petersburgo kasos skyriu
je ir už rodinių parodymą sekan
čio atsilankymo proga; Kasos ve
dėjui J. A. Mieželiui ir sekre
torei A. česnaitei su padėjėjo
mis už rūdinius, kurių tarpe dar 
ir Kalėdų eglutė tebestovėjo;

j w. Pranciškaus Misijų Koply
čios kunigams, ypač. gerb. .prel- 
J. Balkūnui už pamokinančias 
pastabas Kolumbijos ir P.'^ūb^s 
rikos lietuvybei; ir naujam :L': 
Klubo pirm. A. Karniui su po
nia. kurių rodinai liko neišfil- 

. muoti dėl laiko stokos, todėl bus 
raalonu dar kartą sugrįžti į jų 
jaukųjį Lietuvos kampelį.
Ir prašau atleidimo tautiečiams, 

kuriu pakvietimų i namus jau 
nebegalėjau pasinaudoti dėl įsi
pareigojimų laiku sugrįžti Ko- 
lumbijon.

Visiems dar kartą tariu nuošir
dų ačiū, kad nepagailėjote man 
parodyti iš Lietuvos tebesaugo- 
jamąjį mūsų tautinį lobį. Būtų 
gera, kad moderniškųjų vaizdi
nių užrašu pagalba šie puošme
nys, su Jūsų įkalbėjimais lietu
viškai, per daraktoriškai nusJ-, 
teikusius pasišventėlius galėtų 
pasiekti mūsų nutaustančius šei
mų židinius Kolumbijoje r P. 

‘Amerikoje, kuriose nebesigirdi 
lietuviu kalbos. Norėčiau su Ju
mis tolimesnio pasitarimo šiuo 
mums visiems opiu klausimu. 
Mano adresas: Jonas Kaseliūnas, 
apart. Aėreo 37-19, Medellin, 
Colombia.

OKUPUOTO! LIETUVOJ
Svečiai Iš Švedijos

Vasario 6 i Lietuvą atvyko Švc l 
d i jos komercijos atstovų grupė. 
Delegacijos tikslas — kartu su 
Lietuvos plano komiteto darbuo- į 
tojais aptarti tolesnes tarpusa- I 
vio prekvbos galimybes.

“Granito'’ PergaJė
i

Kauno ‘‘Granite” rankininkai 
dalyvavo tarptautiniame turnyre 
Prancūzijoje. Finalinėse rungty
nėse įveikė Jugoslavijos “Prole- 
fero” klubą 30.24 ir tape varžy
bų nugalėtojais. J Kaučikas pel
nė 10 Įvarčių,

Vilkai Lietuvoje

Lietuvos miškuose vilkų smne- 
džiorama nedaug- 1985 metais w o
kailius patiesė 132 pilkiai. 14 su
medžiota Varėnos, 10 Panevėžio 
rajono miškuose.

I
Kiek Kainuoja Karvė?

“Valstiečių laikračtyje” I. L. iš 
Mažeikių rajono teiraujasi:

— Brolis grįžo iš Tarybinės 
Armijos, pradėjo dirbti tarybinia 
me ūkyje, vedė, turi šeimą, bet 
neturi lėšų kervei Įsigyti. Ar ga
lėtų gauti paskolą jai pirkti?

Teisininkas J. Kazakaitis atsa
ko: ■' ■ . s-

tas, jubiliatas kun Vincas Dum
čius. Velionis buvo seniausias 
Lietuves kunigas. Vasario 28 die
ną, būtu sulaukęs šimto metų. 
Gimęs 18S6 metais. Kunigu įš
ventintas 1909 metais. Prieš dve
jus metus atšventė kunigystės 
75-kerių metu jubiliejų.

' Kauno Žieme - 86”

Penkių rajonų keliais vingia
vo tradicinio aute mobiliu ralio 
‘ Kauno žiema — 86” trasa. Spor
tininkams teko Įveikti 587 km. 
Visose trijose mašinų klasėje 
pirmąsias vietas laimėjo Inunie-

— Reikėtų kreiptis i tarybi
nio ūkio administraciją, kad ji 
tarpininkautų gauti.karvei pirk
ti Valstybinio banko kreditą iki 
500 rublių. Toks kreditas teikia
mas 5 metams.

Mirė Seniausias Kunigas

>\yėsario 7 d. miręVeiverių, 
Vilkaviškio vyskupijoje, altaris-

i

DAINŲ IVENTfiS LAUKUOSE, poetėz, nlytojm h 
Ealf lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie fa bu 
Iveaiet bei jų Lrtoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedahraoju 
Hems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais dndmeaim' 
bei ukkuliaial*. Studija yra 151 puri., kainuoja |X

> VIENIŠO UOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke tyrai. 
Jas Juozo Adomaičio— Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne tanas 
gyvenimo bruožų apraiymai, bet tiksli to laikotarpio buities 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Tt 200 puslapių toy? 
parduodam* tik ni IX !:■ <'' i

p LLkUj V1AKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Ttm*i*®» 
Romiai p< valyta studija apie Rytprūriui, remiantis Pakalni*

D. KUHLMAN, B.S., Registruota? vzlstininkaz

TeL 476-2206

Boyer’ relieves the motor source of 
arthritis pain. Tylenol cant touch.

Tylenol works on minor arthritis pai 
but does nothing for inflammation. 
Taken regularly. Bayer works on pain 
and inflammation giving fast, 
effective relief.

LabginapskrlHlj duomenimIa. 4praiynxBJ jdomtlj Hekvi«n&? 
BetuvfuL Leidinyt fllurtmotai auotraakomfi. pabaidoje duodam. 
Titov&rdtlij pavadlnlmAl>(T Jtj rertmlaJ | yokle^xj fcdBf. EaIm 
Bau<njo> S35 puri, knygoje yr> RytprQef^ KaIm W

l * p. t • * t f ?

> KA LA UM I? L1MX palytojo* Petronėlė* OrtBtaltėi at» 
mtnhma! tr mintys apie samenia ir vietas neprik. Lietuvoje Ir p! 
maistais bolievlkų okupacijos metais. Knyga turi 254 yualapia 
bet kainuoja tik H.

1 JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesrpta 
lai tr klaidingai interpretuojama* gyvenime tr politikoje} tik C 
fvgh Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
«U$. Dabar būtų j] galima pavadinti kovotoju ui hnogaur teis* 
Sayga y~a didelio formato, 285 puslapią, kainuoja K.

< IATKLN1S NOTTLfiS, ML folsčenko k try b*. J. VaJ*l?i

Boyer. The wonder drug that "works wonders."
P*od and toOc^ «t>* direcson* n pair. me?* evsn iO dcys consult a pr.y^rtan t~

NAUJIENOSE GALDIA GAUTI: -p-T-T- «-«, . •>
1. Dr. Karie Grin Mus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

III toms? ____ —------------------———------------—____  110.00

2. Prof. Vadovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 pri.16.00
H dalis, 229 psl. J6.00

3. Miko ŠHeikio, LIUCIJA, proza. 178 psL$5.00

4. Janinos Narfinės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. |5.00

rwHm*&, JPf tnyfoĮ* jn M aąhiojtao »ovrilą. lain* ft

Esypw pcrBMauą Ftiptaoie, 1TF 3«. BL, ESUsy
W^l. UMOatf BilM pflHS Mrą pKaMhai 

c if •.,

5. Prof. P. Paksrklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psL ___F4.00

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

NAUJIENOS, 1729 So. Halrted St., Chicago, RL 60606 *lų»- 
t kite ėekj tr prtd<kt» vieną dolerj perriuntlnio Ičfatšorel.

“Žalgiris” Nugali Prancūzus

Vasario 20 d. Kauno krepši
nio halėje ‘‘Žalgiris” nugalėjo 
prancūzų Limožc C?P krepši
ninkus. Atrodo, kad kauniečiai 
pateks į Europos šalių čempionų 
taurės turnyro finai v. Rungty
nių rezultatas: 112 - 100.
Kauniečių startinis penketukas 
būva: R. Kurtinaitis, A- Sabonis, 
R. Civilis S. Jovaiša ir A. Bra->
zys.

Mirė Kun. M. žemaitis
Vilniuje mirė kun. Mykolas 

Žemaitis. Buvo sulaukęs 78 metų 
amžiaus- Kunigų išventintas 1938 
tais metais. Velionis kaip besigj'- 

dantis paskutiniu metu nebuvo 
priskirtas jokiai bažnyčiai.

s Tuntas suranda draugų.
Mokslas daugelypis, tiesa — 

viena.

* Neveiklus turtuolis liks be* 
tnrfis (Publicijus).

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternaltnė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau -per 97 metus.

■ė*

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

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

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

SLA—apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir j u gyvenimo pradžiai.

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3 .00 metama.

SA — kuopu yra visose lietuviu kolonijose.

Galite kreiptis Ir tiesai i SLA Centrą:

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

TeL (212) 563-2210

—

Ink LIŪDAS JEKSYS, 
60 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA
paraSė 700 poslapių knygą, kurion sudėjo viską, ka* 5et ka3» tr 
Set kur. Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvį, lietuviui 
(r Hetuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. M. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimu* 

tr patarė mums toliau studijuoti. <

Krik* Klek rtrietiaL Feito H.

fe

jį

■

HXnilBHDI
St, BPcagn, EC
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niaus universitetas vadinamas “kapsulqniu”. Bet gi, 
kiekvienas sąmoningas Draugo skaitytojas tino, kad 
toks pavadinimas nereiškia universiteto atidavimą oku
pantui, o tik pašaipą, ironiją pabrėžiama, kad tokiu var
du pavadintas reiškia jo išniekinimą. Jie pasako, kad Vil
niaus universitetą okupantas vadina lietuvių tautos mas
koliui p/a*sidavėlio vardu. Tad išeivijos lietuviams siųsti 
savo vaikus į taip išniekintą universitetą yra ne tik dide
lė gėdn, bet dar didesnis pasimetimas.

Bet te, kurie, jį įroniauodami, pavadina “kapsuki
niu’ ’ Mykolą Drangą taip papiktina, kad jis neranda mo
tyvų. kuriais jis juos galėtų pateisinti- 1931 metais Šiauliuose pastatyta Maisto įmonė.

SUIMTŲJŲ KANKINTOJAS MENGELĖ TIKRAI 
PRIGĖRĖ BRAZILIJOJ

Nu« Music pirmos Oxš£^% 
^lanra&ac kai ncez

Cbicajoje fc priesdes&aom:

TUAUlT^ __________________ -
pusei metą - ______
toms menesiams
viekam menesiui 

eitose JAV vietose:

145.00 
$24.00 
$15.00
$5.00

šia proga norėčiau M. Drangai tik tiek priminti, kad

rhu^uicjc
metarag — . .. , ....-—— $43.00
pusėj metą .........~—— $24.00

Užsieni cm:

meuuna .—- - , • • . - -.. - $48.00
pusei metą _____________ - S2&00
• — --• ■ - r——-----------* mi

i4 i Leidžia Naujieną Bendro
vė. 1739 Sa Hilsted Btreeą Chicago, 
IL 50W8. Teief. 421-SlOu

Pinigus reikia siųst! pašto Muney 
Orderiu kartu su nfaefryrnn

NAUJIENŲ raštinė atdara k&sdiem neskyrus setaiadiaaiui. 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai popiet. — Ui 12 <aL

VILNIAUS UNIVERSITETAS IR MŪSŲ
SPAUDOS BENDRADARBIAI

Sunku suprasti, kadėl M. D rungą, Drauge, vasario 
mėn. 7 dienos laidoje, taip kandžiai puola tuos, kurie, jo 
galva, atrodo, kad jie okupantui Vilniaus universitetą ati 
duoda. Mat, jie, jį vadina “kapsukiniu”, © tuo pačiu, jį 
pripažįsta okupanto nuosavybe- Jam tokie ‘‘patriotai” at- 
uctupaa? pjaunas rūšies Cinizmu, nes tokie- Vilniaus uni
versitetą vadina kartu su tąiš; jSeolo^iaiars-komisarais.

Autorius šio • vedamojo cituoja mūsų liaudies patar
lę: “kaip pavadinsi, taip nesugadinsi’’- Bet jam tokia liau
dies išmintis nepatinka, nes, jo išmonė, kiekvienas vardas 
slepia savyje komentarą, kuris išreiškia kalbančiojo nusi
statymą, o ne pažiūrą į vadinamąjį daiktą.

Tačiau, nekreipiant į jo tokius,' ‘/filosofinius” aiški
nimus apie sovietines santvarkas, Apie tarybų Lietuvą,

_ y birias gamybos kokybes ir tarybinio lėktuvo are Į 
nia,vą- manau,- Kad tai sKanytojamsneįdcimu, nes takią jo 
aiškinimai yra pastangos tik prirašyti laikraštyje, veda
majam skirtą vietą. 0 tokių “vedamųjų” jis yra prirašęs 
visą eilę. Užtenka tik vieną, kitą paminėti, kaip antai, vi
są seriją apie Lietuvos krikštą. Masioniui apginti, paga
liau, jo atspausdintas dr. J. Adomavičių įžeidžiantis ano
niminis laiškas-

Jis savo vedamajame rašo, kad buvo priblokštas ir 
širdyje kentėjęs apmaudą, kadangi, mūsų išeivijoje Pra
deda įsigalėti paprotys ant vieno Lietuvos kampelio (ne
rašo okupuota) būtent, Vilniaus universitto užlipinti to
kią etiketę, Vilniaus universitetą primygtinai vadinti 
“Kapsuko” ar “kapsukiniu”- O tokios etiketės užklijavi
mo uolumą parodo dviejų išeivijos laikraščių: “Laisvo
sios Lietuvos” ir “Naujienų bendradarbiai-

Skaitai ir save klausi ar šio rašinio rašovas nori ir 
vėl išviešinti savo pomėgį “įgelti” jo suminėtų laikraščių 
bendradarbiams, kurie jo galva, žūt būt tą Lietuvos kam
peli- vadinti “kapsukiniu" ar “Kapsuko”, o ne valstybiniu 
universitetu. Tiesa, spaudoje-dažnai rašome, kad Vil

jo toks rūstumas yra visiškai bereikalingas, prieš jo su
minėtus laikraščių bendradarbius- Kadangi, jie nereiš
kia jokio pritarimo okupantui, o tik lietuvio patrioto šir- 
tiies skausmą dėl minėto universiteto išniekinimo-

Ir iš tikrųjų, M. Drangos keista logika, jei ją iš viso, 
rokiu vardu galima būt vadinti Jis jaudinasi dėl univer
siteto tokio pavadinimo, o jis nesijaudina, kad gi, visa 
Lietuva yra okupanto naguose, kuris daro visa, kad tik 
galėų sėkmingiau ten išnaikinti tautinius vardus, juos 
pakeisti rusiškais, ir tai ne tik Vilniaus universiteto, bet 
miestų, kelių, mokslo institucijų, miesto gatvių. Pagaliau 
vėl ir pačiai Lietuvai prikergia epitetą “tarybinė’ '•

Okupantas pavadinęs Vilniaus universitetą “Kapsu
ko” vardu, jis tuo “atsilygina” tam, kuris jam pasitarna
vo, išdavęs savo tėvynę. Man rodos, kad Draugo bendra
darbiui M- Drangai tai turėtų būt aišku-

Minėtų laikraščių bendradarbiai vadinami universi
tetą “kapsukiniu”, Dranga aiškina, kad tokie netiki, kad 
jis egzistuos kai sovietų jau nebebus. 0 be to, jie toki'.i 
vardu vadindami mano, kad jis Persunktas sovietizmu. 
Tokie, jo žodžiais tariant, atsiduoda bjaurios rūšies ci
nizmu. Bet gi, jo toks priekaištas tikrai, atsiduoda bjau
riu cinizmu ir demagoginiu plepalu.

Juk tie, kurie universitetą pavadina “kapsukiniu”. 
neabejoja, kad okupanto politrakai jame nešeimininkau
ja- Ir kad ten profesoriai, jų nevaržomi, kurie ne tik ne
gali kritiškai pasisakyti apie marksizmą, bet jie nėra lais 
vi dėstyti ir humanitarinius mokslus, o ypač, Lietuvos is
toriją. Sakysim, ar šiandien ten profesoriai gali laisvai ir 
teigiamai studentams dėstyti apie nepriklausomos Lietu
vos gyvenimą, apie vasario 16 - sios faktą? Tiesa, tame 
universitete atsiranda vienas, kitas rezistentas, kuris pa
sipriešina okupantui dėl vykdomos Lietuvoje rusifikaci- 

z ar fizinio genocido. Bet už tai, tokie grūdami
t gūiūgu^, x-^ichxatrines ligonines-

Pagaliau, ne visi tokie rezistentai yra buvę “kapsu- 
kinio” universiteto auklėtiniai- Tokių-yra didesnis skai
čius, negu tų išėjusių mokslus minėtame universitete. 
M. Dranga rašo, kad yra išleistas lietuvių kalbos žody- mas, pastoviai pulsuoja rezistencijos proveržiai. Bet tie, 
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(Tęsinys)

Pas dantistą Gonzagą Ganią Į 
paaižįcėjo, kad Pedro Hochlich- 
tėr yra buvęs pas kitą dantistą, 
pas japonn dr. Kasamasą Tutli- 
;ą. D r Kasamasa gydė dantis, 
bet kai reikėjo gręžti iltinio dan
ties šaknį, tai jis nutarė pasiųs
ti jį pas šaknų gręžimo specialis
tą Gonzagą Gamą.

Amerikos konsulas Dachi pas 
dantistus nuėjo ne vienas. Iš Rio 
de Žaneiro jis nuvažiavo į Sao 
Paulo miestą, išaiškino policijai 
reikalą ir nuėjo pas Gonzagą

Axv-adio Da_i-i iai.ael, dantis- 
t-ę Farur—f-t nv'T?’’’-® net 7 
rentgeno paveikslus. Kada įsiti
kino, kad vieno danties šaknis 
reikės gręžti,,tai jjs pats to dar-, 
bo nesiėmė. Sao Paulo mieste 

’ buvę specialistas Gonzaga Ga
ma. tai pasiuntė pas jį.

Konsulas žinojo, kad dr. Męn- 
gelė, kai atvyko i Braziliją; tai 
naudojo sdapyvafdę Pedro Ho- 
chbliter, o kai atvvko dantų tai
syti, tai vienur ir kitur vartojo 
Pedro Hochblichter, bet vienam 
ir kitam davė ponios Lisolette 

į namų adresą.
Bet Sao Paulo mieste rastas 

svarbiausias Įrodymas — rentge- i 
no plokštės, rodančias visus dr. ' 
Mengelės dantis. Matyti sugedęs 
iltinis, kurio šaknį gręžė dr. 
Gonzaga Gama. Matosi ir kiti

1 dantys, kurie buvo traukti anks- 
I viau ir buvo Brazilijos policijos 
Iv* • »: žinioje.

Konsulas Dachi paėmė iš dr. 
Kasumrsa visas 7 plokšteles ir iš- j 
jJvežė į Rio de Žaneirą- Ten jos j 
buvo pa rodytos dr. Lovyell J. 
Levine, kuris buvo New Yorko 
policijos patarėjas ir kuris pir
mas pradėjo ieškoti Meugelės 
Pietų Amerikoje.

Parodė plokštes ir dr. Carlos 
S. Valerio, kuris buvo ir tebė 
ra Brazilijos plokščių specialis
tas.

Iki šio meto Izraelio žydų ko
misija, ieškanti nusikaltėlių, ne
tikėjo, kad dr. Josef Mengelė bū
tu prigėręs besimaudydamas, bet' 
dabar, kai surastas Mengeles 
rentgeno plokštės, tai ir Izraelio 
žydų komitetas patikėjo, kad dr. 
Mengelė nebegyvas. Jie išsiunti
nėjo žinias savo agentams, kad 
Mengelės daugiau nebeiėškotų.

Dr. Josef Mengelė ne tik pats 
Ąušvicč stovykloje daužė dantis 
suimtiesiems, bet turėjo sudaręs 
specialu stiprių nacių būrį, kri-

tikrai yra miręs.
Dr. Josef Mfengclės sūnus dr 

Uans Mengelė, iš Lisolettes su
žinojęs, kU{ jo tėvas gyvenęs, 
buvo nuvykęs į Sao Paulo ir pa
simatė su savo tėvu. Tėvas džiau 
gėsi pamatęs atvykusį sūnų. Mo- 

’ j tina buvo mirusi, o jis sūnus jau 
buvo vedęs ir tin ėjo du vaikus.

1 Jis klausė tėvo pasakojimo apie 
nacius ir darbą Aušvico stovyk
loje, o vėliau paklausė:

— Kuriam tikslui tu visa tai 
darei,

Tai ilga istorija, o mudu ne 
turim laiko, nes tu netrukus iš- 
vąžiuosi...

I Tėvas bijojo, kad kas neišaiš- 
‘ kratų ir nesukeltų dar vieno 
skandalo.

Sūnus parsivežė tėvo rankraš
čius, juos skaitė, bet juose ne
rado prasmės ir neturėjo noro 
juos laikyti. Jis atidavė tuos ran- 
•kraščius'vokietių žuthalistui, ku 
ris juos paskelbė,.

Lieka neaiškus dar vienas 
klausimai: ar' dr. Mengelė prigė
rė; ar jis nusiskandino. Sūnaus 
klausdimas turėjo kankinti tėvą, 
nes atsakymo savo sūnui J' netu
rėjo. '■ ;> v .

K/ AKA-A Vi A. a LA AKA. X7. j.

rie suimtiesiems daužė dantis,,| Mengėlė? savo žiaurumų
o daktarai užrašinėjo, kiek F€L- 
kia jėgos dantims išmušti seniam 
ir šaunesniems žmonėms.

Slėpdamas daktarus ir gydy- 
mi vietas, jis nc-rėj© paslėpti, 
’-.d žmonės nežinotų, kokio li
kimo .sulaukė jis pats ir jo dan-- 
tys. Šukužę jo dantys žmoniją 
įtikino, kad žiaurus gydytojas

1 Pa
teisinti nepajėgė ir nerado savo 
sūnui atsakymo į pagrindinius 
savo elgsenos žingsnius Vokieti- 
;oj-

Reporteris
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HENRI PERRUCHOT

GOGENO GYVENIMAS
Vertė Vytautas Kauneckas

MIRUSIŲJŲ DVASIA BUDI
(1848 — 1885)

II-
ŽMOGUS SUČIAUPTOMIS LŪPOMIS

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

SVEDENBORGAS

(Tęsinys) ,
Tačiau jis vis tiek nepritaria Gijomenui 

ir tvirtina, kad, jei gyvenimą galėtų pradėti iš 
naujo, nesvyruodamas vėl “viską mestų”. Goge
nui, be abejo, nestinga didžiadvasiškumo, jis pa
remia Pisaro, šį bei tą iš jo nuperka- Pisaro, be
je. ’'agi na jį, biržininką, spėkų Ii uoto ją, dėti viltis 
į busimąjį neišvengiama impresionistų laimėji
mą. ■ t

Pervazoję auba netoli jos, Oni kaime, Goge
nas tapo g; eta 'avu bičiulio peizažu.. Pasiklausęs 
Pisaro (Husą mų, nuo kurių ima labiau pasitikė- 
• r i . JJh būsim'>K impresionistų naro-

nas. Reiškia tokiam veikalui paruošti reikėjo net 40 me
tų. Kažin ar Lietuvos universitete profesoriai laisvėje gy
vendami nebūtų tokio žodyno paruošę per daug trumpes
nį laikotarpį? Be to, reikėtų paminėti ir tą faktą, kiek 
“kapsukinio” universiteto profesorių yra prirašę šlamš
to, o ypač kas liečia Lietuvos istoriją- Kiek iš jų yra pri
rašę ateistinių brošiūrų — paskvilių. Tik pavartykime 
ten išleistą enciklopediją. Juk joje figūruoja mūsų tau
tos išdavikų vardai-

Bet iš viso, kodėl M- D rungą piktinasi jo suminėtų 
laikraščių bendradarbiais, kad tą kampelį pavadina “kaP 
sukiniu”. Kodėl jis nepriekaištauja tiems ir sau, kurie 
savo rašiniuose visai nemini, kad Lietuva okupuota.

Dranga savo rašinyje primena, kad tame universi
tete vyksta didelė ir atvira opozicija, begalinis atspara-

! kurie Vilniaus universitetą pavadina “kapsukiniu”, 
i spjauna į atsparumą ir jų aukai į veidą.

Ką jis tuo norėjo pasakyti? Greičiausiai, tai tiems, 
kurie nepritaria jaunimą siųsti į “kapsukinj” universite-r 
tą, lituanistikai gilinti, kad tokie spjauna į atsparumą ir 
jų aukai į veidą- Juk ten nuvykęs jaunimas semiasi rezis
tencinės dvasios, kuri, ten jo žodžiais tariant, pulsuoja. 
Betgi, faktas kad vis tik sugrįžę iš “kapsukiniu” kursų, 
jie tokia dvasia nepulsuoja ir kad tokiais tapę, nėra jauni 
mo tarpe, tokios pulsuojančios dvasios kurstytojais. Šia 
proga, M- Dranga, rado reikalą pasityčioti iš lietuvių 
patriotų- Juos papuošdamas kabutėmis, kurie skelbia, kad 
okupantas yra pagrobęs ne tik Vilniaus universitetą, bet 
pagrobęs visą Lietuvą, ir laiko žiauriausioje vergijoje.

A. Svilonis

„ROMA, Italiją — PrisicKusių- 
įų teismui nepaskyrus bausmes 
Sergejui ! Antonovui pasikėsi
nimo prieš popiežių byloje, jis 
Įjaskubomis išvyko Bulgarijon. 
Antonovas' pasamdė butą šv. 
Petro aikštėje šėrikui Mehmet 
Ali Agcai, ir atvedė aikštėn Va- 
sįlięvą.

Sofijoj bulgarai nužudė visus 
turkus, turėjusius bet kokius 
ryšius su pasikėsinimu prieš po
piežių.

Prisiekusiųjų teismui nepasky
rus bausmės Antonovui, jo ad
vokatai kreipėsi Į Aukščiausią 
Italijos teismą, kad jį visai iš
teisintų. Tuo pačiu metu Bulga
rijos ambasadorius kreipėsi į 
Aukščiausią teismą, kad leistų 
Antonovui išvažiuoti į Bulgari
ją. Teismas leido, o Antonovas 
tuojau išskrido.

-ŲM^ĮL - .» 1 lynu. JRBAVAĮĮ*.

doje debiutuoti iš tikro, pateikti ką nors rimtes
nio.

Ši Paroda, penktoji, veikia 1880 metais nuo 
balandžio pirmos iki trisdešimtos Piramidžių gat
vėje Nr- 10, antresolėje. Kai skaitai žalias afišas, 
raudonom raidėm skelbiančias parodos atidary
mą ir dalyvių pavardes, matai, kad daug ko nėra. 
Kiek iš tikrųjų nesutarimo timpčiojimo į visas 
puses toje novatorių grupėje! Kai kurie iš jos, 
kaip Renuaras ar Mone, ketina, palikę savo drau
gus. dalyvauti oficialiajame Salone. Tai, kad į im
presionistų parodą įsileistas Gogenas su savo kū
niniais, — septyniom drobėm ir vienu marmuri
niu biustu — tikriausiai nepadėjo atstatyti san
tarvės- Štai po kelių savaičių Klodas M<>ne pareiš
kė “La vi modern” (La vie moderne) bendradar

biui: “Aš esu impresionistas, bet jau labai retai 
kada besimatau su savo kolegomis ar kolegėmis.

1 Mažoji bažnyčia tapo eilinė mokykla, kurios du
rys atsiveria pirmam pakliuvusiam terliui”.

“Pirmam Pakliuvusiam terliui”? Jei šie žo
džiai iš tikro taikomi Gogenui. — taip sakoma! — 
tai jie itin šiurkštūs, šiaip ar taip, hiržininko 
drobės lieka nepastebėtos. “Figaro” kritikas Al- 
beras Volfas, nesutaikinamas Mane priešininkas, 
— “tasai krokodilas”, anot Gogeno, —itesiteikia 
apie ji nė užsiminti savo straipsnyje dėl “menky
bių telkinio“, kurį, jo manymu, sudarą dalyvau
jantieji Piramidžių gatvės parodoje. Rezultatas

nedžiugus! Bet ar biržininkas nusipelnė ko nors 
geresnio? Kad jis turėtų bent daugiau laisvo lai
ko tapybai, galėtų pasistūmėti toliau į priekį su 
savo ieškojimais, įkūnyti tai, kas jame juda-.. Bet 
toji birža!

Birža, kurioje Gogenas lošia ir išlošia, kurio
je jį nuolat lydi laimė-Dešimt tūkstančių frankų, 
dvidešimt penki tūkstančiai, trisdešimt tūkstan
čių.-. Paskutiniųjų mėnesių bėgyje Gogenas (Šu- 
fenekeris negali juo atsistebėti nė atsižavėti) lai
mėjo keturiasdešimt tūkstančių auksiniu fran
kų! Tuo pasinaudojęs, jis persikrausto antrąkart 
— perima kaip subnuomininkas Paryžiaus mini- 
cipaliteto nario dailininko Žobe - Diuvalio pra- 
bangišką namą Vožiraro kvartale, Kąrselio gat
vėje Nr. 8, su dideliu sodu ir erdvia ateįje.

Triumfuojantis biržininkas dabar dar ma
žiau skaičiuoja, kiek išleidžia. Daug negalvoda
mas, jis prisodina sodą retos veislės rožių kerų ir 
patenkina seną savo troškimą; apknbinėja sie
nas paveikslų kolekcija, supirkta per kelis kartus 
už penkiolika tūkstantių frankų

Meta pasibaisi, kad vyras ti»ks išlaidus, kad 
tokią stambią sumą iššvaistė paveikslams ir pieši 
niams^ Ji, beje, niekad nesuprasdavo ir niekad 
nesupras, kaip atsiranda tokių bepročių, kad eitų 
vai-žybų, kas daugiau išpils aukso už kažkokius 
ten nuspalvintus gabalus drobės, kai yra tiek ir 
tiek progų išleisti pinigus naudingai Tačiau Pi

saro, biržininkui Pa tarinė jantis, vadovaujantis, 
užtikrina, kad čia geras investavimas, irMeta pa
tiki tam savo kaip ir tėvynainiui, o svarbiausia — 
ką tu daug bepasakyti Poliui, jeigu parneša į na
mus tokį pinigą, jeigu jai yra iš ko gyventi pra
bangoje, be kurios buvusi guvernantė dabar jau 
nelabai ir apsieitų? Su tokiu vyru, kaip Polis, dar 
ne bėda!

Gogenas nusipirko Pisaro, Gijomeno, Renuū- 
ro kūrinių, — vieną Renuaro darbą jam pavyko 
sugriebti už trisdešimt frankų, — Mone Sislė- 
jaus, Dega, Sezano, — be kitko, vieną jo puikų 
natiurmortą, Mari Kasat, Domje, Jongkindo, 
Liuiso Brauno paveikslų. Pas Diuran - Riuelį jis 
nupirko taip pat ir Mane “Olandijos regini”- No
rėdamas turėti dar vieną šio meistro, “Olimpi
jos” autoriaus, kūrinį, jis kreipiasi tiesiai į tapy
toją, kuris už penkis šimtus frankų iam perlei
džia j ui stelę “Megztinis”.

, (Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
ŠKAITYTI DIENRA$T| “NAUJIENOS"
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£. VILIAUS

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

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

DR. PAUL V. DARGISi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

W«6tche>t*r Community klinikas

Modjcinos dlroktociw

1924 S. Manheim RA, Weatcbeater, HL 
VALANDOS; 3—8 darbo dienamu 
ir ku antrą šeštadieni 8—8 nl 
Tel: 562-2727 arba 562-8728

©

I

TEL. 233-1453

Service’ 461-8200, Page 06058
D£L L B. GLEVECKAS

' irOTFQJAS IR CHIRURGAI
' •FECIALYM; AKIŲ LIGOS

Sfil West 103rd Street
■ r - ' Valeedoa pagal Mwitarii&^

,‘i iŠ, ALG. KAVALIŪNAS
^ Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
‘ gutis venų išsiplėtimo hemo- 
< raidų gydymas.
f > 5540 8. PULASKI RD.

' . Chicago, HL 60629
TeL: 585-2802

W. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st TeL 737-5149 

Tikrina . akia. Pritaiko akiniu* ■ 
‘ I ■ ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SE1BUT1S
INKSTŲ, PUSLMS IR 

Prostatos chirurgija 
2656 West 63rd Street

Valandos; antrai. 1—4 popiet.

Oftsc HlefMUS; /76-2SW, 
M£ioeoci|Qi 448 554d

Florida

i. Prostatos, inkstų ir ilapuznu 
takų chirurgija,

‘ 5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 3371" 

Tel (813) 321-4200

Apdrausta* psrkravstymar 
{vairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 ar 376-5994

PĖRKĖAUSTYMA1

Leidimai — Piln« apdnvd* 
tEAUk KAINA 

Priimam Master Chars* 
ir VISA kortele*.

R. iERRNAS. Tai. 925-3043

SOPHIE BARČUS Į 

radijo Šeimos valandos 

šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 raL ryto.-* ■ v • * I ’ s

"■ Stoties WOPA - 1490 AM 
Lr«niHuoj»mo« iš mū*v sfvdljot 

MarquoHe P«rk».

V«dė|« — Aldona DtiAu.

7159 So. Maplewood Ave. 
Chicago, IL 60629 
• Tde£. 778-1543

•— ____ .. . <

NEAPT j

r»—■“■■■■."■ ’ —---------------

“Lietuvos Aidai’
KAZĖ BRAZDŽIONYTe 

Programos vedeia

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

a WTIS stoties, 1110 AM banga.
2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629

Tetef. 778-5374

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

1 B

Jaunasis inžinierius

PUNSKO ANSAMBLIS

“Ulbuonėlių” Jubiliejus
“Ulbuonėlės”-.. Dabar šis žodis 

žadins manyje jau tik prisimini
mus. Kokie jie bus’ Tai nesvar
bu. Juk žmogus pasilieka žmogu
mi. dažnai jam lemta suklysti, 
apsirikti, neteisingai nuspręsti. 
Todėl ir mūsų siaurutėje “Uibuo 
nėlių” visuomenėje būdavo įvai-Žemaičiu Kultūros Klubo eili

nis narių susirinkimas Įvyks tre- [ r.ai. Tačiau tuos šešerius bendro 
čiadienį, balandžio 16 d. 1 00 va- j dainavimo metus prisimenu ir 

: prisiminsiu visuomet šiltai, mie
lai, su ilgesiu. O už tai, kad pa- 

1 mačiau nemaža Lenkijos dalį, su- 
• sitikau su tikrai aukštos muziki- 
nės ir meninės kultūros žmonė- 

Į mis. Dėkoju mokyt. 
; šliaužiui.
pome pakopomis vis 
daug kur važinėjome, 

I aplankėme.
O viskas prasidėjo

I Ta daman, pradinės mokyklo

t

landą po .pietų, Anelės Kojak sa
lėje, 4o00 So. Talman Avė. Na
riai prašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti- Bus 
ir vaišės.

Rožė Didžoalvls Antanui
Jam vadovaujant, li- 

aukščiau. 
daug ką

netyčia, 
šešLietuviu Žagarės klubo meti 

nis narių susirinkimas Įvyko ko
vo 22 dieną Anelės Kcjak salė
je, 4500 S. Talman Avė.

Pirm. Emily Namchausky ati
darė susirinkimą.

Pranešė, kad yra minis klubo 
narė Barbora Budviil. Pirminin
kė paprašė visus atsistoti ir vie
nos minutės tylai pagerbti miru
sią narę, o šeimai 
užuojautą ir Įteikti klubo gėlę.. iun?i.^ Ra<J gergan.

Nutarimu raštininkė pei'skai , tiems ir gulintiems ligoninėje na 
tė protokolą ir kitų valdybos na-1 
rių raportus, kurie buvo priim
ti vienbalsiai. Gauti padėkos 
laiškai iš A. Daukos ir B. Braz
džionio už gautas aukas ir padė
kos atvirutę iš Budviil šeimos. 
Atėjo laiškas iš Herman Dantos, 
kuris sveikino visus klubieėius 
su šv. Velykom ir džiaugėsi far- 
mos gyvenimu, išėjęs i pensiją.

Knygų patikrinimo komisija, 
Eugenija Strungy.s išdavė raper-

į lą, kad knygos gerai vedamos ir 
: rasta viskas tvarkoje. Kitos kc- 
, iiM.ii os narės patvirtino tą patį 
■ hapoitas priimtas su pagyrimu.

Dėk,.* a Bernice Žemgalis už ska- 
i .>..as vaišes.

Klubas nutarė pakelti gėlių 
- v- t $10 kainą. Dabar gėlė bus $35i išreikšti gilia' ... . . .- mirusiai narei,, ar nariui.

ams bis siunčiama atvirutė su
■ dovana. Nutarimas būva priim- 
į ’.as.

Valdybos nariai sveikino vi-
’ sus klubieč.us su šv. Velykomis.

Po susirinkimo sekė vaišės,
11.salonus pobūvis ir po jo visi 
' skirstėsi linksmi namo.

Sekantis susirinKimas įvyks
1 balandžio 26 dieną, 1 vai. p.p. 

su ksčiau minėtoj salėj. j
Rožė Didžgulvis. korės p.

Nuo 1914 metu
' { r WiSKAD SAV- 

aptarnauja taupymo ir 
J 

apylinkės. Deknjame 
už mums parodytą pa-

Mjluj
INGS _ 
namu paskolų reikalus visos 
musų 
Jums 
sitikejimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

2657 W. 6?th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. *25-7400

S>29 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

Tel- 598-9400 T 7

ST
ANC LG'>n A5SOC«A.;rON

4A4e /\pruco

(hicaf'fi. IL 60632 
CHICAGO, IL 60632

Cheracol D
FOR COUGHS
THERE'S NOTHING
STRONGER WITHOUT A
PRESCRIPTION!

! Funeral Home and Cremation Service n
Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St |
FD. LE. Chicago, IL 60608

' * ‘ .1
(312) 226-1344 24 Hour Service |

K
iI _________  __________ ____

tos klasės mokinukei, net nę- 
clingtelėjo mintis, kad ateity lap 
siu “Ulbuonėlių” nare. Turiu pri 
sipažinti — tuomet man labai 
patiko dainos, kurias atlikdavo 
vyresnės draugės. Stebėjausi — 
kaip jos nebijo lipti į sceną, ir 
gražu buvo žiūrėti, kai jų besi
šypsantys drąsūs veidai visus vi
liojo save daina. Ir tada net ne
pagalvojau. kad^. vieną kartą 
mūsų muzikos mokytojas, paė
męs grupelę mergaičių (su jo
mis ir mane), ir patikrinęs klau
sę bei balsą, priims dainuojan
čių būrin. Pradėjau lankyti re
peticijas, kurios pradžioj labai 
vargino, neš reikėję išdainuoti 
nemažai pratimų. Tačiau pasiša
lint iš ansamblio kažkaip nesino
rėjo. Kiekvienas susitikimas at
nešdavo ką ners naujo, įdomes
nio... Pradžioje mokėmės dvibal 
siu lietuvių liaudies dainų — tai

stebės ir vertins žiuri. Taigi, i • 
Gižicką važiavom su baimės ku- , 
pina širdim, o namo grįžome — 
kupini džiaugsmo. Mat laimės ži
burys nusišypsojo ir mums- Neti
kėtai laimėjome trečią vietą ir Į 
mokyklą vežėme bronzos kriauk ■ 
les. Sakyčiau, šiuo laimėjimu j 
prasidėjo mūs bendras, stiprus 
darbas. Vadovas ruošdavo dabar 
dainas ne tik konkursams. Daž
nai tekdavo dainuot mokykloje 
įvairiu švenčiu metu, kultūros , 
namuose, sąskrydžiuose. Bet iš 
tų “senų” pradinės mokyklos lai- , 
kų, didžiausią įspūdį paliko iš-į 
kilmingas atsisveikinimo kon- 
e.ertas. Taip, tą 1982 metų pava
sario vakarą mes — mažos “Ul
buonėlės” — atsisveikinom su

J - t. • Ivyresniais mūsų dtaugais. Be- 
iods} tai buvo paskutinis licėjaus 
•’Ulbuonėlių” koncertas. Po to ” 
— dauguma jų baigė mokyklą, \ 
tšsiskrstė, atsisveikino... iš tik-i 
rujų — taip, kaip mes dabar...! 
O tuomet., į sceną nešėme gėlių • 
puokštes išeinantiems, o veido-

buvo lyg savotiškas pagrindas, ■ se ižvel ti buvo ?alima baimc 
ciin J ~paruošimas, balso lavinimas sun- ■ 

kesniems kūriniams. Netrukus
išblyškusius skruostus. Nežino
jom, kaip mus žmonės sutiks,

vadovas pradėjo nius ruošti pir- k,.j? prįr ls< lodėl taip jaudino_
majam konkursui. Turėjom at
likti dvi harcerų ir vieną lietu
višką dainą. Koncertas vyko Gi- 
žieke. Šiai išvykai ruošėsi taip 
pat vyresnėj licėjuje dainuo
jančios “Ulbuonėlės”. Mes — ma 
zylės — jautėme, kad jos dova
ną tikrai laimės, nes tuo laiku 
Suvalkų vaivadijoje buvo jau ži
nomos ir mėgiamos. Be to. daly
vavo Kelcų festivalyje. O ką 
nes? Bijojom pagalvoti, kad rei 
kės žmonių miniai dainuoti, kad

m ės. Sporto salė atrodė tokia di
džiulė, pripildyta žiūrovų, pa- 

! žįstamų. Prisipažinsiu — atrodė, 
kad tas kelias paruoštas daineles j 
tikrai gerai mokė’om, bet dabar 
susijaudinę galėjom viską suž-l 
lugdyti- Bet... bet laimei viskas' 
pasisekė gerai. Matėme žiūrovų 
tarpe pažįstamų veidus, tėvus, ir 1 
kaipgi čia žmogus jiems nenu-į 
sišypsesi taip tikrai, atvirai, nuo- : 
širdžiai.

(Bus daugiau)

NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK 
7Z) BE OBSERVED JUNL 1-7, 1930 BECAUSE...

D-O*'S, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 771 PROFESSION. A KELLOGG 

Lį<A FOUNDATION STUDY ^1 V/ PROJECTS A 71% GROWTH 
k!/ FOR THE OSTEOPATHIC 
’W PROFESSION DURING

THEJ9BOS^_____-—-i

V<kANI PlM-ATlVt 
THERAPY PROVIDES
PAT1ENTS WITH 
AN ADDED DIMEN
SION OF TREAT
MENT. *

90 PERCENT OF 
ALL D.O/S ENGAGE 
IN PRIMARY CARE 
MEDICAL PRACTICES 
WITH OVER 50 PER
CENT LOCATED IN 
SMALL TOWNS 
AND RURAL AREAS-

HOLISTIC MEDICINE, 
TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
AND NOT 4UST THE 
DISEASE OR INJURY

j

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LA11KJJDIO ĮSTAIGA

TeL 927-1741 - 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CON DH IO NED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

t 2533 W. 71st StreetV*'/
ą * 1410 So. 5Gth Ave., Cicero

** . lelef. 476-2345

" TkYS Mu’DEaNiSKus KuruGQS
AIKŠTĖMS A'u i OM0B1L1AMS PASTATYTI

- TTi Kilni

VANCE 1
1424 Suu

. i J

Oth Avenue 
111. 60650 

lei.- 652-5245
TRIJŲ KOPLiciV 1.A1DOJLMO šERAIENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikštės aiii' iijubiliams pastatyti

IS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAW1CZ

2424 West 691 h

11628 Southwest

. i u Direktoriai

Street — Tel. RE 7-1213

Hwy., Palos Hills, Illinois
I’d. 9744410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

144C South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003

—’T—— T1^'-

aU|iCCM.K- 8. Hl. Wednesday. Aprd 9. 19S6



IEŠKO MOTERS IŠSPROGDINUSIOS LĖKTUVU I

ieško moters, kuri galėjo padėti > 
Amerikos TWA bendroves lėk- 
atve, vežiojusio keleivius Rytų • 
viduržemio jūros pakraščiuose, j

Italijos transporto ministeris j 
pareiškė, kad bomba turėjo bū
ti įnešta i lėktuvą Kairo aerod-1 
rome, prieš skrendant Į Romą į 
Moteris sėdėjusi 1C F lėktuvo 
kėdėJc išlipo Atėnuose. Romoje 
jos nebuvo. Ji pati įlipo ir bom
bą į lėktuvą įnešė Kaire.

Plačiu ginču sukėlė RevcHi’ci- 
jos arabų celės pranešimas apie i 
bombos įnešima i Amerikos ke- i 
k.vinį lėktuvą ir*palikimas išplė I

pats Nadal, bet galėjo šį darbą J 
./likti kuris nors patyręs jo pa 
vaduotojas.

Buvo pasklvdęs gandas kad 
Kairo aerodrome nsanti tvarka 
ir kad ten bet kas galįs įnešti 
bembą į Amerikos lėktuvus.

Charles Adams T'VA vicepre-Į 
zidentas penktadienį pareiškė, 
kad Kairo aerodrome, palyginus 
sarti gera tvarka ir priežiūra. 

Pats aerodromas patyrusių ka
rių saugojamas, nustatyti elekt
roniniai prietaisai ne vien bom
boms, bet revolveriams ir kitiems 
ginklams Įnešti. Gali praspnikti

Moteris g' 1«jo įnešti paraką 
plastikiniame maišflyj* ir padė
ti po sėdynę. Praėjus tam tikram 
E'kui panikas galėjo sprogti ir 
užmušti 4 keleivius, o 11 sun
kai sužeisti

Bandoma išaiškinti Libijos pa 
sę turėjusi moteris ir nustatyti 
didesnius rankinukus turėju
sias kitas moterys. Egipte jes vi
sos buvo nufotografuotos.

Rcp.

FELIKSO VAITKAUS 
ALBUMAS

MAL MTAT1 POt SALI | tIAL BSTAT1 PO* BALA 
Mmmm. Zmm — PsrdaviMvi , w MmmI, SmbA —

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM 
01 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOK&JIMAII.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t

šilsiąs lėktuvo sienas. Padarvta 
labai didelė skylė, pro kurią be- i 
s įveržiąs suspaustas oras išstū-' 
mė 4 žmones. Piemen- jie buvo 
surasti Argos sales pakraštyje, j 
netoli Atėnų aerodromo.

Jokios Revoliucinės arabu ce
lės Atėnuose nebuvo ir nėra. Tai 1 
) ra ia pati teroris-ų grupė, kuri 
vadinasi Revoliucinė arabu bri
gada. Tai ta pati teroristų grupė I 
kuriai vadovavo ir vadavauja 
Abu Nadal. Tai Jeruzalėje gimęs I 
palestinietis, kuris kovoja prieš i 
už palestiniečių laisvę ir neprik- j 
lausomybę. bet didžiausiu Pales- Į 
tinos priešu laiko amerikiečius | 
ir prieš juos nukreipia skau Į

STASYS ŠAKINIS Į i
LIETUVES DAŽYTOJAI -1 

Dažo namus iš lauko
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St 
(Town of L^ka) 
ir iš vidaus.

Skambinti YA 7-9107 į
a

\ ------------------------------ - ■ - -• - --------

priešo ginklai, jei n<saugos, kaip 
tai gali atsitikti Amerikon. vo- 
kiečių ar prancūzų ae rod romuo
se.

Viceprezidentas Adams yra 
įsitikinęs, kad bomba buvo įneš
ta į Kairo aerodromą pirma, ne
gu publika buvo pradėta leisti 
i vidų-

Be to, jis pridėjo, kad i Kairą 
ir Atėnus skrido moterių kuri 
sėdėjo 10 F kėdėje, prie Jango. 
Ji turėjo Libijos pasą ir vadino
si May Mansur.Iš Kairo ji ats
krido į Atėnus, ten išlipo, sėdo 
i kitą lėktuvą ir išskrido į Liba
ną. Beiruto aerodromą.

Lėktvo įgulos patarnautojai 
kiekvieną kartą patikrina lėktu
vą, kai išeina visi lėktuvo ke
leiviai. Jie apžiūri. kiekvieną 
kampelį, ar artais lėktuve ne
paliktas koks rankinukas su do
kumentais ar pinigais, ir ar kar
iais kuriame ryšulyje nepalikta 
bomba.

Visi į Rorr a atskridusio TWA 
lėktuvo įgulos nariai tą pati va
karą atskrido į JAV. Dabartiniu 
metu jie klausinėjami Ameriko
je. Bus pasinaudota jų paskelb
tomis žiniomis.

Brighton etninė vyresniųjų tarnyba, esanti 4040 So ! 
Archer A ve. darbo metu, (gyventojai registruojasi įvai- j 
riems reikalams, o tarnautojai uži-ašinėja reikalingus 
patarnavimus-

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidento - 

$212 W. Cermak Road Chicago, HL ToL 547-774J

BUTŲ NUOMAVIMAS
B NAMŲ PIRKIMAS • PAROSIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAL

DOKUMENTINIAI FILMAI Iš LIETUVOS
“LITUANIKOS” SPARNAIS — Dariaus ir Girėno 

N<skriclys per Atlantą;
ŠIMTAMEČIŲ GODOS — Pasikalbėjimai su šim- 
Ų tamečiais;

ŠVENTĖN — Pasiruošimai dainų šventei Lietuvoje;
GYVENŲ SAVO SAPNĄ—Kanados jaunuoliai Lie

tuvoje;
IEVA SIMONAITYTĖ—Rašytojos gyvenimas;
IEŠKOM KLAKSONŲ — Seni automobiliai, šaba- 

niauskas.
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Visi filmai juodi'balti, 20 min. ilgio.
$29.95 vienas filmas.

($39.95 su angliškais subtitrais—“subtitles).
Prašome pridėti $2-50 už kiekvieną kasetę per

siuntimo išlaidoms.
Siųskite čekius arba money orderius “IVI” vardu-

International Video Institute, Ine.
.. Dept. 104.

c/o Juozas Kazlas
68 W- 69 th. S-

t

I
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F. Vaitkus
*

Antroje transatlantinio skri- J 
dimo 50 metų sukakties progai 
1 us išleistas specialus leidinvs — I 
albumas. Kaip žinome, ši skridi- Į 
mą atliko Amerikos lietuvis įeit.! 
F eliksas Vaitkus 1935 m. rugsėjo Į 
21-22 d. . j

Albumas bus 8 1'2 x 11 colių 
formos, spausdintas ant geresnės 
rūšies popieriaus, Įrištas i kietus,'
meniškus viršelius su aplanku, 
ir turės apie 200 psl. JĮ paruošė 
inž. E. Jasiūnas, autorius prieš 
dvejus metus išleisto Dariaus —’ 
Girėno albumo. Tekstai ir nuot- ■ 
raukų paaiškinimai bus anglų ir 
Lietuviu kalbomis. Albumą lei-' 
džia tas pats komitetas, kuris iš- i 
leido ir Dariaus - Girėno albu-,

j SIUSKITE PINIGUS . 'J 
I UETUVA

I 1 RUBLIS ? "

SL85
I • •

paskiriant perlaidą ir ap- 
draudą

Mažiausioji perlaida 30 rub- 
Į lių.Persiuntimas paremtas da- 

bart-ne tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, kurios 
Įvyks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

Visi mokesčiai pilnai garan- 
fuoli. Jūs gausite pakvitavi
mą. Jis teisėtas ir atraustas.

GRAMERCY
Shipping, Inc.

744 Broad St.
Newark, X. J. 07102

Est. 1947

mą. R?.nkraštis ir vaizdinė me
džiaga jau vra atiduota M. Mor-; 
kūno spaustuvei Chicagoje.

Visucmenė yra kviečiama al
bumą nedelsiant užsisakyti, ko
mitetui prisiunčiant 20 U. S. 
col. adresu:

F. Vaitkaus Albumo Komi
tetas,

c zo J. Kavaliauskas
6437 S. Washtenaw Ave.
Chicago, Ill 60629.
Atritintų šieji 25 dol ar dau 

giau, bus laikomi garbės prenu
meratoriai. Visų prenumeratorių ! 
sąrašas bus atspausdintas albu-! 
mo pabaigoje.

F. "Vaitkaus Albumo Komi-tas i

baikete dalyvauti ir tuo parem
ti jų veiklą.

įėjimas — auka -Š6.

SLA 134-tos Moterų Kuopos 
susirinkimas Įvyks ketvirtadieni 
balandžio 10 tą d., 12:00 vai.,
Great American Savings patai 
pose, 6201 So Western Ave., 
Chicagoje. Visos narės kviečia
mos dalyvauti, bus SLA seime! 
delegatu rinkimai.

Bus kavutė. i
C. Austin, Sekr.

JAV (R) Lietuviu Bcndruo- 
menėsVidurio Vakarų Apygar
da rengia Simono Daukanto pa-

TIBŲ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTO!

I. BACEVIC1US — BEIX REALT3
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LAIKYK1MĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

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

3 butu mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nabrangus.

minė imą, kuris Įvyks 1986 m. 
balandžio 20 dieną 11:45 vai. 
Marquette Parko parapijos sa
lėje. Maloniai kviečiame visus’
dalyvauti.

Apygaidos valdyta

Parduodamas ligos ir ne
laimės draudimas atvyku- 
siems jš Uetuvos ir kitų
kraštų. Kreiptis: A & L 
Inc. Agency, 4651 S. Ash
land Ave., Chicago, Illinois. 
Tel. 312 523-9191. J =

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

Chicagos šv. Pranciškaus se- 
,-elių rėmėjų banketas su prog
rama ivvks sekmadieni balan
džio m. 20 dn., 3:30 vai p.p. Šau
liu salėje — 2417 W- 43 rd. St.

Programoje dalyvaus p. Thad- 
deus Rūta. Banketui vadovaus 
Stasys Pieža. Pirmininkė Sabina 
Klatt ir valdyba kviečia visus

»»

į

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

Chicagos Lietuvių Taryba
Į šaukia metinę darbo konfeienc:-!
i ią. kuri įvyks š. m. balandžio 13
j d Lietuvių Tautiniuose Namuo-} 
į se, 6422 Sc. Kedzie Avė. Pradžia Į

2 vai. p.p.
Laikraščių ir organizacijų ats-

1 tovai . bei lietuviu visuomene
Į kviečiama joje dalyvauti.

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair).

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

.Ext. GH. 9617. 
for information.

Dengiame ir taisome visu rū^ 
siu stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
6557 S. Tolman Avenue 

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

%.

REPAIRS — IN GENERAL 
{vairūs Taisymai

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVIC1

I VYRESNIEJI GALI PATIK
RINTI SVEIKATĄ

Brighton etninė vvresniu’u ■” ~ i 
tarnyba gali patikrinti vyresnio j 
amžiaus vyrų ir moterų kraujo 
spaudimą, plaučių: vėifelą'ii'įcuk- 

j rinę. Tyrimai atliekami Mercy 
i ligoninėje. Reikia iš anksta;.susi- 
! tarti' skambinant telefonu: 376- 
' -6565.

ši Brighton etninė vyresniųjų i 
tarnvba, esanti 4040 S. Archer. Į 
Avė. padeda vyrresnio. amžiaus’ 

! vyrams ir moterims, nesvpran-Į 
i tantiems angliškai/ susižinoti su 
įstaigoms ir sutvarkyti doku-1--

i mentus. Skambinkite: 376-6565.

TAISO ORO VĖSINTUVUS. 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.

4259 S. Maplewood, Tol. 254-7458

Taip pat daromi vertimai, gintoj 
;škv4etimai. rodomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.
__________ .u-

Tel. 585-6624

H5LP - JAALE-FEMALF-
Reikia Darbininku Darbininkiy L

GOVERNMENT JOBS
516,040 — $59,230/year.

Can 1-805 - 687-6000
Ext R-9617

For current federal list

Homeowners discount^ 
F. Zapolū, Agent ' 

3208V2 W. 95th St ’ t-' 
Everj. Park. III. -----

VifAl - 424-8654
Stair Raen Fur arxlCas<^ Grynpary 

JHa/ne Other jnenos i ,

INCOME TAX SERVICE 
Paiamp mokesčiai

Ilgametis patyrimas - sąžiningas darbas 
Jei nioilatės keliauti — kreipkitės J Lietuviu įstaigą;

American Travel Service Bureau
$727 S- 5Vest<>rn Av% Chicago. Ill- 60643

Telef. 312 238-»787
> lėktuvą, traukiniu, IriTŲ kelio-
(erulset), viešbučių ir *utomobiUų nuomavimo rezerv*ciu«; Parduodi- 

ne ke^onių draudimu*; Organizuojame keliones i ir kitus kraMuz;
Sudarome iAkvietirous giminiu sipįlankjTnui Amerikoj# ir teiki ame infor- 

xeiiooiu reikilaijL
• Taupykite skrisdami Cbanered iėktuvaU, tik tJxls reserrooci vietas 

4 12LTBC6 — prieš 45-60 diem>

Turintis ilgų metų 
patyrimą

Pranas G. Meilė, CPA
2649 West 63rd Street

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

Namų — 636-5347

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nue 
9 vaL ryto iki 8 vai vakaro.

Šešta d.: nuo 9 vai. r. iki 12 tiL i 
b pagal susitarimą.

Tet 776-5162
M4» West 63rd Strwt

—

ii I
g
Ii

(3120) 776.8700

TORN GIBAITIS
Idvokatų įstaiga

VDVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo vtlandoc J

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet, 
teitadieniais pagal maitariry^

S. Kedzie Are. 
Chteeęo, HL 60629

TeL: 778-8000RENTING IN GENERAL
Nuomos

6 — Naujienos, Chicago, 8, DL Wednesday, April 9 1986 j

Bridgeporte turim 6 švarius, 
Šviesius šiltus ir nebrangius 
miegamuosius kambarius. Gali
ma naudotis virtuve. Telcfonuo- 
kite: 225-3270. susitarsite su sa
vininku. pamatysite ir apsigy
vensite.

Miko Sileikio apsakymu knysr* 
Ju ci ja” jau atspausdinta 

Mmoniig pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
Pradžius iki II Pasaulinio karv 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunamju^Naujienose” h pas 
•ufnnu* fx729 *So Camol>eD 

Ave., Chicago, IL 60G29.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir tebėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
kleista knyga su legališkomia 
formomis. ,

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų adminLstracijoja,




