
VOL. LXXIII Chicago, Ill

PABALTIJO LAISVE EUROPAI TEBERUPI

Stanley Pieža

Dr- Otto von Habsburg
MIRĖ SI MONEDE BEANVOIR

STANLEY PIEŽA GAVO POPIEŽIAUS MEDALI

TAIKUS

KALENDORĖLIS

Povilas Dargis

dyku- 
vėlian 
žygi.

DR. K. BOBELĮ UŽTIKRINO ĮTAKINGAS 
EUROPOS PARLAMENTO NARYS

Trečiadienis, Wednesday, April 23. 1986

kiršius, labai maloniai priėmė.
Europos Sa ilgumos iP Bendi 

darbiavin?
ga, Berf
konfet^nėra”’. pasiva^iįasį Re- 
sistaUre International vardu, Jo-

SLA Pildomosios Tarybos prezidentas ateinantį 
sekmadienį, bal. 27 dieną. Marquette Parke, Kazio Ma
čiuko įstaigoje, Chicagoje, 2549 W. 71 St, kur 2 vai. po 
pietų posėdžiaus komisija SLA 100 metų seimui ruošti. 
Visi komisijos nariai ir atstovai kviečiami dalyvauti-

— Washingtone 
ta 35 metų S >llv 
Daniel Evans -,-k:

metus buvo
Chicagoje
American’’ 

’ ir buvo ži-

Library
Periodical Division
Washington, O. C. 2054*

Balandžio 23 dn. — Šv. Jurgi 
Jovvdas. - Anglijos karalienė vakar 

minėjo savo 60 tą gimtadieni.

BENGAZI. Libija. - Pirma
dienį Libijos kam vadovybė nu 
vežė grupę užsienio reporterių, 
kati pamatytų kokie netaiklūs 
yra Amerikos lakūnai.

Jie nuvedė užsieniečius i Ben
gazi kareivines. Palydovą-, papa
sakojo, kad Amerikos lakūnai

Saulė teka — 5:00, leidžiasi 
6:40

su
XH-tuoj u.

VI-j u ir 
vėliau 
pokal-

VLIKO ATSTOVAI DALYVAVO BERNE 
VYKUSIOJE KONFERENCIJOJE

Orto Habsburgas. gavo Tampos universiteto garbė, 
daktaro laipsnį

. S 1

PARYŽIUS, Pr. — Paryžiaus 
priemiesčio ligoninėje mirė 73 
metu žurnalistė Simonede Bean- 
voir. Kiekvieną savaitę ji spaus
dindavo gerai parneštą straips
ni kasdieninio gyveninio klausi- v’. .mais Ji buvo kairiasparrė. sim
patizavo komunistams, bet par
tijai nepriklausė ir partinėje 
spaudoje nieko nespausdino, nes 
už jos raštus komunistai nieko 
nemokėjo.

of Congress Gr.

ni biurą Bern’e. Nė rd - Deutsch 
Rundfunk panaudojo A. Klimai- 
čio -parneštą spaudos pranešimą 
apie VLIKo dalyvavimą Bern’e

— 26 vardo kandidatai akler- 
mano pareigoms t ires pravesti 
kitu-, rinkimus.

Service”. Kardinolas Joseph 
E-ernardin. apgailestudamas, kad 
jis apie tai nežinojęs. suruošė 
medalio Įteikimą savo įstaigoje

Stanley Pieža kurį laiką gy
veno Marquette Parke, bit kai 
1970 metais išėjo pensijon, tai 
išvažiavo i Indianą. Prieš 3 me
tus ton mirė jo žmona Anne. 
Pieža yra vienintelis lietuvis, tu
rėjęs progos gauti inten.de 
4 popiežiais (Pijum 
Jonu XXIII, Paulium 
Jonu Paulium II-jų) 
paruošti spaudoje tuos 
Lius. Stanley Pieža skaito paskai
tas St. Pie:re seminarijoj besimo 
kautiems klerikanis ir prižiūri 
savo farnią. esančią Judson aps
krityje.

— Tei-ėjas Nicbola- J. t»aa 
nute isė geležies statybos pareigu 
ną Joseph Botica už atskaitymą 
iš algos 2 metams kalėjimo ir 
<25 000 baudą gražinti į unijos 
iždą 5’581161. Atmetė advokato 
prašymą atleisti ji nuo bausmės.

Lietuvių kilmės Amerikos žur
nalistas Stanley Pieža, gyvenan
tis Indianoj, savo fannoje esan
čioje pr’e San Pierre, miestelio- 
Visoje Amerikoje nebuvo kito 
tokio žurnalisto ir kito tokio ka
taliko, kuris būsu buvęs ištiki
mas katalikų Bažnyčiai ir Po
piežiui. Ne paprastam popiežiui, 
bet dabartiniam popiežiui Jonui 
Pauliui II-jam. Dabartinis popie
žius dar nebuvo popiežius, o 
Stanley Pieža jau spaudoje ra
gino skaitytojus pasisakyti už 
dabartinį popiežių

Stanley Pieža 36 
policies reporteris 
ėjusiame. ‘‘Chicago 
ir “Chicago Today 
nių tiekėjas “International New

— New Yftrkn 
bendradn rt»< Jim 
rnėjo Pulitzer Prize

kirtyje. Balandžio 14 d.
Resistence International atida

rė savo konferenciją, kurioje JA- 
V ambasadorė Šveicarijoje, Fai
th R. Whittlesey padarė pareiš
kimą ir perskaitė prezidento 
Reagano telegramą — sveikini
mą. Vakare d r Bobelis su lietu
vių delegacija dalyvavo ambasa
dorės Whittlesey suruoštame 
priėmime.

Balandžio 15 d. prieš praside
dant oficialiajai ESB konferenci
jai, Resistence International su
stinkime tautybių atstovai davė 
savo pareiškimus. Lietuvių var
du kalbėjo dr. K Bobelis, estus 
atstovavo Maido Kari (JAV) ir 
latvius — dr. Linards Lukss (Ka
nada).

Balandžio 16 d. numatyta Pa- 
baltiečių Pasaulinės Santalkos 
spaudos konferencija, kurios me 
tu Pabaltijo tautybių atstovai 
duos spaudai savo pareiškimus ir 
atsakys Į spaudės atstovų klausi
mus. i

Didžiausias kataliku j dienraš-

mfetėnciioje..
Iš Šveicarijos dr. Bobelis vyks- 
į Londoną pasitarimams su 

ui tautybių atstovai. Šios konfe- Didž. Britanijos Lietuvių Sąjun- 
rehcijbs iniciatoriai — Andrei ga apie lapkričio mėp, VLIKo or- 
Sakharov Institutas, Vladimir ganizuojamą kelionę į Vienos 
Bukovsky (JAVy ir kiti. Susirin- konferenciją bei VLIKo-seimą 
kiniai vyksta Burge^- House vieš Londono. .'(KETA)

Letuvių kilmės Amerikos žurnalistas Stanley 
ža, sulaukęs 80 metų, gavo iš popiežiaus 
Pauliaus II medalį “už Bažnyčią ir Popiežių”.

pasakojo, kad amerikiečiai ban
dė pataikyti į kareivines — dide
lį 4 aukšto mūro namą, kuriame 
stovėjo marinai, saugojusieji 
uostą. Pa-irodo. kad ne viena 
bomba nepataikė į karrivines. 
Kaip stovėjo, taip tebestovi ka
ri ivinės, nebuvo sužeistas nė 
vienas pakraščio ir uosto sargas.

Bet tie patys kariai nuvedė at
vykusius žurnalistus tuojau už 
kareivinių ir parodę namelį ta
rė: — šiame name gyveno viena 
•iena šeima Vyras apysenis, jo 
žmona ir duktė. Namelis sugriau
tas ir visi 3 užmušti.

— Čia buvo bokštelis, iš kurio 
aiškiai matyti jūros pakraščiai. 
Abu bokštdiai su žeme sulygin
ti. Matyti kad taikė Į kareivi 
nes, o pataikė į bokštelius.

Libijos karys aiškino, kokie ne
taiklūs amerikiečiai, bet žurna-

Nuo karo pabaigos ir karo me
tu ji glaudžiai dirbo kartu su 
žurnalistu ir tariamu filosovu 
Jean Paul Sastre, Karo metu ir 
karui pasibaigus Sastre ir Simo 
node Bcanvoir atstovavo kai- 
riaspemę Prancūzijos literatūrą

Simonede pagarsėjo savo kny
ga “Antroji lytis”. Ten ji kėlė 
viešumon skriaudžiamas moterų 
teises ir bandė jas sulyginti su 
x vrų teisėmis.

Ji parašė 4 tomus autobiogra
finius atsiminimus, kurie buvo 
plačiai skaitomi ir verčiami į ki
tas kalbas. Prancūzu premjeras 
Cririjakas, dešinysis respubliko
nas pasiuntė mirusios laidoj’mo 
komite’vi. ilgą telegramą, kurio 
’e ją vadina kovės prieš nacius 
didvyrę ir iškilusią prancūzu 
moterimi.

Simonede nebuvo ištekėjusi už 
Jean Poni Sartre, bet kartu dir
bo, rašė ir gynė tas pačias visuo
menininku grupes. Sartre mirė 
P30 m. balandžio mėn 15 dieną, 
o nuo jo laidotuvių ii susirgo vi
duriais ir nepajėgė atsigauti. Pas
kutinę kovo dieną ii buvo ope 
ructn Och in ligoninėje, ir mirė 
š. m. b.al. 15 d ona

1949 m ji buvo Kinijoje. Kartu 
su M.io Cetur.gu žygiavo 
romis ir pašlaitėmis, o 
gyvai aprašė maištininku 
kuris buvo keliomis laidom 
leistas Kinijoj.

listams buvo aišku, kad amerikie
čiams buvo Įsakyta neliesti ka
reivinių, c pulti pakraščių sar
gus.

Iš kareiviniu žurnalistai buvo 
nuvesti į ligonines.

Paaiškė' o, kad ligoninėj buvo 
30 sužeistų karių. Juo- atvežė iš 
Be niną aerodromo. Pasirodo, kad 
iš lėktuvmšių' pakilusieji lakū
nui bombardax’o Beniną. Benino 
lityje buvusius lakūmis gydė 

Bi-ngazi ligoninėje. Lengviau su
leistieji išvažiuoja, o sunkiau su
žeisti d-ir tebeguli.

Nuvežė Į Bengazį aerodromą. 
Paaiškėjo, kad lakūnai sunaiki
no visus sovietų lėktuvus, buvu
siu-. Bengazi aerodrome Suai- 
žinti helikopteriai ir sukapotas 
valdžiai priklausantis Boenig 
749 keleivinis lėktuvas. Jo jau 
n<pataisys. Ten pat stovėjo so-; 
vietų helikopteriai ir mažesni' 
leKtuvai.

Iš kitu šaltinių ornei ikiečiai 
patyrė, kad Bengazi srityje už
mušti 6 sovietu lakūnai. Įritaisę 
prie sovietų helikopterių.

Amerikos lakūnams buvo įsa
kyta neliesti karių, bet naikinti 
Chądafio vadovaujamus teroris
tų centrus. Pirmadienį trumpų 
kslSą pasakė CLadafio žmona. Ji 
pareiškė, kad josios vyras labai 
geras žmogus, o ji užmušimi tą 
lakūną, kuris sugriovė josios na- 

1 mus, jeigu tik kur nors ji sutiks.

— Buvęs Kolumbijos konsu
las bandė įvežti narkotikų, bet 
policija jj suėmė su narkotikais' Texas valstija minėjo 15C me 
ir atidavė teisiu.u, tų sukaktį.

-ta nužudy- 
.. H c t Sen 
Orė.

— 55 metų Cork apskr. teisė 
jas John F. Hcvnold- turės ai', 
Pintis teisme P.okr.’oras turi 
duomenų, kad i- ėmę- kyšius, 
prižadėjęs klijcirtam- išspręsti 
bylas. Policininkas .J unes F Le- 
favour liudijo prieš Reynold- 
Teisman pateko 7-tas Chicago-

— Premjeras Nakasone pasakė 
kalbą Tokijo Biznierams apie 
prekybą -u JAV, bet r.ė vienu 
'ihIž’u neužsiminė apie Libiją.

Š.. m. balandžio 9 d. Tampos Universitetas, Tampa, 
Fla., suteikė dr- Ott< > von Habsburgui teisės mokslų gar
bės doktoratą už jo tarpiau’, inę politinę veiklą: išleistas 
21 knygas, savaitini politinį vedamąjį Europos laikraš
čiuose. ir kt.

Šia'proga pasakytoje savo kalboje dr. von Habsbti”- 
gas paminėjo, kad Europa nepritarė Amerikos akcijai 
prieš Chadafi, kadangi jis yra grynai Sovietų Sąjungos 
įrankis, kad terorizmas ir jo planavimas ateina iš So
vietų Sąjungos, ir Sovietų Sąjunga išnaudojanti despe
ratiškus arabų laisvės siekimus-

Von rfabsburgas pagyrė Ameriką už jos koni ,<ų 
apsisprendimą ir invaziją Granadoje, tuo atstaty- mn 
savo autoritetą ir prestižą pasaulio aky.-e-

Po iškilmių, VLIKO p:rm. dr. K. Bobelis susitiko 
su dr. von Habsburgu ir turėjo išsamų ir labai pozityvų 
pasikalbėjimą. Von Habsburgas užtikrino d r Robefr. 
kad Pabaltijo kraštų klausimas Europoje yra gyva; ir 
bus išlaikytas gyvu. (Et '

— Al Capom- mirė 1947 m. sau 
o 25 d., bet policija tiktai už 
akar atidarė vieną jo rūsį. Rū 
cs buvo tuščia-.

š. m. balandžio 15 d. Bellevue
— Palace oatalpose, Berne, Švei
carijoje, prasidėjo Europcs Sau
gumo ir Bendradarbiavimo (E- 
SB) konferencija — ekspertų su
sirinkimas svarstyti žmonių ry
šių klausimus. Konferenciją ati
darė Šveicarijos prezidentas Al
phonse Ėgli.

šioje konferencijoje dalivavo 
YLIKo pirm. dr. K. Bobelis, Al
gis Bobelis (JAV), Algis Klimai- 
tis (Šveicarija), bei inž. Adolfas 
Venskus ir Birutė Venskuvienė 
(Paryžius^ Visiems duotas NG- 
O (nevyriausybiniu organizaci
jų) dalyvių statusas.

Jaw kovo mėnesi 27-nių \-alsty- 
biu užsienio reikalų ministe- 
riams išsiuntinėtas VLIKo me- 
morandirmas apie "žmonių ry
šius Soxrietu okupuotoje Lietu
voje”. vėl buvo padalintas ES3 
konferencijos delegatams, bei iš
dalinta kita informacinė medžia
ga apie Lietuvą.

Konferencijos programa prasi-
dėjo ".matyta tyarka. Djlyya..- šveirarij^; Die (^chwei 
jantys NGO atstovai nevaržomu .. . jai

M The l-'irrt artd Crealett V
r Lithuaniai: Daily in Amwlc*

The Lithuanian Zally News 
PMbUsnea b, The Luhuatuan Neva Puoiatinf Co.. j

1739 So. Hahted Street, Chicago, Ill. 60608 
HAymarket 1-6100
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— Italijos policija -tiėmė bu 
usi Libijos arrbasado. ii. Romo- 
?. Jis barde papilk' žmone. 
i:u : ikiečiams žudvti.

inten.de


ADMIS IR PASTOVI HIPERT /1

Nerūkydami taboko, sumažinsime nuodin- Į 
go kadmio kiekį savo kūne. Jis didina kraujos
pūdį ir rengia kelią strqkuL

Mediciniškas patarimas.
je yra maži hipertensijos atsiti
kimų, ten yra irgi mažai kadmio 

gali turėti įtakos strokui. Į žmonių inkstuose.

Kalcis ir magnis kietame van-
..denyje nėra vieninteliai mine- 
ralai

„,J kieto vandens sudėtį dar įeina!"" Išeina, kuo daugiau kadmio su 
.. ir metalas. Kadmis. Įdomu žino

ti, kad yra apskaičiuota vertė nor
maliai žmogaus kūne esančių mi- 
neralu — metalų — jie įkainuo- 
ti net vieno dolerio nevertais.

.. Tik 99 centai, jų vertė nustaty-
ta. Žinoma infiiacija kiek padi
dina jų vertę, kaip ir visų kitų 
dalykų. p •> .'. •

<•. Kadmis yra retas metalas, 
žmogaus kūne/ Žmogui v augant' 
didėja ir Kadmjįj kiekis jo kūne?
Naujagimis turi iik pėdsakus kad

• • mio savo inkstuose. Žmogui art-
■■ gant kiekis jtfxuHe gausėja ypač

- 1 per pirmuosius 20".jo amžiaus me-
>tus. Kadmis.;
nyse bet. atrcdiį. .inkstuose jo
gausinusiai susirenka^

Medicina žibo, ka4Hnkstai .tū
ri įtakos į pžitoviai piakeltą kraū
jo spaudiniai.Qė kadmio snsirin--

■" kimas inkstū^fe buvo įtartas dėl-'
" atsiradimo pSiiiaįyiai pakelto.krau

jo spaudimoj ^adangi pakeltas 
kraujo spautBitj^š ržasĮ su '5tro-

— ku.. tai kadmi* gal i įtakoti abi
negeroves: hiįieitensiją ir stro- 
ką. -Al '

Kadmis Esamas I nkst uos e Eina
Kartu Sū. Jfipertensija

Kaip pakelta^ kraujo spaudi
mas įvairuoja tarp įvairių žmo
nių ir įvairiu pasaulio kraštų, 
taip ir kadmio kiekis inkstuose 
keičiasi pagal geografinę vieto
vę ir aplinką. Sakysim, Afriko-

sirenka inkstuose, tuo gausiau 
pasitaiko hiperteįisijos atsitiki- ___ 
mų. Tas spėjimas yra ištirtas ir 
patvirtintas laboratorijose, Žiur- kiną 
kėms buvo duodamas kadmis ger i 
ti su vandeniu nuo žiurkių atsi- [ kyjf

sulaukus. Nuo to laiko kadmio
kiekis rūkoriaus kūne mažta, nes narkotizuojąs tas, kuris nuo ma-

radimo iki jų nugaišimo, Su* lai- 
kir jos gavo hipertensiją: jų

didesnis negu tu žiurkių kraujo 
O w *

spaudimą, kurios -gėrė vandenį ta rūkę, 
be kadmio priemaišp.

Dar to negana: žiurkės gavu 
sios kadmio trumpiau gyveno.

Čia’su kadmiu yra tas pats, 
-Įkas ir su kietu vandeniu: dar 

daugiau reikia tyrimų atlikti ir j 
Įdomu, kad su kadmiu pakel- susekti iš kur kadmis atsiranda' 

tas žiurkėms kraujo spaudimas kūne ir kokiu būdu jis paveikia 
'randamas ir kepę- i susitvarkė duodant žiurkėms į inkstus. Kol tokie tyrimai 
ir-nrfcir -in ’tuos vaistus^kurie mažina krati- atlikti, riitinis reikia prisilaikyti;

je«spaudiiną žmonėms. į
'C Naujagimię Beveik Neturi'
'< ■ Kad midi Savai Kūne

^ąūjagimis savo kūno, audi-
• niųūse berveik neturi- kadmio. Jis 
.-renkasi žmogąus kūne • žįĮdgui 
begyvenant, palįs to-nesvaraus. Į tenka į kraują. O rūk 
bet-ealimrf būti nuodingo\meia- asmenybės žmogus.
lo^įtaupiasi kūne iš maisto. Ži-1 name vietą, ktų- yra šuo pakas-; 
notina kiekvienam rūkoriui. >k?dtas.
A:ęįęranų Ligoninėje atlikti\ty- j Nuo mažens neįpratęs į nor- ’ 
’riihai susekė, kad per cigaretės i malu gyvenimą žmogus — savos 
. malonę-kadmis-renkasi žmogaus ! asmenybės, savu nusiteikimų iki 
kūne. Mat. susekta, kad cigar 
tėję taboka turi kadmio. Jisagau-' gu įvairių niekdarbių. į 
Sėja rūkoriaus inkstuose ir kepe
nyse- Tuose organuose pą.š : rū
korius esti daugiau kadmio, 'ric- 
gu pas nerūkančius. Tas išdįš-
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įima fononui Pagelbėti 
Jis-Pats Sau Netaiklia i

paušiai elgiamasi tada, kai 
pinama sumenkime p»g-
- taisyti Nieko nepadės,

msūib paturimas žino
to patarimo nepriima 
liejas nesveikatos ba-

fiasi ir tūli gydyte- 
tabletes prirašyda- 

us kreivo gyvenimo 
Nepasisekimas lydi 

isose ligose, įskaitant

i

Kun. Juozui Juozevičiui įteikia gėlę Anelė Kirvaitytė 
Alvudo pažmonyje, Lietuvio sodyboje kaip padėkos išrei
škimą visų alvudiečių ir jų svečių už jo dvasinį pasitar- 

- navimą visiems be išimties.
Nuotrauka M- Nagio

ta, kodėl xadmio kiekis rūko-tas tėvų meilės ii- dėl to vystėsi 
riaus kūne yi’a didžiausiame kie- paklusniu, atsakingu ir savimi 

jiems pusamžio (25-40 m.) pasitikinčiu asmeniu.
Priešingai — rūko il ki taip

Dauguma rūkorių tada visai me- i teigiama linkme; kinis lieka

štai ligoninės ambulatorijoje 
lankosi jau dešimt metu jaunas 
vyras del dvylikpiritėje žarnoje 
turimu žaizdų. Jis nuodugniau
siai tiriamas, brangius vaistus 
naudoja pats už juos nemokėda
mas, o jo sveikata. negerėja- 
Mat, jis rūko ir niekas į tai ne
kreipia dėmesio. O tai ir yia to 
žmogaus nelaimės priežastis. Jis 
pats nuo mažens nesutvarkyto 
savo gyvenimo, rūke ir neleidžia 
dvylikpirštėje žarnoje žaizdoms 
gyti. Jį gydantieji neskatina jo 
keisti savo gyvenimo linijos. Taip 
ir vargsta jis ir jį gydantieji.

Tai]i nenormalaus elgesio pil
na visa dabartine visuomenė. 
Niekas nenori eiti sveiku gyveni- 

kraujo spaudimas "buvo' žymiai tada mažta pas juos ir rūkymas.; žens neišvysto savos asmenybės
................... i.-.------ t linkme; kinis lieka

priešgina ir nusiminėliu. Tokie >mo kelill Dauffunia velijl likti 
gyvenime griebiasi tabako, svai- pelkėje ir dainuoti, mėginti joje j 
galų ir panašių nelegalių blog) - besivartant. Tai dar tikrais žmo- Į 

i b,ll- : nėriiis netapusiųjų elgesys Jis ne |
Jau nuo mažens gali pamaty- tk kenkia netvarkingajam, beti 

ti numanyti, kūlis mūsiškių sunkina tvarkingus mokesčių ‘ 
rūkys ir narkotizuosi s. Todėl vi- mokėtojus, kurie palaikų tuos I 

. 115 si tėvai, mokytojai, sporto žvaigž pelkėje besivartančiuosius...
, dės, muzikai, dvasiškiai... yra at-. Palengvėjimas ateis tik tada. | 

. sakingi už nuo mažens jauno kai žmonės pradės auklėti savus j 
v žmogaus asiienybės sufoimavi- i vaikus nuo mažens kaip rei- ■ 
žmogui. t?Jka taJk0^ tri&uinas; kiant da gaIėtii |

■’ yra žmogui tikra pražūtis.

treko santykiavimo su pakel-

Išvada. Kiekvienam 
reikia normaliai gyventi, tik ta
da žmogus pajėgs geresne svei
kata džiaugtis. Kadmis vra ža’.in-

< g:t> metalas. Jis su rūkymu pa- 
'' :o menkos i

. Čia ir priei-
Pavyzdys Kaip Reikia Gyventi

Arabas gydytojas, dirbęs Cook 
Apskrities ligoninėje yra labai 
geras gydytojas ir žmogus- Jis 
tvirtina, kad Dieva neigti gali *- o o

rtormaliuno neišvystęs, lieka ver- 
, įskaitant 

narkotizavimąsi ir rūkymą. Dėl 
te jis kenčia per visą savo gyve
nimą. Nerūko tik tas asmuo, 
kuris nuo mažens gyveno apsup

dalinamos iš

And that's UA

your bnebfind w

y, while you're 
day-to-day o*

<1’11 Ttill be 
rure future for your

į geriau žnionėnts pasitarnauti, jei
Sava asmenybe išsivystęs į nor j |Os atstovai būtų kiek žmoniškes- 

malų žmogų astnuo nepasiduos į nj.
i apgaulingiems pelnagaudžių skel \ 
bintams bei bendramečių men
kučių kalboms, aukštinančioms 
narkotikus, tabakv ir panašius

j nuodus. j
Čionykštis jaunimas auga bej 

reikiamos t
čionykštės mokyklos pamiršo i ko. Jo krašte, sake jis, gali padė- 
discipliną. mokslo aukštumo ! ii šaligatvyje tūkstantį dolerių ir 
naudą ir namuose pamokų rengi-1 j- • **
iro būtinumą.

Į Ištirus šio krašto šeimom
2h milijoiuj šionykšeių

: marijuana, šeši milijonai jų nau
doja kitokius narkotikus. Taip :
nuėjo šis kraštas iki neregėto pa-:-a kriminalo, nėra perskirų šci- 
laidumo: mokyklose mokiniams’ ose ir nėra negimusiųjų žudymo.

tvirkavimam skati-;
nančios priemonės. Ir vis už mo- j 
kesčių mokėtojų sudėtus pmigus. j

O jau girtavimas čia žydėtu ' 
žydi. Girti vairuotojai čia žudy-;

I te žudo nekaltus gyventojus.’ 
i Kraštas žengia prie tikros pra-1 
žūties, kai vyresnieji nerodo jau - į

| nimui tinkamo pavyzdžio. Nėra ;
i ko laukti atidėti, reikia kiekvie-

. ? - v. jj inm suimti save nagan, pačiam < 
'gelbėtis ir gelbėti, ka^ dar liko’ 
Į qalimo išgelbėti. ;

* - iPakilęs kraujo spaudimas čia' 
. yra. palyginti, menkniekis, paly-į 
i ginus su šio krašto žmonių mo- ■ 

ralės. visuomeniškumo, palrio- • 
t tiškumo, kitam pagalbos teikime į 
’ nusnnikimu. Pornografija čia- 
; klėsti pasibaisėtinai.

Visi šio krašto psichologai su , 
šio krašto prezidentu priešakyje j 

į bengiasi ai>tatyti i normalias vė i
• žes ne tik mokymą, bet ir mora j 
le — auklėįima kada net tūli i

1 dvasiškiai tekio būtiniausia jiems ■ 
| darbo nesiima reikiamai dirbti. ’
I Darbas, tiesa, labai sunkus, bet 
i jis būtina^ šiam kraštui išgelbė 
ti nuo tikro- ir n-labai tolimos 
pražūties; nuo Sodomos ų- Go-

i moros likimo.

• X " - Q --
tėvų namuose globos, j tik be proto žmogus. Ir štai dėl J

mokyklos pamiršo t tn _Tn eobn -iie i

; jį rasi rytoj atėjęs, niekas jų ne- Į 
paims. Tokio nusiteikimo pasiekė 

jau jo tautiečiu per auklėjimą vaiku 
vartoja i namuose ir per tinkamą religinį 

nusiteikimą. Jis musulmonas.
Jis tvirtina, kad jo krašte nė

Dabar jis girdėjo, kad čia trijų 
metų vaikas išmetė savo jaunes
nį broliuką per langą, — vaikas 
.natė televizijoje tokį elgesį. Jis 
bijąs dėl savo ir savos šeimos, 
ypač vaikų saugumo čia gyven
damas.

Todėl jis, turėdamas geriausią 
vietą gydytojo, su keturiasdešimt 
tūkstančių metine alga, vykst i j 
į savo kraštą tokio darbo dirbti. !

Matom, kad gana mums sakyti • , j .°. . ’ Ikad mes geriausi, kad mūsų tike- j 
jnnas puikiausias. Viskas prik-

ir o iki normalumo. Kuri jėga pa- 
ieda žmogui tokio gėrio pasiek

ti tos jėgos mes visi turime pri
silaikyti ir ją puoselėti. Tik taip 
elgiantis galės mūsų sveikata 
cent kiek stiprėliau tvarkytis.
Pasiskaityti. Arthur Ankowitz. 

\1. D. Strokes and their Prevc.n- 
..911. A jovė Book.

• Daugiau yra poezijos už eilė
raščių ribų.kaip pačiuose eilėraš
čiuose; daugiau tikėjimo už sveri 
lovių, kaip šventovėse; daugiau 
meilės už vedybų, kaip vedybi
niam gyvenime

(Robert Frost).

ii Smagi PiMP

POSĖDŽIŲ PERTRAUKA

(Tęsinys)

—Naujajam Premjerui pareigas perdavęs, 
Iš posėdžio tiesiai užsienin išvykstu- — 
Visi pasijuto skaudžiai jį užgavę, 
Prašė Prezidentą su jais pasilikti-
—STEBĖTOJO rolėj galiu,—sako,—likti-

Stebėtoju liko, kad dar išklausyti
Likusius Ministrus, Karo Vadovybę, 
Kurie vis dar delsė nuomones pareikšti 
Dėl Tėvynės laisvės, kovų galimybės, 
Kaip apginti idėją NEPRIKLAUSOMYBĖS!

Švietiino Ministro mintis dedikuota: 
—Tai jeigu jau šitaip, turim kraštą ginti. 
Šis rusų manevras suktas ir miglotas, 
Nebūkim naivūs, reik blaiviai galvoti------
Jiems mus okupavus, būsim išsijoti---

—Taip, Laisvės. Aukure tūkstantinis kraitis 
Buvo savanorių kovose sukrautas, — 
Pusbalsiu svajojo ponas Tamošaitis.
— Jie žuvo už Laisvę, Tėvynę ir Tautą, 
Ne už tautos vadą, tautininkų srautą.

Preidntas prašė kariuomenės vadą
Dėl krašto gynybos nuomonę pareikšti,
Į tai generolas, lyg praradęs žadą,
Kartojo Raštikinio visai bergždžias gintis — y
— Akcijos ginkluotos aš nemahku imtis—

Trečias generolas — Viršininkas Štabo, 
Kartu sekretorius .Ministi-ų Tarybos, 
Abu “nutylėjo” dėl Tėvynės “ląbE1”, 
Nei gero, nei blogo dėl krašto gynybos — 
Gal tikėjos rusai suteiks jiems tarnybas....

Inžinierius Šakenis aiškiai deklaravo: 
—Vis tik geriau gintis ir laisvėj gyventi, 
Negu vergu likti Tėvynėje savo.
Čia ne vieta frazėms svetimoms vaišinti, ' : 
Laikas griebtis ginklo ir Tėvynę ginti!

' Merkys prasiblaivęs iš minčių letargo 
Du pirmuosius punktus pasiūlė priimti.
—Nors naujam Premjerui,-sako,-bus daug vargo, 
Siūlau vykt i Maskvą dėl trečiojo tartis, 
Rodyt prielankumą ir gudrybėms verstis-

— Jei jau nesiginti, tai nors protestuoti, — 
Prezidentas siūlė Ministrams dar kartą.
Į tai jam Raštikis šoko replikuoti, 
Girdi, erzinti rusus protestais neverta. 
Reik pasitikėti “nuoširdumo” čarta.

Taip padovanojo mūsų gen stabistai
Mylimą Tėvynę, kardo nepakėlę-
Greitai susiprato, kai enkavedistai
Už vielų spygluotų gulaguos uždarė--------
Kad savo sprendimuos didžią klaidą darė- •

Vitkauskas išvyko stotin Gudagojų, 
Fata Morganą “saulutę” sutikti, 
Užkardas pakelti į žemę artojų, 
Tautos išdaviku istorijoj likti, 
Kad Maskvos “saulutei” bent šiek tiek įtikti.

Iš posėdžio skirstės nieko nesutarę. 
Nuotaika prislėgta, kai kurie Ministrai- 
Kiti gal didžiavos Tėvynę išdavę — 
Tautos Vairininko griežti revanšistai 
Ir savo idėjas giną karjeristai.

Vis nesugebėjo tilpt po vienu skliautu.
Laisvės idealams tapti nemariais;
Bet vis treniravos, kaip slaptu nokautu.
Nuodingoms vilyčiems, veiksmais apsekiau,
Pakirst Laisvės giją, pačiais paryčiais-

Taip koaliciniai ramsčiai viens p > k:1 • 
Tarybinės “laisvės” kulto sužavė i, 
Po sparnu globėjo patys nusirito. 
Progos neturėjo net ir susapnuoti, 
Kad Archipelage re kės žier.iavo1! ..

Kęstutis Radvilčnfts / 
Yucaipa, 1985 m. biiželio mėn. 15 d.

IŠTREMTO SIBIRAN (MIRUSIO) LINKĖJIMAS 

Esu sūnus, palikęs motiną ir tėvą vargui ir vergijai 
Esu užgęsęs ^ibt^yš tarpu Vidifrnak^ip šešėlių, > 
Esu pasaulio šiltyje žaizda, kuri negyja, y 
Esu žmogus, ptdikęs gimtai žemei siela- X į
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didėLės baltuos problemos
* *

1982 metais buvo išleista R. Vo- paninėmis ar neorganinėmis me- 
kietijos Berlyno Humboltų um-;
versiteto profesoriau? P. Hupfe 
rio knyga “Baltija — maža jūra, 
didelės problemos”. Tai labai rei
kalinga studija, išsamiai apiben
drinanti Raitijos problemas.

Šįkart pažintis su Baltija. —ne 
kaip a* kins šalis skalaujančia 
jūra, o bendra biologinių, hidro
loginių, meteorologinų bei ekolo
giniu veiksiu sistema. Tokią 
.'■chenią autorius pasirenka dėl 
to, Kad atskiros Baltijos dalys 
yra skirtingų geologinių ir kli
matinių zonų juosta. Vienos ša
lies rėmūose nagrinėjama bet ku
ri problema tupėtu specifinių 
bruožų, parodytų-jų dalinį> o ne 
globalinį poveikį visam jūros ba
seinui.

Okeologinėmis sąlygomis dide
lę įtaką turi Baltijos jūroje eg- 
zstuojančios tris geotektorinės 
folines, susidariusios atskirą ge
ologinių periodų metu. Jos kny
goje detaliai nagrinėjamos, nusa
komas esminis pobūvis, struktū
ra, ’.ypatybės.

Visas Baltijos jūros plotas — 
415^000 km2. Ir jeigu bendru pa
viršiaus plotu Baltiją galėtume 
gretinti su kitomis jūromis (Juo 
doji 423.000 km2, Kaspijos — 
436.000, km2), tai vandens kie- 

maža jūra..ši aplinkybė, 
sąlygoja 
baseinui

džiagemis čia negali būti pakei
čiamas.

Tiesioginės Įtakos jūros van
dens baseinui turi atmosferos ‘ 
cirkuliacija bei klimatas. Tem- ( 
peratūros pokyčiai vandenyje 
labiausiai jaučiami iki 40 metrų 
gylio, gilesniuose negu 60 met
ru sluoksniuose svyravimai be-

* , I
veik nepastebimu

R. Vokietijos profesoriaus at
tikta analizė rodo, kad šiame 
šimtmetyje Baltijos vanduo pas- 
tebimai šiltėja Taliau nuo 1950- 
tųjų einanti kreivė žymi laips
nišką temperatūros ' žemėjimą- 
Toks Baltijos elgesys pirmiausia 
paaiškinimas atmosferos bei tie- , 
•joginių šiaurės jūros ev ų w - j 
ka.

Vis dėlto, tokie temperature,' 
svyravimai bebūtų u _i egistruc 
ti, Baltijos jūros maudymosi se
zonu lentelė rodo, kad 1931 - 
• 1961 merais jie buvo 30 procen
tų, ilgesni, negu 1901 - 1931 me
tais, o ledo periodas tiek pat su-i 
mažėjo. Taigi ir į 
čius padidėjo.

Prie Baltijos prieinančių vi-( 
• su septynių šalių pakrančių mies- _ . .v •

MANO ĮSPŪDŽIAI APSILANKIUS LIETUVIU
CHICAGOJE

>akeriopa vcikln.
laukdamas išvykai
Apsigyvenau pas
žist.-'in’.’.s su kuri: >

kiti ji
d a ro - iš va da autorius, 
charakteringus jūros 
hidrologinius procesus

-Dar -vienas unikalus Baltijos 
bruožas — ilga krantų linija; 
GČĮiei'ąlmė linija tęsiasi 7-000 ki
lometrų, o visas salas salas sale
les apjuosus, pakrantė nusitęstų 
net 22.000 kilometru'. (Lietuvai 
tenka 65,2 tūkstančio kv. kilc-> 
metrų, t. y. 3.1: procento viso Bal 
tijos jūros baseino r beveik 75 
km. pakrantės).

Na; o- vandens struktūra jūro
je? Kuo ji ypatinga., , •

“Vertikalus biogeninių me
džiagų pasiskirstymas priklauso 
nuo. vandens sluoksnių storio”, 
— sako P. Hupferis.

Rudeni ir žiemą viršutiniai 
vandens sluoksniai palyginti ge
rai vėdinasi, gausiai pasipildyda
mi deguonies. Giluminiai sluoks
niai, ilgiau ueatsinaujinę, tampa 
pražūtinga gyvybei terpe — 
mat padaugėja H2S kiekis, o de
guonies trūkumas jokiomis or

Aunerikos Lietuvių Tarybo> pas 
tangų (iėka. prieš trisdešimts su 
viršum metų, su savo šeima, >š 
Europos, atvykau Amerikon. 
Pradžioje apsigyvenau išgarsin
toje lietuvių sostinėje —Chi- 

' J • į eagoje. Už nebrangia nuoma iš-'poilsiautoju skail s J . ° - -r sinuomavau beismenteh. Tikrai,
pradžia naujakūrystės buvo sun-, 
ki, bet vis tik, Chicagoje, jau-, riuose jie semiasi J 
čiausi lyg gyvenčiau savo gra-' 

tuose gyvena 8 milijonai žmonių- Jioje Žemaitijoje. O tų žemaičių 
i šį skaįeiu nepatenka poilsiauto- įja radau tiek daug. !
lai sezono metu plūsre užplūs- Į _ . . ... ■J ’ „ . .. , m ■: * Deia. porai metu praslinkus su Įtantys Baltijos kurortus. Tas Kas-1 v, ..t. J „ , , • „ +-v! skaudančia širdimi turėjau is- .metinis “bumas” lauKia ne tiK( ., x , i vykti i Amerikos vakarine sfera,svaraus vandens, net ir kranto... į j ' i. • i • toh nuo Cnicagcs. Naujoje gy- Kranta knvgos autorius skiria ... .= , t i

, • L ,- ' ?r- - A- • z „j i venvieteje ilgai netrukus isidar-! i dvi dalis. Viršutine (vanduo- J - . ... ..‘ . I. „ ■- i j bmau.tap.au vienos dideles irno-.-oras) ir žemutine vanduo - dug, . . . :. ' _ v. . , - nes naktiniu sargu. Ir tam pranas). Tačiau c>a kyla kai kurių * -.Ų . . /- -d ; de au gvventi sėslu gyvenimą.]prieštaravimu. Atskirose Baltijos ■ -, x . . . ~ų • ,. - ... .. . ... .• Po keliui metu mirė mano zmodalyse .gylis nedidelis, todėl abi .< •ųaiy.e ... . x na. pasitikau naslys, pradėjauribinės įurštos glaudžiai tarpusa-. ... • . „,■ iJ . a . . pensininke gyvenimą. globoja-jvvie susijusios ir griežtos speci- _ -* . . I. , , .,. imas sumaus inžinieriaus ir jofinės ribos is viso negali turėti. > v 
Be to, sąvoką “krantas gali tu- J 
rėti keletą reiškinių. “Kranto 1 Turėdamas daug laisvo laiko, 
linija” jokiu būdu negalėtų bū- Į man parūpo apsilankyti toje lie
ti tapatinama su riba, iki kurios^ tuvių 
jaučiame jūros įtaką.

Rytų Vokietijos pakrančių zo- . 
nai poilsiautojai kasmet padaro ■ 
tiek žalos, kiek siautęs štormas. 
Kranto apsauga čia rūpinasi per 
400 technikos bei inžinerijos dar
buotojų, surastas naujas kopų! 
apsaugos būdas — jos apsėja- 
mos keliaujanti smėli sulaikan
čia avižų rūšimi. Nuo 1963 metų 
taikomas dirbtinis pliažų ir pa
krančių plovimas iš jūros pusės.

išgarsintoje “sostinėje’ 
Chicagoje. Ten iš arčiau pasi
žvalgyti ir pasigėrėti lietuvių vi-

Tačiau didžiausia “mažosios 
jūros” problema — ne poilsiau
tojai.

(Bus daugiau)

Chicagon. j 
\o <enus pa
teko Vokieti- 

pačioje DP
stovykloje, čia bebuvojant man 
J: ugia’i knietė susipažinti su šios 
lietuvių “septinės", 
veikla ir su tais ,'iu

. ių kultūrine 
i centrais, ku
ras inės ir tau-

tmės atgaivos.
Lankiau kiek beįmanydamas 

lietuviu suruoštu..' kultūrinius Į 
renginius. O jų čia tiek daug. 
Beveik visais šeštadieniais, bei

Į sekmadieniais ju yra net po ke
lius. Žinoma, neįmanoma juose 
visuose dalyvauti.

Dažnai atsilankydavau Jauni
mo Centre. Man pasakojo, kad į . 
šį Centrą kėsinosi bendradar- 
biautojai su Lietuves okupantu, 
kurie bandė atsikviesti iš ten me
nininkus, rašytojus ir tokiu bū
du šį Centrą paversti kultūrinio | 
bendradarbiavimo su Lietuves 1 
pavergėju centru. Tik dėka Chi- Į 
cages lietuvių opoziciniai reakci
jai panaudojant net uikeiavi- 
mus, jis buvo apsaugotas nuo to
kiu nelemtu kėslu, mulkinti mū- 
su išeiviją. Šį Centrą ir šiandien 
čikagiškiai lietuviai gausiai lan- O o

jaunimo organizacijų judėjimas 
Jame rengiamos meno parodos, 

simpoziumai ir suvažiavimai. Be:

IW4 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, V!n« 
Krivi*, Igno šlapeBo, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. StanktA 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. MatuievIČiau* te T 
Meilau* įtrtipenlai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis % 
M. K. Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kaiubos, A. Rūkitelė* ir A. Virar 
kūrybos poveikzia!*. 365 pu*L knyga kainuoja tik ?3.

> DAINŲ SVENTfiS LAUKUOSE, poetės, nkytojo* te fes 
fini^ lokių pirmūnės Juodės Vaičiūnienės atsiminimai apie dxkaii 
Iventef bei jų tetoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojąs 
Hems, gėrintis autorė* puikiu rtilium! Ir surinkidi duomenlml 
bei ufkulteiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja IX

t VTENHO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke a>rsiy 
tetf Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne Mtnsa 
gyvenimo bruožų aprsiyma*, bet tiksli to laikotarpio buitie* Htv 
ratūrinė liudija, »uskir*tyta skirsneliais. T« 200 puslapių knyy

■žemiai y f raiyti rtudija *p!e Rytprūriu*. remianti* Pakalni! t 
Cabguvu* apskričių duomenimis. Aprašymai Jdomfii kiekvfcnaj? 
Beta-Hui. Leidiny* ftiustractu nuotraukom?*. pabaidoj* duodami 
Yitovardtiij pavadlnlma.i>lr jų rentiniai | vokiečių kalti*. Ea.ba 
saulingoje K55 pu*L knygoje yra RytprOahj fcmėteyte. Raina V

•> K4 LAUMSS GIMS, palytojo* P»tronėW* OriBtafiė* atff 
minimai Ir mintyj apl* įsmenis te vieta# neprU. Lietuvoje Ir piT 
mateisi* boMeviką okupacijoa metate. Knyga turi 234 puslapis* 
bet kainuoja tik SJ.

> JULIUS JANONIS, poetą# Ir revoliucionierių*, nestrpr** 
tM tr klaidinga! interpretuojama# gyvenime ir politikoje'; tik a- 
Margio Jalinske knygoje apie Juliau# Janonio gyvenimą Ir poa 
a!ją. Dabar būtą jj galima pavadinti kovotoju ui imogau# te!*** 
Rayfa y~a didelio formato, 285 pualapią, kainuoja 5*.

Siyfs fOMSRJV ITJCJ S*. £*J*5e4 BL, CERsys
O

kas liūdna, kad jame jaunimas 
sasirinl.ęs jau nebekalba lietu
viškai, viešpatauja anglų kalba, i 
Liūdna dėl to. kad lietuvis pra
radęs <avo kalbą, tai jau lietuvio 
nėra. Kadėl lietuviukai savo su- iI 
drinkimuese nekalba lietuviškai? 
Kas dėl to kaltas? Aišku, kad tai 
kaltė tėvu. -Jie savo vaikams ne- 
Įkvėpė lietuvių kalbos brangini
mo ir jai meilės. O jei karta jų 
tėvams ji nebrangi, tokia ji yra | 
ir jų vaikams. Tokių tėvų vai- ‘ 
kams, lietuvių kalbai meilės ne- 
ikvėps nei lietuviškų organiza
cijų vadovai, nei pagaliau litu
anistinės mokyklos. Gaila, kad 
šiuo taip gyvybiniu reikalu mū
sų išeiviškoje spaudoje mažai ra -: 
soma. Daugiau rašoma apie A. 
Masionio kontraversinius atsimi- 
nmus, sukėlusius šiuo metu ne
reikalingas diskusijas, kurios 
lik naudingos Lietuvos payeųgė- ... -

c senimo, bet ir jaunimo. 
Kalbant ir reiškiant pa

šv. Ant; iLj bažnyčioje, lietu- 
Viškuse pamaldose, 

j Te tuvių dalyvauja
giai’.'iuL Atrodo, kad 
ėią netrukus užgoš 
čiai. Stipr’au renk: 
Prasidėjimo nors 
st.d joje lietuviškose pamaldose 
būtų spūstis. Tai tix vienintelė 
lietuviška parapija, kurioje lie-' 
tėviškose pamaldose lietuviai gau ' 
-i ii dalyvauja, tai Marquet
te Parke, Gimimo švč. Merge
lė' bažnyčioje. Tą 
savo akimis, nes man gyvenant, 
šioje parapijoje, beveik kiekvie 
na sekmadienį dalyvaudavau šios 
bažnyčios lietuviškose pamaldo
se. Turiu nuoširdžiai pasisakyti, 
kad man ne tik šios bažnyčios' 
statyba, jos lietuviška išvaizda j 
mane žavėjo, bet ir pačios lietu- 
viškos pamaldos, man gyvai pri
mindavo žemaičiu sostinės ka
tedrą Telšiuose. Ypač, pamaldų 
metu, didingo choro giedojimas. 
Tikrai, Chicages plačios lietuviš
kos visuomenės užsitarnauja ne 
tik šio choro vadovas ar vadovai, 
bet ir choristai didelės padėkos. 
Reik pasakyti, kad mūsų laikais, 
toks choras, jo sąstatas yra rete
nybė, kuris būtų lietuviui tauti
nė ir dvasinė atgaiva. Tokio cho
ro giedojimo pasiklausyti, patar
tina visiems lietuviams apsilan
kiusiems Chicagoje, pasiklausy- 
ti sekmadieniais giedančio. Su
mos metu.

Turėjau laimės ankstuji Vely
kų rytą dalyvaut Prisikėlimo Mi
šiose. Tikrai, man trūksta žo
džių išsakyti, su kokiu pasigėrė- 
j-’mv. klausiau iškiliųjų solisčiti 
solo giedančių giesmių ir choro. 
Jaučiausi Ivg būčiau buvęs kaž 

jkoldame religiniame į. “koncerte- 
Tieša ir šiose pamaldose bažnyčia 
buvo pilna pilnutėlė ir tai ne

pastebėjau 
neperdau- .horui ii

šią bažny ■
svetimtau-

;si Nekalto
nesakyčiau,

T.a nepaminėti ir kunigų, kūne 
'ako gryna lietuvių kalba, pa- 
umk.'lus. Pasiroda, kad kaikurie 
|ų gimę Amerikoje. Reik tik ste- 
ėlis jų tokiu sugebėjimu kalbėti 

tokia gryna lietuviu kalba. Juk 
jie. čia nesimokė universiteto ka
tedroje, nei vvko Į pavergtą Lie
tuvą i ■‘kapsukiniii',” kursus lie-

I tuvių kalbos tobulinti. Ju tėvai 
pastebėjau 1 tivo geriausi lietuvių kalbos mo 

Rytojai. O tai pavyzdys mū-ti 
naujosios išeivijos tėvams ir jų 
vaikams.

Bet reik pastebėti dar ir tai, 
kad po pamaldų iš bažnyčios 
išėjus čia matai lietuvių būrelius; 
O tai man gyvai priminė laisvo
sios Lietuvos laikos. Būdavo po- 
pamaldų būreliai sustoję vesda
vo tarpusavius pokalbius. Be to 
reik paminėti, kad čia kiekvie
ną sekmadienį prie didžiųjų baž
nyčios durų bevaikščiejantį gan 
sunkaus svorio, plačiaveidj, jau 
gerokai senstelėjusio amžiaus ku
nigą. Jis visus sutikęs, šviesiu 
veide šypsniu sveikina ir kalbi
na. Sako, kad jam vietos vysku
pas nedavęs paskyrimo darbuo
tis, kurioje nors parapijoje. 
Nors visi kiti kunigai atvykę iš 
Vokietijos, DP stovyklų, sakosi 
neturėję sunkumų tokį paskyri
mą gauti. Tr net galėjo pasirink
ti savo veiklai, ne tik lietuviš
ką, bet ir svetimtaučių parapiją.

Amerikos Vakarai
D. P.

s Kas yra Įsimylėjęs save, 
iuri bent tą.pirmumą, kad jam 
nuteks susidįnti su daug varžo
vu. ' .. siuvos gyvenimą. Ir jam pasitei-- 

sinti Lietuvos liaudies “išvada
vimą” iš “buržuazinio — smeto
ninio’’ režimo.

Išeivijoje lietuviams lietuviš
kos parapijos, jų bažnyčios, jų 
mokyklos ir salės yra religiniai 
centrai. Man atvykus iš Euro
pos, buvo tvirtinama, kad Chi
cagoje buvo lietuviškų parapijų 
daugiau negu dešimt. Dabar gi, 
po daug metų joje man apsilan- 
kis terad.au tik tris. Tuomet jos 
buvo gyvos ir veiklios, kaip an-, 
tai Šv Jurgio, Šv. Kryžiaus. Tik- j 
l ai. jos buvo tautiniais, religi-1 
niais centrais, šiandien jos jau 
svetimtaučių rankose.

Turėdamas daug laisvo laiko, 
’neveik kožną sekmadienį ban
džiau apsilankyti, tai vienoje, tai 
kitoje bažnyčioje, ių lietuviško
se pamaldose. Tokių bažnyčių, 
kuriose laikomos lietuviškos pa
maldos, Chicagoje yra trys. Šv. 
Antano — Ciceroje, o kitos dvi 
pačioje Chicagoje: Nekalto Pra
sidėjimo ir Gimimo Švč. Merge
lės, Marquette Parke.

Lichtenbergos

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia. didžiausia It turtingiausia lietuviu fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoc 

darbus dirba. •:
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 

apdraudu savo nariams.
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, 

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

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

įLA—vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudė: ui 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik S3.00 metanu.

SLA — kuopų yra visose lietuviu kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuy>u veikėjus, 
jie Jums mielai navetbės 1 SLA įsirašyti.

Galite kreiptis Ir tiesiai i SLA Centrą:

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

TeL (212) 563-2210

Bayer. The wonder drug that works wonders.”
ctvj 'ojcw 3 pct.- rx>-* JC dcyv cocsu3 a phyBoar

9

2759 W. 71st St., Chicago, UI
2tTESTINC-AJ IŠPILDOMI RECEPTAI • E ANNIE MAY SAL-

Atdara šiokiadieniais nuo 
s vai. ryto iki 10 v at vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 8:30 vaL vat 
D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vatetininka*

Boyer' relieves the major source of 
arthritis pain Tylenol can t touch.

Tyieno] works on minor arthntis pain 
but does nothing lor inflammation. 
Taken regularly Bayer works on pain 
and inflammation giving fast, 
effective relief.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
Dr. Karlo Griniaus ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
JI tomą* ------—_________________________________

Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.
n dalis, 229 psl.__________________________________

Miko šOeikio, LIUCIJA, proza. 178 psL

Janinos Narfinės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.

Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI 176 psL ___ ________________

6. J. Venckv**, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEZZ^L.
60 psl ...............   —

110.00

2.

3.

5.

55.00

55.00

14.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago. DI. 60603 stys- 
! kite čekf fcr pridffkta vienj dolerį persiuntimo t’Mdoma.
i

Ini. LIŪDAS MIKŠYS, 
60 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,
T»araAė 700 puslapių knygą, kurion radėjo riaką. k** Bet kad* Ir 
>et kur. bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Ji? mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. B. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslinu vertimo* 

Ir patarė mums toliau studijuoti j

R-bIjm IM. KWH virte

R, Sklsted St, Ef’tijro, IE O

Wednesday April 2i, 191*?

bmau.tap.au
terad.au
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NEGALI .ATSPĖTI, DĖL KO CHADAFI TOKS
? Ų i v ' ^NUSIMINĘS ■: |į

Visi atsimename,.- kad -Chadafi-visą- laiką 'buvė ne
paprastai '■ ryžtingas, ; drąsus ir? keliais -, atvejais tvirtino, 
kad jis ;ir visi Šiaurės: Afrįk&šjArahai kovos iki mirties 
prieš Amerikos . <rkapiaiįzmą •' H žiaurų imperia
lizmą. įSc - \1-./. : ■
I^CŠadh^, mieko.meafeiklausdaĄas, ^įsiveržė j. Egip

tą; Sudaną,3 Tunisą/ Čadąfif: kita Avi ė to ves, ' ir" vykusiai; 
Pakilia jam kelią įiJstajušias jėgas- Tris dienas prieš 
išmestas- bombas Tripolio ir Bengazį pakraščių tvirto- 
vėseį M- nChadkfį -televizijoje musikąvo rankomis, tvir
tindamas,kad jis puls Amerikos karo centrus ne vien Af- 
fikoje, bet Europojėųr net pačioje Amerikoje-

Praeitą, sekmadienį Amerikos .karo jėgų žvalgyba, 
gavusi žinias iš Tripolio," Širtės pakraščių ir Įvairių 
arabų valstybių priėjo jstikinimo, kad. Chadafi esąs pa
irusių nervų žmogus. Vieną dieną jis gali būti labai 
energingas, pasiryžęs žemę su dangum sumaišyti, o se
kančią dieną, jis gali Įpulti į toki nusiminimą, kad jokie 
vaisiai ir joki pažadai nepajėgs jo iš to nusiminimo iš
kelti. Chadafi nežinojęs, kad amerikiečiai išaiškino jo 
šifrą, žinojo jo pranešimus Pytų Vokietijai ir Įsakymus 
sprogdinti Vakarų Berayne esančią šokių salę.

Libijos gyventojams atrodė kad Chadafi paveikė 
jo dukros užmušimas ir sūnų sužeidimas šeimos bunke
ryje, kad jis pats turėjo būti smarkiai sutrenktas, nes 
trumpos valandos metu arčiau buvusieji matė, kad jo 
veidas bombardavimo metu buvo gerokai sutrenktas. 
Pats Chadafi nežinojo apie Amerikos karo jėgų puoli
mą ir padalytą didelę žalą- Visą tai tiek ji paveikė, kad 
jis neturįs reikalingos energijos pasirodyti vietos gy
ventojams ir juos drąsinti. Stiprus ir taiklus amerikie
čių bombordavimas nutraukė jo ryšius su užsieny esan
čiais agentais. Jis nežinojęs, ką žmonėms pasakyti, to
dėl ir vengęs viešumos.

Visa tai gali būti Balis tiesos. čia Suminėtos jvarios 
priežastys galėjo paveikti Chadafį- Bet patii svarbiau
sioji priežastis bene bus keli Gorbačiovo žodžiai, pasa
kyti Rytų Berlyne visai netoli Potsdame Įvykusioje Vo
kietijos komunistų partijos konferencijoje- Michailas 
Gorbačiovas Į Berlyną atsivežė maršalą Petrą Lučevą, 
kuris komanduoja visas Varšuvos Pakto valstybių karo 
jėgas. Kartu atvažiavo visa eilė Gorbačiovo patarėjų, 
kurie informavo dabartinį Sovietų Sąjungos valdovą 
Įtaką apie amerikiečių smūgį Chadafio terei-oro cen
trams..

Nežinome, ar maršalas Lučevas pasakė ką nors įdo
maus susirinkusiems Rytų Vokietijos komunistų parti
jos atstovams. Iš viso, nežinome ar Lučevas turi teisę ir 
gali ką pasakyti. Negirdėjome, kad sovietų karo vado
vybėje būtų buvęs toks toks maršalas. Reikia manyti, 
kad Lučevas priklauso komunistų partijai- Jeigu ne
būtų, tai vargu ar jis galėtų būti maršalu. Sovietų Są
jungoje ne komunistas vargu galėtų’būti- maršalas. Jis 
turėjo būti komunistas ir net fanatikas, jeigu "pasi
rinko net Lučevo pavardę- * >*- •

Bet šiuo atveju Gorbačiovas atsivedęs į estradą 
maršalą Lučevą, tarp kitų dalykų, tarė šiuos žo
džius:

— JAV puolimas neužmušė Ženevos “dvasios’’•••• 
Kadangi neužmušė “dvasios’’ tai yra vilties, kad 

šiais metais gali dar Įvykti aukščiausių dviejų valstybių 
susPikmaš-

Garbačovas Rusijos komunistų partijos metiniam 
suvažiavimui pasakė, kad šiais metais jis nevažiuosiąs į 
Washingtona ir nestarsiąs abiejų valstybių reikalais, 
bet paskutiniu metu Gorbačiovas atsiuntė į Washingto- 
ną Anatolijų Dobryniną kuris Užtvirtino. Ženevoje pa
darytą nutarimą susitikti Washington e. Reiškią, Gor
bačiovas rusų partijos nariams pranešė, kad jis. neva
žiuos-., Į .Amerikos sostinę, ;.;p vėliau pranešė, kad 
yažiūos. ..

Reikia manyti kad Ženevoje prez. Reaganas pasa
kė,- Gorbačiovui kad terorizmas privalo' būti baigtas, jei
gu norite taikos pasaulyje. Yra-pagrindo manyti, kad 
Gorbačiovas su tuo sutikęs, bet tuo pačiu metu jis siun
tęs, ginklus T " s diktatoriui, o tas išsprogdinęs Vaka
rų4 Berlyne «:•. „.uą “La Bele” šokių salę ir užmušęs 
Amerikos kari- Gorbačiovas žino, kad susitikus su prez. 
prez. Reaganu jam šitas klausimas iškils-

Valdovas Chadafi, patyręs apie Gorbačiovo viešai 
pasakytus žodžius,' suprato jų reikšmę- Amerikiečiai ap
šaudydami terorizmo centrus, galėjo sustabdyti teroris
tus, bet Ženevos dvasios jie neužmušė. O Ženevos dvasia 
buvo priešinga terorui. Tas reiškia, kad Gorbačiovas, 
važiuodamas susitikt su prez. Reaganu,, turės sustabdy
si ginklų siuntimą Chadafiui. Be sovetų karo medžia
gos Chadafi jau ne Chadafi. Jis jau negalės užpuldinėti 
iaivų Viduržemio jūroje, padėti bombų keleivių -trans
porto lėktuvuose, šaudyti luošų žmonių keleiviniuose 
laivuose ir mėtyti jų lavonus Į jūrą-

Gorbačiovas įsakinėjo Chadafiui žudyti amerikie
čius, o dabar skelbia viešai, kad Ženevos “dvasia” neuž
mušta- Reikės- atsisėsti prie vieno stalo ir tarti, kurio
mis priemonėmis prvialome sustabdyti terorą kitose val
stybėse ir kitose vietose. Yra pagrindo manyti, kad so
vietų valdžia jau anksčau pranešė Chadafiui, kad jis 
daugiau ginklų nebegaus- Tai reiškia, kad nebegaus ir 
kitos paramos. Mums atrodo, kad šis faktas yra pati 
svarbiausioji Chadafio nusiminimo priežastis.

VILNIAUS KATEDRA IR GEDIMINO KALNAS

KODĖL IŠKREIPIAMOS LIETUVIŲ MOTERŲ 
PAVARDĖS?

Į Nemažą -nustebimą mūsų iše:- 
! vijos visuomenėje sudarė spau- 
1 do j e pasirodęs įprotis, labai keis
tai rašj ii’ isti Ėjos moterų pavar
des. p’-'i ji:odrill:ė, Saulaitė ir 
pan., lyg tas būtų daroma pagal 
tą visokių aiiieriKomškų iškry
pėlių propaguojamą ■ - ‘‘uni sex” 
metodą.

Esu skaitęs lietuvių spaudoje 
kritikas, dėl tokio lietuvių pačių 
moterų pavardžių' išdarkymo, 
nes lietuvių kalboje turėtų būti 
aišku, ar ji yra panelė, ar ištekė
jusi moteriSį gal tik neturime to
je lanksčioje lietuvių kalboje 
moters pavardės formos iš kuries 
būtų matyti, kad toji moteriškė 
buvo ištekėjus, bet dabar jau iš
tuokta, jei toki "savo statusą tos 
kategorijos lietuvaitės norėtų pa
brėžti, pagal savo pavardžių ra
šymą.

Iš kitos pusės nemanau, kad 
tos lietuvių išeivijos moterys, ra
šydamos savo lietuviškas pavar
des kažkokia neįprasta neutra
lia fornia, norėtu prisidėti prie 
to amerikoniško “bi - sexual” 
judėjimo.

Amerikos Jungtinėse Valsty
bėse, berods, kiekvienas steitas 
leidžia išsituokiančiai .moteriai 
pasilikti savo panelės pavardę, 
arba vieną pavardę iš buvusių 
sutuoktinių, kurį ji buvo labiau
siai mylėjusi. Ir vėl pradėti"visa 
reikalą iš pradžios į'naują san
tuoką. Todėl vėl man neaišku, 
kiek tos neutraliomis formomis 
rašomos lietuvaičių pavardės ga
li būti legalios. Tiesa, tiems ame
rikoniškiems teisėjams sunku su
sigaudyti su tų svetimšalių pilie
čių pavardžių galūnėmis. Galbūt, 

kad ir-Juodvalkės ir Saulaitės

Yra ir daugiau. Reikia, turėti galvoje, kad prieš 2 
savaites Pekine prasidėjo Sovietų Sąjungos ir komūn'i-j 
stinės Kinijos' pasitarimai Įtampai sumažinti. Pekinan 
atskrido pats Svaranadzė. Išklausęs abiejų vaistytų pra- i 
nešimus apie sovietų karo jėgas Kinijos pasienyje, apie 
sovietų karo laivus Vladivostoke, Svaranadzė siūlo 
šaukti vyriausių vadų konferenciją- Jiedu susitiktų 
Maskvoje ar Pekine- Galėtų susitikti Gorbačiovas ir 
Tengas Hsaopengas. Jiedu baigtų aptarti šiuos rei
kalus.

arba panašių kitų pavardės yra 
legalios.

Šį pasisakymą mane paskati
no rašyti “Gimtojo Krašto” ko
respondencija apiė seniausias 
13b metų amžiaus Sulaukusią, pa
vergtos Lietuvos, Plungės rajono 
gyventoją, kur ją vadina Bar
bora Jasaite. Taip ir lieka neaiš
ku, ar ta Barbora per savo ilgą 
amžių nebuvo ištekėjusi.ir jos 
pavarde, turėtų būti Barbora Ja- 
saityte, o jei-jos paskutinis vy
rąs buvo Jasaitis, tai reikėtų ra
šyti apie Barborą Jasaitienę-

- r - 'H' ':k
! • Todėl4vėl pasidaro neaišku, 
/atroji pusė iš katros perėme tų 
lietuviu moterų pavardžių sudar
kymą. Atrodo, kad lietuviškierrs 
bolševikams negalėtume 'šiuo at
veju primesti lietuvių kalbos ru
sinimo; nes ir iš rusų tautybės 
moterų pavardžių galima žinoti, 
ar ji .panelė ar ištekėjusi mote
ris. ■• , - . . ’ . • - •»

-■ Nežiūrint, kiek tie pavergtos 
Lietuvos-kalbininkai sutaria, kaip 
turėtų būti rašomi svetimų mies
tų, vietovių ir svetimšalių vardai 
ii- pavardės, pagal transkripciją, 
mes vistiek turėtume- žiūrėti, 
kad bent lietuvių moterų tikri
nės pavardės būtų rašomos pa- 
galr pė/ -šiHftmečius' nusistovėju
sia'-tvarka ir kad išeivijos lie- 
tuvių spauda neprisidėtų prie 
tų lietuvių moterų pavardžių su
klastojimo.

Dr. Kazys Šidlauskas

— Ko jiedviem susitikti, jeigu dar niekas neaptar
ta, — pareiškė Kinijos užsienio ministeris. — Afganis
tano klausimas neišspręstas, Mongolijos kluasimas ne- 
išpręstas, sovietų karo jėgos visame Kinijos pa
sienyje.

Gorbačiovas žinojo, kad teks spręsti Amerikos ir 
Kinijos santykius su Rusija, todėl jis ir pareiškė, kad 
Ženevos “dvasia” neužminta.

— 86 metų kroatas Andrija 
A rtukovič Zagrebe, Kroatijos 
sostinėje, teisiamas už karo me
to nusikaltimus. Jis buvo Zagre
bo policijos vadas ir Kroatijos 
teisingumo ministeris. Jis pareiš
kė teismui, kad kare metu kon
centracijos stovyklos buvo rei
kalingos.

HENRI PERRUCHOT

GOGENO GAWENHLAS
Vertė Vytautas Kauneckas

MIRUSIŲJŲ DVASIA BUDI

(1848 — 1885)
II-

ŽMOGUS SUČIAUPTOMIS LŪPOMIS
Ir šiąnakt mano vadinės akys buvo 

atviros: jos galėjo žvelgti į dangų, į 
minčių pasaulį ir į pragarą-

SVEDENBORGAS

(Tęsinys)
Nepasitikėjimą apmažina tik pagarba, kurią 

jam aiškiai rodo biržininkas, šiaip jaučiąs ne per 
didžiausią simpatiją Sezanui, kaip žmogui; per
daug jis trivialus, ir dažnai su juo būna nemalo
nu turėti reikalų. Tačiau, kaip stebėtųsi eksietis, 
jei žinotų, kokią nuomonę susidaręs apie jį Go
genas- Sezanas, anot Gogeno panašus į ‘ Lev ante 
senolį”, jame esą matyti Rytų Yniltkizino.

Atostogų savaitės greit prabėga.Gogenas 
nenorom? grįžta Karščio, gatvę. .'“Girdėjau, jūs 
diskutavote ap‘? vieną tokią teoriją, — rašo jis 
Kt.AiTiiii ‘Pi'flro' — Kurie ūžšHtna^tabyba. būti

nai turi gyventi Paryžiuje, kad galėtų padėti vie
ni kitiems išlaikyti savo idealus- Nepasakyčiau, 
kad taip yra šiuo momentu kai mes, nelaimingie
ji vargšai einame susti į “Nuvei Aten” kavinę, o 
jūs nė valandėlės negalvojate apie ką nors kitą, 
kaip tik gyventi atsiskyrėliu-- Tikiuosi, kurią 
dieną vis dėlto užsuksite čia.”

Biržoje kursai tebekyla. “Unjon Ženeral” 
akcijos kotiruojamos po 1,700 frankų, 1,800 fran
kų. 2,000.... To katalikų banko — didžiausia eks
pansija. Jo veikla išsiplečia Į visą centrinę Euro
pą. svarbiausia —į Austriją, kur jis įsteigė ‘‘Len
der-Bank”. Jis pradėjo eilę kiču biznių ir šiemet 

| užbaigė derybas dėl šimto milijonų frankų pas
kolos serbams. Pagausėjusioms operacijoms rei
kalingi vis nauji fondai-

Lapkričio mėnesį bankas, dar kartą padidin
damas savo kapitalą, vėl paleidžia į rinką tūks- 
‘.mčių vertybinių popierių. Kurso kilimui palai
kyti katalikų bankas, kaip sakoma, net supir
ko per tarpininkus stambius savo palies ak
cijų paketus.

Pirkite, parduokite!- Kokie privnligijūoti 
Pisaro Sezanas — jie laisvi, gali visada tapyti, 
tolydžio dėti pastangis. Gogenas turi nuolat ptr- 
traukinėti tapybą- Jis nepatenkintas tuo, ką da
ro, tik per didelį vargą, po kažin kiek kartų im
damas vis to paties. įstengia nuveikti sutinka
mas kliūtis, ir jį kasdien vis labiau erzina jo ver

slas- Negi galima tapyti tik atliekamu laiku! Tai 
dalinimasis tarp meno ir biznio ji nuvargino, bai
gia išvesti iš kantrybės.

1881 metų gale Gogenas rašo Kamiliui Pi
saro neliksiąs tik “sekmadieninis tapytojas’', me
siąs finansus. Beje, sako jis, reikalai ne kokie. 
Gal būt, jis prasilošė biržoje.

Ilgai tulėjęs ,Gogenas staiga atveria širdį. 
Išsipasakoja Šufenekeriui, “Bet, — sako jam Šu- 
fas valgyti irgi reikia!”-

Gogenas papurto galvą. Jis tik ką pardavė 
vieną savo drobę apsilankiusiam Į Paryžių danų 
komensantui, kuris, užtikrina Gogenas, “gins im
presionizmą savo tėvynainių tarpe’’. Gogenas 
greit susilaukiąs sėkmės tapyboje, taip pat .greit, 
kaip susilaukė biržoje. Argi nepakankamai Įro
dęs, kaip jis praktiškas?

Pirkite, parduokite! ‘‘Union ženeral” ak
cijos kotiruojamos po tris tūkstančius frankų-

“Šufas buržua T — sako Gogenas-
Ir blyški šypsena nuslenka jo veidu su kam

puotais smilkiniais, kartėlio kupina burna, dide
liais žalsvais akių vyzdžiais, iš kurių Įžambiai 
srūva pamiglavęs, svajingas žvilgsnis - -

III
DANIJOS KARALYSTE
Jis tuojau ją sekė, kaip jautis, veda

mas piauti.
Patarlės, VII,22.

Dar niekad impresionistų grupė nebuvo to
kia susiskaldžiusi. Tie iš jų, kaip Pisaro ir Gius- 
tavas Kajebotas, kurie norėtų, kad būtų organi
zuota nauja — septintoji —paroda 1882 metų pa
vasarį susiduria su bloga valia, užsispyriu, ne- 

j noru taikytis — dėl to greit persiskiria žmonės, 
t kuriuos valandėlę jungė bendri interesai ar ben- 
Įdros mintys, bendri antipatijos..

“Dega, — sako Kajebotas, — Įnešė tarp mū
sų dezorganzaciją-” Ta nuomonė iš dalies pagrį
sta: Dega stengiasi meste primesti savo globo
jamus tapytojus kaip Rafaeli, kurį kiti jų grupės 
dailininkai tik raukydamiesi toleruoja. Tačiau 
'Dega elgsesa nėra vienintelė nesutikimo priežas
tis. Renuaras ir Mone laikosi skyrium. Sezanas 
— “Nusipelniau tik vienatvės!” — jau nuo 1877 
metų nebepasirodo jokioje impresionistų pa
rodoje-

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 

SKAITYTI D1ENRASTJ "NAUJIENOS**

į__ Naujieuo'v Wedncto-iy, April 23, 1986
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Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

® “Lietuvos Aida?

TeL; 562-2727 *rim-562-2728,

Gėlynuose. AliejusM. Šileikis

Kęsiuū's Radvilėnas
j

3

fi

Į

A. Kalus

Nuo 1914 metu
■°

.8

SOPHIE BARČUS

ill IIIĮ' hlll|l|||ĮJl1ĮL.;j'M|>.l^^!l

ano loan association

4CMO AVCNUE

CHICAGO. IL *0632 
PHONE 754 4^70

V»d»jA — AI doru Dauknį

7159 So. Maplewood Ave. 
Chicago, IL 60629 

Telef. 778-1543

Sąskaitos apdraustos 
iki SI 00.000.

KAZĖ BRAZDŽIONYTE 

Programos vedėja

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 925-7400

MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

MOVING
Apdraustas psrkravstymai 

S 1 vs irių itetvmy, 
ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5991

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

Stoties W0PA - 1490 AM 
triniliuoĮimoi iš musę studlĮo* 

Marqustie Park*.

Dr.-ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
gmis venų išsiplėtimo- hemo. 
roidiį- gydymas. . • .. -•

- - ; 554^6. PULASKI RD.
Chicago, LB.-60629

A' - •' 585-2802
. r*i -v ' .e ’’r-

Kasdien, nuo pirmadienio iki penk 
ta dieniu 8:30 vaL 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

Dre LEONAS SEIBUTIS
iNKSTŲ, PŪSLĖS IR 

, PROSTATOS CHIRURGIJA
S656 West 63rd Street 

Valandos; an trad. 1—4 popiet, 
. aetvirUd. 5—7 raL vaA.

...Ofise talglenas; /7 6-22-80. 
įtesioencijei tsl»f.; 44S-554J

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ik chirurgai 

WtstchesUr Community klinikea 

feWdidn« direktorius

L 9 U Š. Manheim Rd, ML

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

L»ldlmii — Pilna sodrumas 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chares 
ir VISA korteles. 

R.,iERĖNAS. T»L 925-3062

— Naujienos, Chicago, 8, UI. Wcdncsd.-ty. Ap-il

■ Prostatos, inkstų ir šlapumo 
i takų chirurgija

5025 CENTRAL AVĖ, 
; St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

9 Misdamas pažada-s bent 
nenut ūksi.

TEL. 233-S4SJ

Še-rice  ̂461-8^)0, Page 06058

DR._A.-B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI į 

SPSCIALYB*: AKIŲ LIGOS 
5921 Wtct 103: d Šfcr&ei

; \ . OPTOMST RISTAS 5
•; A. KALBA LIETUVIŠKAI
■?Sif;W. 71st Sti TeL .737-514S 

Tlkrim sįb*. Pritaikn; akini Bę 
'ĮK-A-ir. “<ŠDnt*ct- leases”. -

PERKRAUSTYMAl
A/Y n V

VAKARŲ VEJAI
Moderniom poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkau 
viršeliai, Paniukime poeziją kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu;

Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

(312) 226-1344

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

Chicagos Lietuvių Našlių, Naš- 
liukių ir Pavienių Draugiško 
Klubo nariu susirinkimas įvyks 
penktadienį Gegužės 9 d. Anelės 
Kojak salėje 4500 S. Talman 
Avė. Pradžia 1 vai. po pietų. Po 
susirinkimo bus vaišės.

A. Kalys

Upytės DraugiškoLKlubo .rife- 
rių susirinkimas Įvyks penkta
dieni, gegužės 2 d. Anelės Ko
jak salėje 4500 So. Talman Avė. 
pradžia 1 vai. po pietų. Po susi
rinkimo bus vaišės.

A- Kai y s

Joniškiečiu Labdarybės ir Kul 
tūnos Klubo narių susirinkimas 
įvyks antradienį Gegužės 6 d. 
Anelės Kcjak salėje 4500 S- 
Talman Avė. Pradžia 1 vai. po 
pietų. Po susirinkimo bus vai
šės.

Lietuvių Brighton Parko Mo
terų Khibo, narių susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį gegužės 1 
dieną 1 valandą po pietų, Anelės 
Kojak salėje, 4500 So. Talman.
Narės prašomos ats’Iankyti, nes 

yra daug svarbių reikalų aptarti.
Po susirinkimo bus ir vaišės.

Eugenija Strungys

NUODUGNIAI APKASO VISĄ 
LIETUVOS KRAŠTĄ

Nuodugnus Lietuvos krašto ir 
žmonių aprašymas tilpo išleis- 
ame 1690 metais Oxfordo atlase. 

' Kopija tos įdomios knygos yra 
l Londono muziejuje. Sakima, jog 

T viso leidinio iki šių ..dienų už
siliko vos keturios knygos. įdo
mu pažymėli, jog ru laikų Lietu
vos sienos apėmė Gardiną,Bals
togę, Lietuvos Brastą,’jMaugar^' 
dūką, Minską,'Vitebską ir, žino
ma, Vilnių. ' .

Atlase leidėjas yra Moses Pitt.*, 
Medžiagą jis sėmė iš visų žino
mu tais laikais šaltiniu. Apie lie

tuvius jis atsiliepia labai gražiai. 
Tai esanti kilni ir darbšti tauta, 
gerbianti savo tradicines laisves 
ir vidujinę santvarką. Vilnius 
esąs pelitinis ir kultūrinis Lietu
ves centras. Taip pat suminėti 
buvusieji Lietuvos konigaikščiai 
garsesni karo vadai, ..

Kaip Paukščiai Suranda 
Kelius Į SaVp Vietą

Paukščiu kelionės į,šiltus kraš
tus ir atgal yr.a vienas nuosta
biausiu <?aratos reiškiniu. - Jie 
-uranda tiesiausius kelius-ib vie
las, kur paprastai apsistoja “žie- 
mavoti’'. Pavasariui atėjus, jie 
vėl sugrįžta i savo gimtines.

Mokslininkai spėja, jog paukš
čiai vadovaujasi elektro - mag
netinėmis bangomis, kurios api
pina žemę. Buvo pastebėta, jog 
netol radio Točiu, kurios gamina 
kitokias bangas: paukščiai pasi- 
ireta ir iškrypsta iš savo kelio. 
Bet to’t!:rw-pa?-k-rsdę jie vėl susi- 
orent’ioja ir.lekia-4en, kur jiems 
. cikalinga.

MIDLAND 
FEDERAL 
SAYINGS

' S929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

Tel. 598-9400

Cheracol D
I FOR CO UGHS 

THERE’S NOTHING.
STRONGER WITHOUT A 
PRESCRIPTION!

PASKUTINIS LIETUVOS VYRIAUSYBĖS 
/i-' ' SĄSTATAS.

Smetoria Antanas, Respublikos 1 Prezidentas, 
šaliiiinkas ultimatumą atmesti ir gintie jėga- per
davęs pareigas Min. Pirm. A- Merkiui, 1910J m. 
birželio m- 15“ d. su šeima pąsitraukė i Vokietiją.

Merkys Antanas, Ministrų Tarybos ■ Pirminin
kas ir Vidaus. Reikalų Ministras, vietoj ats'istaty- 
dini^io brig;, gen.- '-K. Skučo.- Linkęs.; taiįiš gra
žiuoju.* Rusams okupavus Lietuvą, tuojau -buvo' 
suimtas ir ištremtas; ' i i’;’ '■ : YC 'V į

■Bizauskas.-Kazimieras, Min. Pirm, pavad.1940 
iri.- liepos' m; areštuotas, ir ištremtas. Likimas ne
žinomas? Siūlęs-priimti -visus rusų reikalavimus-

Skučas Kazys, brig. gėri. Vidaus Reikalų Mini
stras, Rūsam.š' Spaudžiant atsistatydino- 1941 m. 
suimtaš. Kalintas Maskvos But-irki kalėjime. 1941 
m- liepos mėn- nuteistas mirties bausme. Posėdy 
nedalyvavo. .

Jokantas- Kazimieras, švietimo. Ministeris. pa- ' 
siūlęs!ultimatumą atmesti; Ištremtas. Likimas : 
nežinomas;'.' r

Muštėi^į jiazysj prig, gen- Krašto Apsaugos 
Ministras-/ Leikak < ?s priešintis ginklu. 1940 m. 
birželio mėli- 15 dT^ažitraukė į Vokietija.

; A V- •- j ; •
• Tamošaitis Antanas, Teisingumo Ministras. 
Patarė ultimatumą priimti. 1940 m. .liepos mėn- 
12 d. NKVD sudiltas ir Kauno SDK pukankin-

Masiliūnas Jonas, Susisiekimo Ministras. Sutiko 
ultimatumą priimti; Mirė Sibire.- 1942 m- gruo
džio 25 d- (Kiti sako-^-sūšaudė už sukilimą)

Audėnas Jučas, Žemės Ūkio Ministras. Gink- ■ 
luotai akciai nepritarė- Pasitraukė i vakarus, i 
Mirė Broklyne, N. Y.

Šakenis Konstantinas,Valstybės Kontrolierius. 
Patarė priešintis. 1941 m. su šeima ištremtas į Si
birą. 1956 m. grįžo į Lietuvą- Mirė 1959 m- liepos 
men. 7 d. ■

Vitkauskas Vincas, div. gen-, Lietuvos kariuo
menės vadas, 1941 m. pabėgo Į Rusiją. Grįžo 1945 
m Mirė 1965 m. kovo mėn- 5 d-

Pundzevičius Stasys, div. gen., Kariuomenės 
Štabo viršininkas. Dėl gynimosi nuomonės nepa
reiškė- Ištrėmimo išvengė. 1944 m. pasiraukė į 
vakarus.

MašriJaltis Vincas, Ministrų Tarybos Geri, sek
retorius- Ištrėmimo išvengė, 1944 m pasitraukė į 
vakarus. .

Raštikis Stasys, div. gen-, Kariuomenės vadas. 
Ištrėmimo išvengė perbėgdamas slapta į ,Vokie
tiją. žmona, kalinta KSDK, karui prasidėjus, iš
laisvinta Raštikiu trys mažametės- dukrelės Iš
tremtos į Sibirą, jie patys 1944 m. pasitraukė į 
vakarus. -U . 'u

y Galvanauskas Ernestas, Finansų Ministras.
Posėdyje nedalyvavo, nes tuo laiku buto Klaipė- . 
do jo, 1944 m- pasitraukė j vakarus-

RefĮpiJų .Ministras.
Kaffeinfrr'Oji/fn^iA-o 
nodalyvavrirUkbpavus LiStuv^ NKVD b(iv‘o are- , 
štuotris ir sti visa šeima ištremtas j Sibirą- - f

(Pabaigai f

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

GAIDAS " DAIMID
SENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LAUKI IBIO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CON Dl l IO NED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. (1st Street
1410 So. 50 th Ave«s Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
ATKSTkS' AU i i mIO-BILIAMS PASTATYTI

VANCE K..ARAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ill. 60650 
Tei.: 052-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAiN VANCE ir GEORGE S0R1N1

Aikštes aiiiA-mubiliams pastatyti

STEPONAS c. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Lai** , (ų Direktoriai

2424 West 69i h Street — Tel. RE 7-1213

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

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVTC DIREKTORIAI

1440 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003



IR LONDON

Š.m. lapkričio mėn- Austrijos sostinėje,. Vienoj, įvyks 
svarbi Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Konfe
rencija .— plenumo posėdžiai- Būtina, kad joje dalyvau
tų kuo daugiau lietuvių ir aktyviai prisidėtų prie demon
stracijų bei visuomeninės informavimo. Veiklos dirva 
plati ir prasminga. Latviai ir estai 
rikoje, Kanadoje, Švedijoje, V. 
t.alijoje.

Lietuvių išvyką į Vieną ir 
VLIK AS. Kelionės programa:

Lapkričio 1 d- iš New Yorko
Muencheną (Viešbutis: H

iu tam ruošiasi Ame- 
Vokietijoje ir Aus-

Londoną organizuoja *7

(JFK) išvykstama į 
<»tel “Germania”);

Lapkričio 3 d. atvykstama Į Vieną (viešbutis: Hotel 
J “Hungaria”)- Priėmimas.

Lapkričio 4 d. dalyvaujama demonstracijose, o lap
kričio 5 — 8 d- paliekamos dalyvių nuožiūrai

Lapkričio 7 d. išvykstama iš Vienos į Londoną. Ap
sistojamą Hotel “Strand Palace”.

Lapkričio 7 — 9 d. Londone vyksta VLIKO Seimas- 
Lapkričio 10 d. iš Londono grįžtama Į JAV-bes.
Išvykos kaina: $1,095 vienam asmeniui (“duoble”)- 
Ši kaina aprėpia transportą lėktuvą (JAN AM ir 

autobusu; viešbučius visuose miestuese;. kasdieninius 
pusryčius; transportą tarp aerodromų, iešbučių. resto
ranų ir konferencijų vietų; Muencheno turą; Nymphen- 
burg pilies Muenchene aplankymą; vakarienę Muencheno 
“Hackerkeller” restorane; bagažo perkėlimą viešbučiuo
se ir aerodromuose; mokesčius ir arbatpi gius.

Ifvykai registruojamasi, įmokant $190 įnašą- Infor
macijų kreiptis Į: VLIKO/ELTOS įstaigą, 1611 Connec
ticut Ave., N. W., Suite 2, Washington, D- C. 20009 (tel.: 
202-667-1080), arba išvykos vadovą: Dr. J. J. Stuką, 234 
Sunlit Dr., Watchung, N- J. 07060 (tel.; 201-753-5636)-

REGISTRACIJOS LAPAS
VLIKO organizuojamai kelionei Į Vieną ir Londoną 

1986 m. lapkričio 1 — 10 d.

Vardas, Pavardė:---------------- . Tel: ———
Adresas: ....-...................................... ■■■■■■■...... .

Gatvė (buto Nr.), miestas, valstija, pašto zona, valstybė
Registracijos mokestis ——— (čekis).
Pilnas parašas: ........ . ........... ......... Data:
Registracijos lapą siųsti: Dr- J. J. Stukas, 234 Sun

lit Dr-, Watchung, N. J.. 07060-
(Užsiregistravusiems bus išsiųV-os brošiūros su smul- 

k kiemis detalėmis).

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Tkįil: S. Krasausko Taure.
f 'V a. -ir c r” i. .

Ketvirta karta “Vilniaus” van- Į
denis sporto rūmuose buvo su
rengtos plaukimo varžybos dėl 
dailininko Stasio Krasausko at
minimo taurės. Apdovanojimus 
nugalėtojams skyrė meno ir 
sporto organizacijos.

Mažai žiūrovų Futbolo 
Rungtynėse

i

lininė mokykla, bene pat?
IfJatįsia ir moderniausia rajoi 

j-i 5tid’ ro vietiĮ komiLs 
aktų salė, vilgjklžŲ s
plaukymoba vilias.

uTiesa” rašo, kad šios mokyk' 
los statyboje yra nemaža proble
mų darbai atsilikę. Pirmą kartą

medinės konstrukcijos.
Festivalis "Vaidiname

Darbininkams”

Festivalis “Vaidiname darbi
ninkams” Kaune rengiamas jau 
dešimtą kartą. Jame dalyvauja 
respublikos dramos ir lėiių teat- 
rų kolektyvai. Aktoriai, režisie
riai, teatro kritikai pabuvos ga
mybiniuose kolektyvose, susipa- 

I žins su jų pasiekimais, papasakos 
i apie savo darbą, konsultuos įmo
nių saviveiklininkus.

Popierium S'ogo Neuždengsi

“Valstiečių laikraštyje”.' Spyg
lyje, vieno namo gyventojai 
skundžiasi:

— Prieš septynerius metus aš- 
tuonbučio name stoge atsirado 

! maža skylutė. Ji vis plėtėsi ir ta-
■ po didelė skylė. Pavasariais ir va
saromis pro ją vanduo teka, žie
mą sniegą pusto- Paskui šalia tos 
atsirado ir daugiau skylių...

— To namo gyventojai — Pe- ’ 
nevėžio rajono Pažagienių tarp- 
ūkinės gyvulių sėklinimo ęmonės 
darbuotojai — nesėdi rankų su
dėję. Rašo pareiškimus. Ir jie
ms rašo: iš įmonės
Velžio apylinkės vykdomojo ko
miteto. Panevėžio rajono vykdo
mojo komiteto...

— Tais, raštais galima būtų vi-
■ sas skyles užlopyti, jei rašytų 
juos ant pergamente. Deja, papį- 
rastas popierius vandenį pralei
džia.

Vilniaus “Žalgirio” centrinis 
stadionas nėra didelis- Tribūnos 
talpina vos 15 tūkstančių fiūro-! 
vų. Net ir kai ‘‘Žalgirio” koman
da įsitvirtino turnyrinės lente
lės viduryje,. stadionas nė syląo 
nebuvo pilnas. Vidutiniškai atsi-' 
lanko į rungtynes apie 9.000 fut
bole mėgėjų.

Statoma Nauja Mokykla

Mažeikiuose, naujame gyvena
majame kvartale, statoma 6-ji vi-

ORAFIX Special? keeps all dentures 
including older ones securely in place

THE SEAL OF CONFIDENCE* \

Special patented denture . 
adhesive formula, 
activated by moisture in 
the mouth, helps eliminate 
aing and sliding. Holds 

mtures including older 
ones tight.

GET FREE GIFTS 
FROM ORAFIX.
See package for details.

-■ 1 |jam< i*

’'A

' .

•BAL BSTATB FOB SAU

AL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento 

>rmak Road Chicago, ūk Tri. |47-77<1

BUTŲ NUOMAVIMAS 
M MAMŲ PIRKIMAS • PAROSIMAS • VALDYMAS 

• NOTA Rl A TAS P VERTIMAI. ■’

>LOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAJQ 
ŪMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iSSfMOKUIMAia.

landžia 3 d., Budapešte, jie susi-1 
ūks si? Zagrebo “Cibinos” krep-i 
šininkais.

,‘Žalgirio” komandoje žaidė: i 
V. Chomičius, A. Sabonis, A.' 
Visockas, A. Brazvs S. Jovaiša,

Į w 7
Ii. Kurtinaitis.
Bus Įrengtas G. Petkevičaitės- 
-Bitės Memoralinis Muziejus -

Buvusiame Puziniškio dvarely
je bus Įrengtas rašytojos Gabrie
lės Petkevičaitės - Bitės memo
rialinis muziejus. Iš dvarelio yra 
belikęs dviaukštis mūrinis pas-

direkcijos, ’ tstas ir apleistas sodas. Naujoji 
Puziniškio šeimininkė Panevėžio 
tiksliosios mechanikos gamykla 
kartu su Lietuvos savanoriškos 
knygos bičiulių draugijos mies
to organizacijos aktyvu energin
gai ėmėsi: tvarkyti sodybos teri
toriją, remontuoti gyvenamąjį 
namą.

Puziniškyje pradėta rengti li
teratūrinius vakarus. Kol kas jie 
vyksta tiesiog po atviru dangu
mi. G. Petkevičaitės - Bitės kū
rybos gerbėjai dalijasi prisimini
mais apie rašytoją, klausosi jos 
kūrinių ištraukų.

Mirė Kun. A. Lecnsavičilis

9. BACEVIČIUS — BELL REALT3
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

— Chięagos Lietuvių Spaudos 
klubo susirinkimas vyks gegužės 
mija. 2 d., 7 vai. vaik., Lietuvio • 
Sodyboje 6515 So. California 9.^ mūrinis Labai geros pajamos.

" . . . Dilelis butas savininkui. Geras inves-A ve. N a ..prašomi guusiai faviTnAs •
Ivvauti. Bus paskaita apie te-ro- L v . , > „ , .* . .... butu mūrinis su garažu. Pelningas
t autini lis įvykius ir (įvairūs pasi” pirkinys.
‘tarimai. Valdyba grsžai įrengtas i bungalow-,

-------------------------- j Nebrangus. i ■: :
ŠIMAITIS REALTY )

LAIKYKIMĖS MARQUETTE
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.
Parduodamas ligos ir ne

laimės draudimas atvyku
sioms iš Lietuvos ir kitų 
kraštų.. Kreiptis: A & L 
Inc. Agency, 4651 S.- Ash
land Ave., Chicago, Illinois.

Dr. J. Meškauskas paskirtas Į 
girtuokliams gydyti centro di
rektorium. šis centras yra Chi- 

i cagoje, 3026 S. California. Kartu 
su juo dirba sekretere P.ose Ce- 
miila.

I
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
let: 436-7878

Kauno“Žalgiris’’ Laimėjo
Madride

Kovo 13 d. Kauno ’ “Žalgirio” 
komanda Madride laimėjo pas
kutiniąsias Europos šalių čem
pionų krepšinio taurės finalinio

1 įurnyro rungtynes su ‘‘Realo” 
klubu — 98:95 (50:51). Ši pęrga- . =
lė kauniečiajns atvėrė kelią į Dauguose, Kaišiadorių vysku- 
varžybų superfinalą^ kuriame ba PUOi6, niirė vietinis klebonas

' . kunigas Aleksandras , Leonsayi-

i

Amerikos Lietuvių Pašalpos 
Klubo susirinkimas įvyks sekma ' 
dieni, balandžio 17 d. 1:00 vai., į 
po pietų, Anelės Kojak salėje, 
4500 S. Talman Avė. Susirinki
mo nebus gegužės 11 d. kadangi 
yra Motinų diena.

Nariai kviečiami dalyvauti. 
Bus ir vaišės.

Bert. Jurėnas, Rast ■

i

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair).

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

Ext. GH. 9617.
for information.

i Dengiame ir taisome visų
• šių stogus. Už darbą garan- 

tuo jame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-17K .

REPAIRS — IN GENERAL 
jyairOs Taisymai

— Netoli Valparaiso nukrito ’ 
lėktuvas, keturi keleiviai užmuš- ,

i Lietuva '
Y

y . 1 RUBLIS
(įskaitant ^perlhiijąh 

ir apdrąųdą)
Mažiausioji perlaida 30 rub

lių. Persiuntimai paremtas da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakartas, kurios 
įvyks prieš pinigų Įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

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

Gramercy
SHIPPING, INC.
744 Broad Street

n ‘ čius. Palaidotas- kovo 17 dieną, 
j Dauguose. Kūn.-Leonsavičius bu-

* : vo sul^ųk^/65:metų amžiaus:
| ‘ K u n i g|į Lšvergįutas 1947 m etais.|. Run ig|į išve^įiltas 1947 metais, y Mūsų tryliktas

šiemetį
KaišiaS pijo j e is ;?¥tso 
yra 65Kt;^vČ>o<.;'J.'rv. ir čia arti 
dešimties parapijų neturi sayo 
kunism.

— Antradienį aukso uncija kai
navo $340.

Ėst. 1947
"' - - "~11 ~ L" 1 .

■

TAISO ORO VgSINTITVUS. 
MLDYTĖVUS, SKALBIMO f 
EI DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
II e rm an Dečkys 

Tek 585-6624
’ Prez, ketvirtadrėnr-priėmė .... _atvyknsį-Ai'tStraijos p^mjerU W^ED£- ^LE-FEMILF.

, tt - -v- ... . , i -į Reikia Darbtnirku ir'DarbininkiųBob Houk;:.pnz3dejusr bendra- ’ _------------
I
1darbiauti stfiJAV Pacifike.

Iš darbo, atleisti Marcės šalį- J 
nirikai reikalauja, kad valdžia 
leistu Jani grįžti.į FJipinų salas. 1

Iš Nicarąguos atbėgę žmonės 
j planuoja tapti Amerikos pilie- ' 
j čiais. J,

GOVERNMENT JOBS.
§16,040-— $59,230/year.
NoxviliringJ Youri Area.

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

For current federal list
i

I
INCOME TAX SERVICE 

Pajamy mokesčiai

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplewood, Tel. 254-745$

Taip pat daromi vertimai, gimiaž^ j 
^kvietimai, pydomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai,
W"w,. ,l nu ..... ,l- j, į .................   „ į t

=r

’ R. Zapėfis, Aff»hL '"ej;
• 32t»’A W. YSHi Si J i L-L;

Everg. Park. IH. ’ —^— 
_40642 .-_.42A8654 . t

' State Fairn Pu* arx^Cosuaty Company
~ - . HomfrOther. m>nn«^r 

. Advokatas '

Ilgametis patyrimas —- sąžiningas darbas
•to ru<Miate« Keliauti — kreipkitės Į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
1727 S. Western Ave., Chicago, UI- 60643

IH**1’* "Telef. 312 238-»787
> p*tim*Tlm*5 nžs*kant lėktuvų, traukimo. ixdm keUo-

UH (cnusea;, viešbučių u auioinooiui} nuomavuno r«erv»cij*z; c'irduod*- 
oe xeJ.iotuu draudimu*; Organizuojame keliones i lietuvę ir kitus X/aAtur; 
Sudarome Iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj* ir teikiame lnf*r-.

. įsais kelionių reikalai*.
• Taupykite skrisdami cnanered lėktuvai*, tik ritu rrscrmoQ ne tu 

jį anksto — prieš 45-60 dienv

RENTING IN GENERAL 
N n o m o >

Bridgeporte turim 6 barius, 
i šviesius, šiltus ip nebrangius 

miegamuosius kambarius. Gali
ma naudotis-virtuve. Telefonuo- 
kite: 225-3270, susitarsite su sa
vininku, pamatysite ir apsigy
vensite. 1

į GINTARAS P. CĖPtNAS 
Darbo , nlandos: Kasdien;

9 vai. ryto iki 8 vaL vakaro, 
ieštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 v*L <. 

h pagal susitarimą.
TeL 776-5162 

*441 West 63rd Strtei 
Chicago, UI $062*

PASSBOOK 
SAVINGS..

sse us for 
financing.

AT 001 10W UTB

Interxi
on 5-rrtnts

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608
Pet»r Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

POtnSi MM.n».rrl.>-4 Thor.s-I a«t. S-L 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

I STASYS ŠAKINIS

LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St. 
(Tcwn of L>k«) 
ir iš vidaus.

Skambinti Y A 7-9107
- . , _L. ■

j “LIUCIJA”
Miko Lileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
nradžias iki 11 Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai. 181 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienos#” ii pas 
•ulonų: 6729 "So Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.
- ---------- ....

6 — Naujienos, Chicago, 8, IU.

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

fr V. BRIZGY8
Dacho valandoa:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet. 
Šeštadieniais pagal nuritarinm

4606 S. Kadzla Ava.
Chicago, (U. 60629

Tek: 778-8000

TORN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ave.
(3120) 776.8700

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
Išleista knyga su legal iškomis 
formomis. j

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

Wednesday, A.pril 23, 1986 j




