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SEN. TOPINKA SURADO KELIĄ Į ĮTAKINGĄ 
SPRINGFIELDO POSTĄ

Be lietuvių jis nepajėgia aukščiau kopti, prašo T. 
Blinstrubo pagalbos

Illinois senato narė Judy Baar kad tie kraštai žemėlapiuose turi_ 
Topinka, būdama susirūpinusi, būti atitinkamai atžymėti, 
kad etninių grupių žmonės gale*; 
tų proporcingai pasiekti valdžios 
postus, be kitų, atsiuntė ir Amer. 
Lietimu Tarybai rasta, kkiusda- 
ma nuomonės, kaip išvengti, kad 
rinkėjai nesibaidytų etninių pa
vardžių. Sen. Topinkos įstaiga 
pranešė, kad jie renka medžia
gą kreiptis į platesnę visuomenę.

Alto pirm. Blinstrūbas su in
formacijų vedėju kun. J. Pruns- 
kiu senatorei parašė, kad pavar
džių, amerikoninimas perą reko-

PO DVIEJŲ SAVAIČIŲ KREMLIUS IŠVEŽĖ 
92,000 Iš PRIPEČIO

menduotinas. tačiau reikėtų ame ; su KGB. 
rikiečiams ryškinti, jog etninės 
pavardės nereiškia pareigoms ne 
tinkamumą. Juk, pavyzdžiui, *r 
tokie lietuvių kilmės žmones, 
kaip Kosciuška ar. sportininką^ 
Jonaitis (Unitis), nors su etninės 
kilmės pavardėmis, yra gerai pa
sitarnavę Amerikai.

NAUJĄ ALTO VALDYBA 
LOS ANGELES^ ;

Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse veikia vadinama Coalition 
for Constitutional Justice an.i 
Security,- kuri ypač rūpinasi, 
kad keliamose dėl nacių nusikai
timų bylos nebūtų pažeidžiamos 
JAV pilietybę gavusių asmenų 
teisės ir būtų griežtai 
JAV konstitucijos bei 
leidžiama OSI įstaigai

Los Angeles Amerikos Lietu
vių Tarybos skyriaus nauja val
dyba rtai o pasiskirstė pareigomis; 
pirm. Amtau^Ma^eįka, \ncepir- 
nminkaLjARiąiiast' ^Šįis, Dai-

Kun-

Ji koalicija gegužės 7 d. Va
šingtone sušaukė etninių, politi
nių, visuomeninių grupių, vete
ranų, tikybinių bendruomenių 
atstovus pasitarimui'. Iš. lietuvių 
tame dalyvauti buvo Amer. Lie. 
tuvių Tarybos paprašytas ALT 
atstovas Vašingtone dr. J. Genys.
IŠSAMUS BELGŲ LEIDINYS 

APJE LIETUVĄ
Belgijoje (Rfiė dcTla Science' 

7, B-1040 Brussels)- veikiantis są
jūdis Pro Mundi Vita leidžia to
kiu patįpavadinii-mu atskirus są- 

ik/2įpįe įvairius kraštus.siuvu
Sa _ 

vien ŽŽjįįuvai^ pavadintą “The 
Churchdn’Lithuania”. šiame 24 
psl. ąngLtf kalba leidiny duoda
mas Liėfuyps žemėlapis sų lietu-' 
viškalš^avadinimais ir pateikia
ma ga^/sn^h’- infermacija apie;

gys;
gatŲ ... ., ,
Kvečas, ižd. Ramūnas Būžėrias.

TELEVIZIJOS STOTYS j
PAPRAŠYTOS TIKSLUMO
Nub sugedusios atominės jė- Lietuv^įpJ^itĮ, o^ypačlapie sun- 

gainėš SoyietŲ Sąjungoje sklin- k u mus/okupacijoje. -
<■ * ' - •• s* • ■» '*’. f "'u... f *

Gausiai’panaudojama medžia
ga iš Katalikų Kronikos, iš kitų 
pogrindžių -leidinių bei iš įvai
rios pasaulio spaudos. •

Darbas labai rūpestingai ir da
lykiškai paruoštas, išsiuntinėtas

dant ^rituliams į plačius kraštus, į 
JAV televizijos,stotys nebuvo 
tikslios kai kuriuose pranešimų© 
se. ; ■ - \ \

Amerikos Lietuvių Taryocs 
pirmininkas Teodoras Blinstru- 
bas raštu kreipėsi Į CBS, WGN. 
ABS ir NBC televizijos progra
mų centrines Įstaigas, atkreip
damas dėmesį, jog kalbant apie 
atominius kritulius.iš Sovietų 
Sąjungos, reikia minėti ir Lietu
vą, kurią tie krituliai pasiekė, 
nešami net į Skandinaviją/

Be to,’ priminė, kad rodant te
levizijoje Europos žemėlapiui, 
reikia rodyti ir atskirai ai žymė
ti Pabaltijo valstybes. Jų įjungi
mo Į Sovietų Sąjungą JAV ne
pripažįsta, o Valstybės departa
mentas yra paskelbęs potvarkį,

KOMITETAS SLA 100 METŲ SUKAKTIES 
SEIMUI -RUOŠTI:

Iš kairės Į dešinę sėdi: Dr. Vytautas P. Dargis, SLA 
Pildomosios tarybos, narių sveikatos tikrintojas, Kristi
na Austin,, Pildomosios Tarybos iždo globėja ir 6-tosos 
apskrities sekretorė. Povilas P-Dargis—SLA prezidentas. 
Josephine Miller — Pildomosios Tarybos iždo globėja, 
ir Petras Vilkelis, 6-tdsios"a]fekrities pirmininkas; stovi: 
Elena Sniokas, John Lapinskis. SLA jaunimo reikalų 
tvarkytojas; John Paukštis, programos knygos patarė
jas, Jimmy Petrauskis, jaunimo komisjos narys; Petras 
Bružas, 6-tos SLA apskrities iždininkas, ir Elena Vil
kienė. svečių sutikimo tvarkytoja ir kt.

WALDHEIM SIUNTĖ Į NACIŲ DARBO STOVYKLAS MIRĖ VEIKLI ARGENTINOS 
ITALŲ ARMIJOS DIVIZIJAS SOCIALISTE

Paskelbti vokiečių kariuomnės štabo dokumentai su
Waldheim parašais

I

JUNGTINES TAUTOS. N. Y. jais tvirtino, kad jis nuo 1941
— Pirniad enį, gegužės 12 dieną , metų buvęs ligoninėje ir nebe- 
New Yorke buvo paskelbti ame- j grįžo karo tarnybon, kada jis , 
rikiečių paimti ir Jugtinėms Tau- italu karo vadams nutraukus ka.'

• • ♦ i **toms perduoti vokiečių kariuo- ro
’ menės štabo dokumentai, kurie

^vairiems kraštams. Vjėhą šio lei- 1-odo< kad Kurt Waldheim, Au.- 
dinio egzempliorių Amerikos Lie kandidatas prezidento pa- 
tuviųTarybai atsiuntė Chicagos 
arkivyskupijos Misijų įstaigos 
direktorius.

Alto-Infor.

BUENOS AIRES. Arg. — Ge
gužės 12 dieną Buenos Aires mies 
te mirė Alicia Moreau de Justo 
(Justienė). Ji buvo socialistų or
ganizacijos pirmininkė. Prieš ke
lias dienas gavo širdies smūgį 
nuo kurio neatsigavo. Prieš ke
lias savaites ji minėjo 100 metų 
sukaktį, visą gyvenimą visai ne- 
sirgdama. o nuo pirmo smūgio

is- 
nu

— Imolda Marcos naktimis 
sprukdavo iš prezidentūros ir 
bėgdavo į vyskupiją pasitarti 
kas daryti, žmonės būdavo nepa
tenkinti. Naktimis tu pas mane 
nevaikščiok. — tarė jai kard- 
Sin. — nes žinai, kad čia yra 
Sin namai. Tagalogu kalba kardi-

reigoms netinka.

Didžiausi žurnalistu būriai, at-1 
sakingi Jungtinių Tautų pareigu- • 
nai. turėjo progos pamatyti ir nu- 1 
fotografuoti dokumentus, rodan 
čius vokiečiu kariuomenės leili- 
nantą Kurt Waldheim prižiūrin
tį italų kariuomenės divizijas 
siunčiamas į vokiečiu prievartos 
darbo stovyklas. Dokumentai pa . 
sirašyti Itn. Waldheim.,su viso
mis antspaudomis ir pat asais, šta 
be esantieji dokumentai buvo pa
ruošti 1943 metais, kai Waldheim 
“buvęs sužeistas ir gydėsi ligoni
nėje.”

Pa4s Waldheim keliais atve

verksmus. Waldheim prižiū-j 
rėio Albanijoj Jugoslavijoj, J 
Graikijoj Salonikuose. Prancūzi-. 
jos, šiaurės Italijos ir kitų kraš- ’ Jau neatsigavo.
tų darbe stovyklas. Alicia Moreau gimė Londone.

: Josios tėvas buvo Armando Mo- 
. ieau, o motina buvo Marta Da- 

1871 metais jiedu atbė
go i Londoną ir ten jiems gimė 
d”ktė. Vokiečiu kariuomenė už
ėmė Paryžių ir išvaikė Parvž’aus 
savivaldybe, kurios buvo 
Armando Moreau.

Alicia Moreau vėliau persike-

Waldheim rinkiminės kampa- 
'. nijos metu keliais atvejais karto- 
I m, kad nuc 1941 metų sužeidimo ' venpor 
jis į vokiečiu kariuomenės reika
lus nesikišo, kada vokiečių kariuo 
menės vadovybė juo pilniausiai 
pasitikėjo, nes jis buvo kalbų 
specialistas ir tikslus vertėjas.

f

Rnrti dokumentai rodo. kad 
1943 metais .polio pabaigoje jis 
jau buvo išsiun'ęs į nacių darbo 
stovykla® 100 000 Italijos ka- ių- Į

Iki spalio 8 dienos į Vokieti-- 
los prievartos darbo 
buvo išsiųsta

stovykla.' 
pusantro milijono 
Vokietijon prievar-

lė gvventi į Argentiną ir Įsitrau 
kė i tuometinį Argentinos socia
listini judėjimą. Ji buvo gera 
kalbėtoja ir apvažiavo visą Pie
tų Ame-ika. kalbėdama susirin
kimuose. Kelis dešimtmečius .ii 
j. buvo Argentino.- Moterų Sąjū
džio pirmininkė.

nolo pavardė yra Sin. o angliš
kai reiškia nuodėmę. Ji tada už 
eidavo tuojau po pietų.

KALENDORELTS

Gegužio 17 dn. — Paskalis, 
Gailė. Mindaugas.

Saule teka — 5:30. leidžiasi — 
8 04.

nte

mo. kad italu ka- 
eiptų ginklu prieš 

I jie nuginklavo 
i prievarte* darbo ’ 
jie dirbtu vokie-* 

tu jų bijoti.

Waldheim ui. bet 
.išakyti už jį. Šios 
varbios ir Jungti - 
. kai kiekvieną me 
utų nariai privalo 
Waldheimui ski

Jugoslavjoj, Zagrebe, trečiadienį nuteistas mir
ti 86 metų buvęs teisingumo ministeris Andrija Ar- 
takovič už partizanų, žydų ir čigonų šaudymą. Lis, vėliau gali apstoti.

Vokiečiai h: 
r o iėges neat k 
vokiečius, toc 
italus i’- 
stovykla
ciams ir nercil

Manoma, kad šie dokumentai . 
gali pakenkti 
austrai gali p' 
žinios vra 
nėms Tautom- 
tą Jungtiniu T 
pasisakyti už
rinmą pensija. Jis gauna $81.000 
i metus. Gali nutarti duoti jam 

| mažiau arba visai neduoti, nes 
I jis melavo Jungtinėms Tautoms.

.......į-.-'.

Dr. Robert Gayle tarėsi su Gorbačiovu, užkrėstieji 
gyventojai sirgs vėžiu

Rusei visą laika skelbė apie 
černobilio reaktoriaus sprogimą. 
Jie rašė, kad ši jėgainė buvusi 
60 kilometrų atstumoje nuo Ki
jevo. Tuo tarpu minėta jėgainė 
yra pačiame Pripečio miestelyje, 
esančiame ant Pripečio upei 
kranto- Jėgainė yra Pripečio pa
kraštyje. Pastatytos aukštos kres 
nis, kad trauktų dujas į aukšti, 
o ten jas neštų tolyn.

Sovctų valdžia, patyrusi apie 
skaldomo atomo dujas, išvežė 
92.000 . gyventojų iš Pripečio 
miesto. Paėmė 18 mylių radijusą 
nuo černobilės kamino ir išvežė 
visus žmones. Daugelis išvežta 
i ligonines. Visos Kijevo apylin
kių ligoninės pilnos žmonių. 

' liems sunku kvėpuoti, neveikia 
I kepenys, alpsta širdis.

Dr. Gayle prižadėjo Gorba
čiovui gauti amerikiečių pagal
bą saugotis nuo atomo taršos. 
Patys rusai patyrę iš .užsieniečių 
apie nuodingų dujų paveju, bėga 

į iš Pripečio apylinkių, palikdami 
namus, galvijus ir kitokį turtą.

MASKVA, Rusija. —- Dr. Ro
bert Gayle, Ameiikos specialis
tas suskaldyto atomo užkrečiamų 
duju Egoms, tvirtina, kad susida- 
ro pavojus Pripiečic gyvento-

■ jams gauti nepagydomą vėžį. Dr.
Gayle aiškino Gorbačiovui ir 
kitiems sovietu pareigūnams, ne
žinojusiems ar nenorėjusiems ži- 

i noti apie suskaldyto atomo dujas, 
Į kokį didėli pavojų minėtos du. 
; jos sudaro žmonėms, galvijams,
■ maistuo ir aplinkai. Minėtas a;o- 
j mo dujas vėjas išnešioja po visą 
! pasaulį ir užkrečia gyventojus, 
į galvijus, vaisius ir kitus dirbi

nius.
Amerikos pramonininkas A. 

Hammer, ilgus metus bendradar
biavęs su komunistais įtikino 
sovietų valdžią, kad leistų dr, 
Robert Gayle atvykti i Sovietų 
Sąjungą, apžiūrėti nelaimes vie
tą ir .pranešti apie sudarytą pa
vojų.

i

REIKIA VENGTI SUKTU
ADVOKATE j

CHICAGO. UI. — Buvusio Su- I 
valkicčni draugijos pirmininko 
Knzio Valuko anūkas Antanas 
Valukas kiša j kalėjimą vieną po 
kito nedorus teisėju^.

Buvęs teisėjas RevrokL prisi- 
paž’no prie sukčiavimo, o antro 
ii jo žmona nustebo, kai teismo 
po^ėdvjc nntvrė. kad visi jo<io; 
vvro sukčiavimai vra žinomi teis 
mui ir '’idems krašto gyvento-

Prieš federalinį teisėją Nicho
las J Bua buvo atvestas 46 metų

Winetkos advokatas, James J. 
Hardy, kuris prisipažino apga
vęs 17 klientų, kuriems buvo pa- • 
sižadėjęs padėti laimėti apdrau-l 
das, bet visus klientus ■ apgavo I 
ir pats.nusinešė klientams prik- į 
lausąncias apdraudas. Ady. Har- ' 
dy. sutiko atiduoti teismui pui - į 
kius savo namus, vertus S500.000. 
kad išmokėtų jo apgautiems žmp 
nėms bent dalį, ir jis pasistengi 
sumokėti kitiems klientams pri
klausančius pinigus.

— Oregano valstijoje naudoja 
sun's sniegu užverstiems žmo
nėms. surasti, juos atkasa ir nu
neša ligoninėn.

— Čemobilės jėgainė sptpgo 
b.al. 26 dieną, o Chicagon atėjusi 
Vilniaus “Tiesa” nė vienu žodžio, 
neužsiminė ap’C erdvės iržnuodi- 
jimą.

—

Argentinos generolai įsiveržė į Falklandų salas, ti
kėdamiesi atimti jas iš britų, bet britų kariai sumušė 
įsibrovėlius Argentinos karius, juos nuginklavo ir pa
siuntė namo. Jungtinių Tautų sekretorius tarėsi su 
premjere Thacher, bet tuo tarpu ji nenori kalbėti su ka

rą pralaimėjusiais generolais.



GANDRAI TURĖJO KEISTOKŲ
ĮPROČIŲ

_ Nėra, nes karvė žolę sttėlė.
— Bet kur gi yra karvė?
— Karvė, visą žolę suėdusi, 

nuėjo sau toliau. |
• « •

Netinkamas Užrašas

i ndniri?. dt liktini, moti* 
na baisiai viskuo rūpinasi. Ji net 
bėga j bažnyčią, apžiūrėti kaip [ 
ten viskas paruošta vestuvių iš- Į 
kilmėms.

Aštrus motinos žvilgsnis štai-' 
ga kažką pastebi. Ji bėga į za
kristiją.

— Klausykit! Ar negalima pa
keisti altorių mano dukters jung
tuvėms?

— Bet kodėl? — klausia zak
ristijonas.

— Ar nematai tamsta, koks 
via altoriuje užrašas: “Atleisk 
jiems nes nežino, ką daro”.

« « «
Kostumeris. mokėdamas resto

rane už vištienos pietus, sako:
— Atrodo, jog su paukštiena 

jūs čia apsieinate ne taip žiau
riai, kaip su svečiais.

— Nesuprantu ką tuomi nori
te pasakyti — pastebi savinin-
kas.

— Nes višta, kūną valgiau,
LIETUVOS GANDRAI TURĖ - Jšškristi. Besiformuojant bft- 

JO KEISTOKŲ jPROcIŲ riams, vienas senas gandras krito
■' 7 Gandrai paprastai turi stiprų i negyvas ;
U'socialinį instrktą. Kerštas iš tų! j: apsupo, bando pakelti, atgai- 
~ pačių gandrų gręsia tam, kuris vinti,bet nieko iš to neišėjo. Nu

sidaužys Įstatymus ar įpročius, iliūdę pasuko jie į susirinki- 
■ Jei kuris gandras neišskrenda ; mo punktą Už valandėlės pora 
su kitais Į pietinius kraštus, bet‘ gandrų dar kartą aplankė “nabaš ! 
pasilieka žiem’aviti Lietuvoje, tai. niuką”. bet senis kaip gulėjo 
sekantį pavasarį grįžusieji garnį- j taip tebeguli.
rai sukapodavo iki mirties To- Kai visi gandrai išskrido į šiltes

- kiu "išdavikų” pasitaikydavo nius kraštus, mūsų gandras at-., j 
dažnai. -argiai pasijudino, pakilo ir nu-1

'' ’’ Vienas toks atsitikimas buvo- ■ žingsniavo prieki kvartų- praleisti i 
"šiam Zale-kiu dvare netoli Uk- ten ^ięma. Jiš. matyt, nasijitiuėI

- 1 *1 ------— —--------- ----------
mergės, tapo i’žrekorduotas j gana stiprus atlikti tokią Hgą ke-1 jx>ne generole.
___  ______ t : i'...— .. ---------- .... - —

ant žemės. Kiti gandrai j mažiau bltvc nupešta, negu aš
: arėdamas tiek užsimokėti.

Jisai Jan Yra Pripratęs

— Labai griežtas- ir piktas ge
nerolas klausia suliktą jauną ka
reivį:’ ... ,

— Ar tam^te nebijai manęs?
— Neikiek pone^enerole.
— O j»ki daerba tamsta dirbai 

d pašauktas į
inuomenę.
— Aš būvaū liūtų tramdyto-

—pasilieka žiemavoti Lietuvoje, tai Done ir atsiskyrė nuo visų.
.'Tiesio pabaigoje gandrai ruošėsi ----------------- —

I I 
I I I
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Gražai Paaiškino

— Ar negalėtumei bent “dėjis Nėra Beprotis

Vadinamas “prezidente*-, _ u
leckis daro medicinos įstaigų aį>-j mažbu centu Prie
žiūrėjimus. Toje kekcneje jis ap už pen-
lanko ir proto liga sergančiųjų _ fik HuIenkiu

dabartinės brangy metės už pen-

ligoninę.
Ligoninės vedėjas, norėdamas 

valdžiai prisigerinti, Įsakė vi
siems ligoniams, Paleckiui tik įė
jus, garsiai šaukti: “Tegyvuoja 
Stalinas!’’

Paleckis atvyksta. Keliasi lai-
- ptais. Įeina i ligoninę. Iš visų 
Z bepročių gerklių pasigirsta galin- 
Z gas riksmas: “Tegyvuoja Stali- 
£ nas!”
~ Bet Paleckis pastebi, kad vie 
2 lifts kampe stovis nešaukia, bet 
£ tyli. “Prezidentas” prieina prie 
r- tylinčio ir griežtai klausia:
- — “O kodėl tamsta, drauge. J 
Z t vii9 Nejau draugo Stalino neno- 
" Tl pagerbti?”

'— “Aš. mat. drauge Paleckį, 
nesu beprotis.Aš šioje ligoninė
je esu tik ligonių prižiūrėtojas“, į 
— Kimiai atsako užklaustasis.

i

— Kiek tamstai metų, panelė 
Marytė? •

— Lygiai dvidešimt penki.
— Atsiprašau, o kuriais metais 

esi gimusi?
— O. aš to neatsimenu. Buvau 

anuomet dar toks mažas kūdikis.

I

Kažm Ar Taip Bus?

Senelė negali suyaldyfi savoj Vyras: — žmonele, gali dabar 
išdykaujančio anūko Ji bando! pasidžiaugti. Mane išrinko atsto- 
visokias priemones ii’ staiga su
rinka:

— Tučtuojau nusiraminki' Nes 
senelis danguje pamatys, koks 
tu esi,išdykęs!...

— Ne, senele, jis nepamatys.

Mažas Skirtumas

vu!
Žmona: 

nepastovo 
viskas.

— Tai mažmožis! Iš 
padarė atstovą, tai ir

Dar Laime
Mes gi jam į karsta neįdėjome j 
akiniu. O be akiniu senelis nie j . ; U , . ’ .... . • .vaizduok...... ................ .............ko juk netžiun. - į, . ,» „ * į kem savo pinigus, bankrutavo,

PAVEIKSLŲ PARODOJE ; Žmona- —Laimė ear, kad mes 
~ j turime namuose bankine kny-Paveikslu parodoj iškabintas - ~

turtinguose rėmuose ištemptas? * » » «
visiškai baltos drobės gabalas. 
Greta stovi dailininkas, to pa-‘ 
veikslo autorius. Parodos lanky
tojas, Iga inorėjęs- suprasti to’gų uždirbti, vis daugiau uzdirb- 

: "paveikslo” turinį, kreipiasi į llai i ti! 
liniuką: j

— Labai atsiprašau, gal tams 1

— Blogi dalykai. Įsi- 
oankas, kuriame lai-

Rimta Priežastis

— Mūsų tikslas daugiau pini

Jis Žino Ką Daro

Gatvėje prie namo kampo sto- — aisipiasau. gai i — «*** uivnci. ioi«n 
vi elgetų Vienas praeiviu įme- ‘ ta man galėtumei paaiškinti, kas į mes neturėtumėm jei 
ta jam i skrybėlę 5 centus. Elge- šiame, paveiksle atvaizduota? uždirbtume™.
ta. nė žodžio netardamas, įdeda ■ — Paveikslas vaizduoja karvę. Rochefoucald: — “Mes protin- 
pinigą i kišenę. Tai nepatinka su kuri ganosi žalioje lankoje — iš- gris laikome tuos žmones, kurie 
šelpusiam: didžiai atsako dailininkas. sutinka su mūsų nuomone”.

— Bet kuriems galams?
— Kad mokėti išlaidas, kurių

i mažiau

— Sveikas gyvas, Tėve.
— Aš sveikas ir gyvas, laikausi 

gerai, — Maikiui atsakė Tėvas.
— Ar negirdėjai, kad Maikis 

Drunga dabar kelia rūpesčių pa 
tiems dypukams.

— Ko jiems rūpintis Drunga 
pripažįsta, kad kvaili jam leidžia 
laikraštyje rašyti, ką tiktai jis 
nori, bet jis į laikraščius nepriim
tas tai jis nepavojingas.

— Jis rašys anglų spaudoje, — 1 
atsakė Maikis

— Lietuviai, kurie skaito ang
liškai, tai tiems Drunga neberū
pi. Jie lietuviškai neskaito, tai 
apie Drungą nieko ir nežinojo, 
o jeigu moka angliškai, tai Drtin 
gos neskaitys, nes amerikiečiai 
turi geresnių rašytojų.
— Sakai Tėve, kad anglai Drun 

ga nesidomi. Jie turi geresnių 
redaktorių, o. lietuviai dypukai, 
kurie skaito angliškai, tai dar ne
turi pinigų.

— Seni lietuviai turi pinigų, 
bet angliškai jie neskaito iš prin
cipo. !

— Anglai nemoka taip tiksliai 
parašyti, kaip parašo lietuviai, 
todėl jie lietuviškai ir skaito. Iš 
principo. •

— Žinai, Tėve, kad Drunga 
šiandien ne redaktorius, ir di
rektorius.
— Jis gali būti direktorium, bet 

jeigu jis neturi pinigų, tai koks J 
iš jo direktorius.
— Anglų spauda įsidėjo Adamkų j 
ir Drunga- Drunga — dirėkto j 
rius„ jis aukščiau pasodintas, c j 
Adamkus, kaip taršos prižiurę-Į 
tojas, žemiau pasodintas. Direk-j 
torius aukščiau stovi už prižiū 
rėtoją.

— Tu, Maiki. man nieku? pa- Į 
sakoji Į Drungą tu turi kitaip I 
žiūrėti, čia pasakoji. Drunga su ; 
sitarė su durniais VLIKo istorr-Į 
jai parašyti. Jis rašė, rašė, kol; 
jam pinigus davė, c kai pinigui 
daugiau negavo, tai išEnciklope ; 
dijos nurašytą žinią apie VLIKąl 
atidavė ir nuėjo. Iš Drungcs re»-| 
kalavo grąžinti keturis tūkstan-Į 
čius doleriu. Prašė pražioti berti 
3.000, bet ir tų negražino.

pradeda rašyti, tai iš karto 3 ėdi j 
tori ai u s parašo, o kai išeina, tai ■ 
nt rytojaus nebegrįžta.

— Su amerikiečiais jis nesi-; 
pyks, — tarė Maikis.

— Amerikiečiams nereikės su 
juo pyktis Drunga be laikraščio' 
nepavojingas. Ame-čiai laikraš-! 
ėio jam neduos, tai ir nesusipyks. 
Lietuviams su juo nereikės pyk
tis. nes laikraščio jam neduos, I 
nebent Skirius nutartų paimti -jį i 
“Dienos” pavaduotoju. bet jisl 
apsukrus. Tokių pavaduotojų! 
jam nereikia. Jis nuperka Diun- 
gai stiklo alaus, pastato grafiną, 
bet daugiau nieko neduoda. Jam 
lieka “Tiltas” aroa “Gimtasis 
Kraštas”, bet jis taip toli neva
žiuos Amerikoje lengviau gy-Į 
vent: be darbo, negu Lietuvoje,; 
bet taip toli jis nevažiuos, o be* 
laikraščio, kaip sakiau Drunga 
nepavojingas. — baigė Tėvas. ,

Ir nuėjo. Pradėjo dirbti Kelei
vyje. bet ir ten susipyko. Pini
gus suvalgė ir baigė rašyti. So. 
cialistai pradėjo pyktis. Vieni 
negalėjo suprastu kaip Dningj 
galėjo samdyti, o kki nes ’prato, 
kuriais .sumetimais tiek dau; 
tam mokėjo.

Norėjo pakliūti į /Naujienas”, 
bet Neujienos jam pa>ake "No- 
Ris”, tai ten stl nieku jam ir pyk 
tis nereikėjo Jis nuėjo į Draugą 
Jį ten priėmė išskėstomis rauko 
mK Garšva btfvo teks patenkin
tas, kad jam leūic rašyti, ką ji.

v

KELIOS DIDŽH JŲ ŽMONIŲ 
MINTYS IR SĄMOJUS

Mark Twain: — “Kaikune 
ntonės savo darbais taip pa-igi- 
a. kad girdisi už keliasdešinrts 

my lių. Garsas būna dideliu o dar 
bai vistik pasilieka maži”.

Winston Churchill: —“Kar
tais žmonės net pargriūva už
kliuvę už teisybė?, bet didžiuma 
. tsikelia ir bėga toliau, lyg nieko 
ebūtų Įvy kę”.
Bernard Shaw: — “Visai ne

daug žmonių mąsto du arba tris 
yk į metus. Aš. pavyzdžiui, pa

garsėjau visame pasaplyje rnąsty 
•lamas kartą ar du sykius į savai- 
<<’•

Disraeli: — "Mek. būna 3 rū- 
ys: paprastas melas, didelis me- 
a> ir statistika”.

Jan Sibelius: — ‘‘Į kritikos bal 
uis neverta kreipti jokio Gėme-, 
šio Niekur gi iki šiol nėra pasta-. 
vtas pam nklas kritiko garbei”-j
• Vancouver, B.c. ponia Eliza • 

beth Edwards kreipėsi Į polici- 
*;• prašydama sui.-skoti jo-</di'i-

ii'ior mirtinos. t
lig i netrukus poLcija patyrė.

og tAi mot.na, 'TO metų, apd- 
•ędė su tūlu A Wilhee, 36 me. 
u, ir wvkn i medans mėnesį. 
Tai geras nnvyzdvs mūsiškiams

TOKS JO LIKIMAS

VARGŠO GYVENIMAS IR MIRTIS

^mugų beturtį net prisiminti
Viekam nėr miela.
Hekas jo nemato, nesidomėja - 
žmiršta siela.

Jis viens sau būna kurs nors sklepelyj
Keno priglaustas
Lyg būt už sunkią piktadarybę
Likęs nubaustas.

Sūnūs ir dukros, seserys, brolia
Jo nepažįsta.
Jojo lūšnelėn net ir įžengti
Nebeišdrįsta.

* J * I . •

Va štai jis miršta visai apleistas
"renčių savųjų,

s prisiglaudęs kokiam kampelyj 
ie svetimųjų.

Graborius laidot veltui neį
Pinigų reikia.
Kam jis priklauso, tuoj ateik.±...
Radijas šaukia.

Nei kriukt, nei žodžio, visi sau tyi
Niekas jo nežino.
Graborius kūną miestui paduoti
Jau paketina.

Tik netikėtai skleidžia naujiem
Kokia bobelė,
Valsui numirus, pinigų rado
Pilną tarbelę.

Šita žinutė žaibo greit ; •} , U
Aplinkui apjojo.
Ne tik kaimynai ir gimk i
Tuoj sužinojo.

Sykį išgirdę tokią naujieną,
Jau iš pat ryto
Graboriaus butą genčių, saviškių
Būriai apstojo.

Vienbalsiai klausė: kas čia p
Kas atsitiko?
Girdėjom radę turto maišelį.
Ar daug paliko? , f

Psš> jo sūnaitis, aš krikšto sūm
Aš dukterėčia,
Aš nuo Adomo jam giminaitė,
Aš seserėčia. -

Aš brolio vaikas. Jei man neskirsi
Aš jus pasmaugsiu.

š jus į cypę tuoj patupdysiu, 
isman jus trauksiu. y

Jie tik po barnių tą sužim
Kad apgavystė.
Graborius tarė: tai pramanu
Tai melagystė.

Ne tas., ne tas-gi. kurios mes ieškot
Visi surijo.
Venas po kito, kaip žydo bitės,
Staiga išnyko.

Jei kam prisieis dar laidot beturtį
Skurdžių vargšelį,
Tuojaus paskelbkit rfldę paslėptą
Turtų maišelį. • \

Dėl įdomumo jo giminaičio 
šimtus matysit.
Krikšto sūnelių ir seserėčių
''ieb’suskaitysit. r

- Prkūn n



AMBASADOS TARNAI"IX)JOS FRISIMINLMA1

Britų ambasados tarnautoja pasakoja apie 
p Pabaltijo kraštų ane^ci.ių

Buvusi Britų ambasado*hRy- 
goję tarnautoja Peggie Benton 
yra parašiusi knygą "Baltic Co
untdown”. Joje rašo apie savo 
pniidžius gyvenant Latvijoj ir 
apie įvykius Baltijos kraštuose 
Like sovietų invazijos ir galuti
nos tų ir r štti aneksijos. Savo 215

į vakarų valstybių karą su vo
kiečiais. Tik po karo, kai rusai 
ėmė brutaliai elgtis Vengrijoj ir 
Čekoslovakijoj, davė progos žmo 
nėms suprasti rusų žudynes, kaip 
Katyno miške ir kitur. Bet dar 
labai mažai težinoma apie Bal
tijos Valstybių tragediją, kurios

puslapių knygbje, ji parilini svar- dabar laikomos Sovietų Sąjungos 
besnius tų kr., stoj Įvykius jų eg
zistencijos paskutiniais 
ir mėnesiais.

Knygos pradžioje yra įdomus ■ ton knygą. Autorė gyveno Ry- 
Įvedimas (Introduction), parašy
tas žurnalisto Edward Crank
show. Jis pradeda žodžiais: — 
Viena liūdniausių mūsų laikų tra 
gėdiju buvo sūnaikihimas Balti
jos valstybių. Estų, latvių ir lie
tuvių tautas, rašo jis, turėjo il
gas ir labai sudėtingas istorijas 
savo praeityje, kai jos pateko po 
Rusijos valdžia laike 18-jo šimt
mečio. Čia jis skliausteliuose pa
žymi, kad Lietuva kartą buvo 
stipriausia jėga Rytų Europoje. 
F5et su ręvoliucija Rusijoj ir Vo
kietijon pralaimėjimu kare, 1913 
metais jie sugebėjo atsipalaiduo
ti. kovodami su bolševikais ir pa
siskelbdami -5vo kraštų neprik
lausomybes.

Bet tai tęsėsi tik 20 metų. 1939 
metais tų mažų kraštų likimas 
buvo nuspręstas Hitlerio ir Sta
lino snsitarimu, kuris davė pra
džią užpulti Lenkiją ir pradėti 
Antrąjį pasaulinį karą.

1940 metu vasarą ru.-u armijos 
Įžengė Į tuos kraštus. Už Raudo
nosios. armijos sekė NKVD ’ ar 
CHĖKA, kaip tada buvo vadina
ma dabartinė KGP, už jų komu- ‘ 
nistų partija su savo galia. Per i bių paskutiniuosius įvykius, bet 
trumpą laiką Baltijos kraštai bu- T t

vo sovietizuoti ir rusinami. Jų 
tautinės institucijos panaikintos. 
Jų gyvenimo standartas sugriau
tas ir sumenkintas. Kiek yra ži
noma, apie 170.000 geriausių ir 
pačių aktyviausių jų piliečių bu
vo areštuota ir išsiųsta j Sibirą.

Bet apie tai tik vėliau sužino
ta ir suprasta. Ta visa operacija 
buvo slapta, iš anksto suplanuo
ta su visom detalėm, pagal žino
mą Įsakymą Nr. 001223, pasira
šytą spalio mėn. 1939 metais 
“Berijos dešiniosios rankos” Iva
no Serovo. Charakteringa, kad 
rusai ėmėsi vykdyti tai, kai pa
saulio dėmesys buvo nukreiptas

dalimi ir gausiai rusais apgyven ■ (
metais' dintos-

Todėl jis sveikinąs ponios Ben.
. V i“ *

goję, kai rusai okupavo Latviją.1 
Ji pakankamai ilgai buvo Balti
jos rajone, sužinojo daug apie 
tuos žmones ir jų istoriją, supra
to jų viltis ir žmogiškąją trage
diją, kurią atnešė okupacija, ta
pusi visišku valstybė panaikini
mu, Įvykdant lyg revoliuciją, bet 
revoliucija padaryta svetimųjų. 
Ji rašo paprastu būdu, iš savo 
pačios patyrimų ir ką sužinojo iš 
baltiečių draugi}. Knygoje yra 
daug ko sužinoti Ji skaitytojams 
labai gyvai nušviečia, kaip būti > dino teismo kaltinant senuosius 
mažai valstybei, kurios ramus ir’ partijos narius ir sovietų gene- 
niekam neprieštaraujantis gyve- rolus, vadinamasis ‘ mėsininkas 
nimo būdas yra žiauriai ir labai įmonės bijojo pasiredj ti gemėje 
grubiai sutramptas. Iš knygos ga
lima daug sužinoti, ne tik apie' 
Baltijos tautas, bet taip pat ir 
kaip žmonės elgtųsi panašiose ap
linkybėse, kai pastatomi prieš 
daug stipresnį priešą kovoti, su 
kuriuo negalima susitaikinti, bai 
gia knygos supažindinimą Ed-. 
ward Crairkshow.

S

Iraku pi’sRestauruota

visos lentynos buvo tuščics utriuškinti jų ” 
sų tankai užpildė visas gatves ir T;.
aikštes. Prezidentas Ulrr.ina, 
preipė-i į tautą, kviesdamas tęs 
ti savo kasdieninį darbą. Laikraš 
ėtai paskelbė k;.d Į Rygą atvyks 
ta Sovietu Užsienio Reikalų mi
nistro pavaduotojas Andrei Vi
šinskį. žinomasis vyriausias pro
kuroras leike 1936-1938 m. suvai.

i

IM

CORi AŲU1NO TVARKO
FILIPINIEČIUS

parūpino 
maitinti

ni Adanoj prasidėjo dviejų LOJs 
jos teroristų teismas. Policija /Įr
ėmė naujai atsiradusius du Jti- 
bijos jaunus vyrus, kurie buvo 
pasiųsti išsprogdinti Adanoj vei
kiantį Amerikos karininkų klu
bą. . ■ ( r ,

Policija suėmė jauną Ali ei 
Erafli Ramadan ir už jį kiek vy
resnį Recep Mahiar Rohama 
Tarhomi, pas kuriuos rado sprogs 
tamos medžiagos, Adonas planus 
įr įėjimą Į Amerikos karininkų 
klubą. ■: į . f <. J

Teismo salėje suimtuosius sau
ge penki turkų kariuomenės ka
riai. Paiicija juos ištardė. Jiedu 
prisipažino, kuriems tikslams jie 
buvo pasiųsti į Turkiją ir ku
riais sumetimais jie nešė sprogs
tamąją medžiagą į Amerikos ka
rininku klubą.

Turkų teismai yra vieši. Spau
dos atstovai gali dalyvauti posė
džiuose ir aprašyti teismo eigą 
Rusijoj spaudos atstovai neturi 
teisės dalyvauti posėdžiuose.

MANILA. Filip. — Preziden
tė Cory Aquino vykusiai tvarko 
Filipinų >aias. Buvo kalbų, kad 
-alų komunistai maištaus prieš 
dabartinę prez. Aquino adminis
traciją. Jie rengėsi sukilti, atsis
kirti ir nuver-ti dabartinę vy
riausybę.

Prez. Aquino pasikvietė ko
munistų vadus j Manilą, su jais 
,š>ikalbėjo, nusifotografavo ir p a 
leido name. Jiems leido dalyvau
ti rinkimuose. Komunistų daugu 
m>a balsavo už Aquino, o kiti ty
lėjo. Maištininkams 
darbus, kad galėtų
šeimas ir pas'baigė jų maištavi
mai.

Ceba saloje komunistai bandė 
maištauti, bet kariuimenes dali
niai juos nuginklavo ir atėmė gin 
klus. Filipiniečiai sako, kad ko
munistai kaip (iriežai. Kai nuker

j ti jiems uodegą, tai ji gana ilgai 
| ją judina. Bet laikui bėgant ji 
j juda lėčiau, o vėliau ir visai nu
stoja. Ceba saloje pasibaigė kc- 

Imunistų maištavimas.
. Marcos ir Imelda pareiškė, kad 

, iie norėtų grįžti į Filipinus. Jei
gu grįžtų, tai abu būtų pasodinti 

j į kalėjimą, kol jie grąžintų vi- 
' sus iš iždo išvogtus pinigus ir 
brangenybes Dabar Marcos pi
nigai jau įšaldyti Amerikos Švei
carijos, Ispanijos ir kituose ban-- 
kuose. Prez. -Aquino užvedė by- 

! las ir reikalaus, kai tie pinigai 
1 būtų grąžinti. Nusikaltėliu išda- 
' vimo sutartį parašė pats Marcos.
Dabar jo sutartis taikoma jam 
pačiam ir žmonai. \ . ..

bolševikus. Jie rėmė baltųjų ru- j 
sų admi olą Kclėaką, kuris 1918 
m. rugsėjo 23 d. sudarė Visos 
Rtis jc vyriausybę Omske, pa
vadint,. Direktorija. Kolčakas ne

neneigia, turėjo nero. kai Rusija, dėl ku
ries jis kovojo, liktų be Baltijos 
kraštų.

Anglija savo pripažinimą Esti
jai ir Latvijai davė 1921 m. sau
sio mėn. 26 d., o Lietuvai — 1922 
m. gruodžio 20 d.

Autorė galutinai paliko Latvi-
I ją 1940 m rugsėjo mėn. ir turė- 
į įo ilgą ke’ionę į namus per vi
są Rusiją iki Vladivostoko, o iš 
ten per Japoniją ir Kanadą iki 
Britanijos Liverpulio. nes kito 
kelio tada jau nebuvo.

K. Vilkonis
E. Liet.

i vykdė niasii iu.- rešrus. de
portacijas ir nŽikinc jų maisto 
likučius; Tuo laį'eii bi’.vc išnai
kinta per 5-kis mi

■ )ių. To ir rusų vald
Leninas pasakęs: 'Turint krašte 
šimtą keturiasdešimt milijonų gy 

t ventojų, keletas m iljcrų mažiau 
.r daugiau — nėt' : • ialelio >kir 

, tumo”.
Autorė mini ir Somijo- aidvy. 

s viskas kavas prieš rusus, kai 1940 
crie Mancrhe no linijos su- 

i naikino dvi rusų divizijas, specia 
; 'nis Sibiro slidininkų batalionus 
į ir Maskvos tankų dalinius. Kai i 
į žiemos laiku tempei atūra krito
■ iki -40 laipsnių ii Baltijos jūra 
; užšalo, suomių pabėgėliai bėgo i
Estiją. Jie buvo ru.-ų lėktuvų ap-

■ šaudomi ir kulkosvaidžiu ar bom
bomis apmėtomi, skęsdavo po 
pramuštu ledu.

I 
visas tris Baltijos valstybės įjun. Knygos pabaidoje autorė pri- 
gė Į Sovietų S-gą. Tuojau buvo limena Baltijos valstybių atkūri- 
nutarta vieną milijoną rusų ap- i mo laikotarpį. Ji r .šo. kad vokie

čių ir rusu pastangos po Pirmojo 
pasaulinio karo buvo pasilaikyti Į 
sau Baltijos kraštus. Todėl bal- 
tieči.ai turėjo sunkias kovas ir .di
deles aukas atgaunant savo ne
priklausomybes. Mini vokiečių 
bandymą pavadinti tuos kraštus 
vokiečių administruojamu Pro
tektoratu.

Trys Baltijos valstybė^ tuo lai
ku prašė sąjungininkų vyriausy
bių pripažinti jas de jure, bet 
jiems mažiau rūpėjo tų kraštų 
padėtis, negu tęsimas kovų prieš

geriau apsirengę ir dėvėjo savo 
senuosius drabužius.

Liepos 21 d. naujos — visu tri 
jų Baltijos valstybių komunisti
nės vyriausybes paprašė įjungti 
jas i Sovietų S-gą. To pat mene- 
šio 23 d. visi bankai, pramonė ir 

1 Jransnortas buvo nacionalizuoti, 
j Rugpjūčio mėn. 5 d. Vyriausią ’ 

Peggie Benton gyveno Latvi- Sovietli Taryba’_dirbtinera koinu 
joj nuo 1938 metu spalio mėn iki' nistll vyriausybėm reikalaujant, Į 
1940 m. rugsėjo mėn Ji savo kny 
goge mini visu Baltijos valsty-

daugiausia Latvijos ’ Apie Lie. į UjU"?jjjj jf gįjjjg j““ “T 
tuvą sako, kad birželio 15 d., ei
nant Molotovo ultimatumu, rusų 
armijos įžygiavo į Lietuvą, kalti-i 
nant lietuvius pagrobimu rusų 
kareivių ir reikalaujant areštuoti į 
ir teisti Lietuvos Vidaus Reika- [ 
lų ministrą Skučą. Rusų kolabo
rantas Paleckis buvo patikėtas 
sudaryti Lietuvos ‘‘liaudies” vy 
riausybę, draugišką rusams.

Birželio 19 d. rusų tankai įrie
dėjo į Rygą. Nebeliko daugiau lai 
ko, tučtuojau reikėjo griebtis de
ginti ambasados slaptus doku
mentus, rašo autorė Per kelias 
minutes juodi dūmai kilo iš visų ’ 
atstovybių kaminų. Iki vakaro (

j J simui išspręsti nutarta Įvesti so- 
1 vietinę tvarką — nedaugiau J 
. kv. metrų asmeniui, Įskaitant ko- 
f ridorius, laiptų ir kitas pasidėji- 
mo patalpas.

Iš rusų ateivių sužinota, kad 
Sovietijoj didelį maisto ir kitų 
prekių trūkumai ir didelės eilės 
prie parduotuvių. Sužinota iš 
jų. kad 1923-1930 metais buvo są
moningai sovietų valdžios pada
rytas badas, kad priversti ūkinin
kus eiti į kolektyvinius ūkius ir

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
V LITERATŪRA, Eetorių Htoratūro*. meno b» mokat 

hm m. mefrtifl*. Jame yra vertingi, niekuomet neaenstą, Vbws 
Krtvta, Igno šlapefio, Vinco Maciūno, P. Tonflco, V. Stanio* 
f. Raukčlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* hr V 
■eHaua atraipsnlai bei įtudijo*. Muštruotos nuotraukomis h 
M. K. Cturiioirio. M. šfleikio, V. Kaiuboa, A. Rūkitelė* Ir A. Vanr

> DAINŲ iVENTCS LAUKUOSE, poetės, ralytojoa b ten 
IMą lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dafni 
tveatef bei jų Istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoju 
Hems, gėrintis -autorė* puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim! 
bai užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja 01

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprak? 
tas luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sauna 
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ht« 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 200 puslapių knyg>

• LDCTUVHKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamaiamft 
(lomia! p< ralyta studija apie Rytprūsių*, remiantis Pakalnis t 
Labguvos apskričių duomenimis Apvalymai jdomfls kiekviena? 
Beturint Leidinys Binstmota* nuotraukomis, pabaigoje duodami 
ritovardUų pavadinlma’elr jų vertiniai | vokiečių kalbą. Eaba

v K4 LAUKAS LIMA, pelyto)** OriatsftM eta
tntahnal fcr minty* apie eamenis Ir vietas nepril. Dehrvoje ir pb 
maistais boMevfkų okupacijos metais. Knygl turi 134 puslapiai

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revonudonlerfm, nesupras 
tu ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik » 
tvįto Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe 
Siją. Dabar botų jį galima pavadinti kovotoju ui tmogaus tcteet 
Knyga y* didelio formato, 285 puslapių, kainuoja 00.
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PRAŽYDĖS GĖLĖS
Lietuvos Ateitis

— Oregano valstijoj siautė di
delės sniegą pūgis, kal
nuose užvertė keleivius. 16 snie
ge užtroško, o helikopteris 24 iš
gelbėjo. 1 (

— 26 metų Carol Vinskus New 
Yorke pareiškė, kad nusikaltę 
politikai ir sukti teisėjai • » būtų 
baudžiami, kaip paprasti pilie
čiai. Jiems negalima taikyti jo
kių lengvatų.

Linotipą arba raidėms statyti 
mašina, amerikietis Mergentha- 
ler, 1885 m.

TURKAI TEISIA DU.LIBIJOS
■<< - TERORISTUS ■Atgims žmogus, pakals akis, 

Nušvis dangus, pranyks naktis? 
Spindės šviesa, nušvies takus, 
Riedės rasa, gaivins laukus.
žaliuos miškai, augins lapus. 
Lietaus lašai nuplaus purvais, 
Žydės gėlė plačiu laukų. 
Mirgės žvaigždės aukštų dausų.
Išaugs rugys, linguos gražiai, 
Atskris drugys, nutūps laisvai. , 
Garnys atlėks, balas braidys, 
Strazdai parbėgs, lizdus taisys.

Gėlių žiedai marguos tenai, 
Pražys melsvai žali linai.
Genys kapos, giedos špokai. 
Svečiai atjos, sužvengs žirgai.

Pragys siela, nurims jausmai, 
Pakils galva, išnyks skausmai.
Viltis tvirta jėgų priduos, 
Skambės šventa giesmė tautos.

Tėvai, vaikai sugrįš kartu, 
Gyvens ramiai šviesos metu. 
Ar greit ar ne, taip bus tikrai, 
Nustips meška, išbėgs vilkai.

Typewriter} arba Tašomąją 
- m ašinėlę, amerikietis SholesJ 

?%ADANA. Turkija.—Antradie-. 1873 metais.. v

susivienijimas Lietuvių Amerikoje
yra seniausia, didžiausia ft turtingiausi* lietuvių fraternaltnė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metu*.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba,

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

SLA - apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuyis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki 410,000.

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metais*

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.

tM

INFLAMMATION

W.00
*0.00

Atdara šiokiadieniais nuo
I vaL lyto Ud 10 vaL vakaro.

*5.00

15.00

Bayer’ relieves the major source of 
arthritis pain Tylenol can’t touch.

Tylenol works on minor arthntis pa: 
but does nothing tor inflammation. 
Taken regularly. Bayer works on pain 
and inflammation giving last, 
elective relief.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI

2.

3.

5.

0.

NAUJIENOS, 1729 So. Hatted St., Chicago, DI. 0O6OT, rfq*.

3 — Naujienos, Chicago, 8, DL Saturday, May 17. 1986

IM
Dr. Karle Grtntam, ATSIMINIMAI IR VYTYS, 
(H tomai _________________ —.—_.------------------

Prof. Vadovo BiržSkoa, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 pal.__________________
H dalis, 229 pel.___________________________________

Miko Sdeikio, LIUCIJA, proza. 178 pel.________~~

Janinos Narūnės, TRYS LR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.

Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 pat ___________________ _

J. Vender^, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

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

• BŪFESTTN'GAJ SPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL-

D. KLHLMAN, B.S., Registruota* vaistininku

Tel. 476-2206

BAYER
Bayer The wonder drug that works wonders '

110.00

04 00

Garu varomą mašiną anglas I 
Watt. 1765 metais.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

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

TeL (212) 563-2210

(ni. LIUDAS MIKSYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IS PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA

paraAė 700 puslapių knygių, kurion sudėjo viską, kas 5e< ka8a fr 
lot kur. bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. B 
Rūflja pas geri susius šimtmečio pradžios kalbininkus, padari 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.
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:fPasauIio HefUvyjė” ciniškai iŠ to, kuris iškėlė
viešumon kaikuriUos neigiamus faktus, berik artoj ančius 
Vasario 16-sios gimnazijoje. Nainys iš jos ne tik pasišai
pė, bet jį ir apšmeižė.

Tuose Draugo atspausdinuose rašiniuose mūsų kais- 
vinimo veiksniams jis iškėlė vien priekabingus kaltini
mus, net mūsų kultūrinių programų rengėjams ir jų at-

1931 metals Šiauliuose pastatyta Maisto įmonė.

Illinois, usps 3704000 likėjams. Juk tai gnyna netiesa, kad~. LB-nės veikėjai 
daugiau pasižymėję politinėje veikloje yra kiekvieno 
plakami kiek kas tik nori. O girdi, VLIKo ar ALTo pa- 
pareigūnų negalima net menkiausiai įiakritikuoti,jei kas 

Z tą bando, toks baudžiamas beveik “mirtimi”. 
Z *itoo Rašo P8 i1” daugiau panašių kledėjimų. Jis tvirtina, 

....... kad tokią kritiką prieš LB-nės veikėjus pagimdė politinės i ~ 
partijos, kunos atsirėmusios į VLIKą ir ALTą dar šiek ! Jis savo vedamajame, sakyčiau,paskviline “kritika", 

Z £įoo gyvos- Tik jie save laiko patriotais. Tik tokie nUstato ką | užgaulioja kultūrinių programų rengėjus įr jų atlikė
jus. Najaugi, mūsų jaunimas, tautinius šokius šokda
mas, jau nebe šoka, kaip jis rašo, o tik sirapalioja.

Tik baigiant skaityti jo vedamuosius paaiškėja, kad 
jis tokia “kritika” siekia, būtent, statyti “tiltus” ben
dradarbiavimui su okupanto statytiniais.

Mat, pagal jo išmanymą, tais “tiltais” galės atke
liauti okupanto pasiųsti kultūrinnkai, mokslininkai. Jie 
tais “tiltais” atneš laisvėje gyvenančiai išeivijai kultū
rinę ir mokslinę šviesą. Jis apgalestauja, kodėl išeivija,

lėtu

$48.00

m i 1 Irtum rtaujit 
vė, 1139 St Halrted Sttt 
w Suece. leleL 421-6100.

Orderiu kartu su utepkymu.

WAW1ENU raštine atdara kasdien, ‘A^kj-Uč s^madieaiua,

s.

Bronius Nainys, gegužės mėnesio pradžioje Drauge, 
atspausdino du vedamuosius. Vieną pavadino: “Kaip 
jaučiasi kritikuojantieji ir kritikuojamieji’5.

Taip pat ir kitą panašiu vardu.. Tikrai, tėmbs įdo
mios. Tik aiškinti ir nagrinėti kritikų ir kritikuojamų- 
jų;jau§musr !daugiau pritina kuriam, noiš psichologui, o 
ne Br. Nainiui. Todėl sayb?vedamūošė jis nieko ir ne
rašo, kaip jaučiasi . kritikai ar kritikuojamieji.

0 be to, atrodo,-kad Br,. Nainys net nežino, kas iš 
viso yra kritika.... Kokia jos prasmė ir koks jos tikslas. 
Aiškiai matai, kad jis nežino, kad mes ne visas kritikas 
vadiname kritikomis. Tik pozityvi kritika, kuri vertina 
įvairius gyvenimo įvykius, meno kūrinius, visuomenės, 
bei politinės veiklos darbus, nurodant--jų trūkumus, ne
tikslumus,privalumus1 ir visa tą,paremiant objektyviniaiš 
duomenimis. Tik tokia kritika yra pozityvi ir nau
dinga.

Iš Nainio paskelbtos ‘kritikos” mūšų veiksniams, 
aiškai matai, kad jis neskiria tikins, pozityvios kritikos 
nuo piktos priekabingos polemikos. Bet gi, toks jo neži
nojimas yra nedovanotinas, ypač rašant Draugui veda
muosius, kurie atstoVauja laikraščio liniją. Jo vedamuo
se prirašyta nepozityvios kritikos, kurią jis paremia tik 
spėjimais, užuominomis ir net šmeižtu.

Jis rašo, kad kritika yra nemėgiama. Tai netiesa. Ji 
nemėgiama tik tada, kai nėra paremta objektyviais fak
tais, o tik kaltinimais, bei priekabių ieškojimu ar panie
ka.. Priešingai, pozityvios kritikos autorius, susilaukia 
iš kritikuojamojo pusės, labai dažnai net padėkos už jo 
paskelbtus trūkumus, kuriuos kritikas papildė objekty
vais, faktais. Kadangi Br. Nainys Drauge skelbia pole
miką. o ne kritiką, tad reikia jam ir atsakyti polemika. 
Tačiau,jo tokia “kritika" mus nestebina, nes tokių raši
nių yra prirašyta ir seniau. Užtenka prisiminti, kaip jis

HfeNRI PERRUCHOT

GOGENO GYVENIMAS
Vertė Vytautas Rriunėckas

MIRUSIŲJŲ DVASIA BŪDI
(1848 — 1885)

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

mas piauti.
Patarlės, VII,22.

(Tęsinys)
Meta išvažiuoja šu Alina ii* hėšėhiai gimu

siu kūdikiu, vardu Polis, kurį ji bėtgi vadina 
jau daniškai “Pola”.

Susitarta, kad ji išbus Kopenhagoje 7—8 sa
vaites. o Gogenas per tą laiką mėgins pataisyti 
parimsti, jis likviduoja savo gyvybės draudimą, 
savo padėtį. Likęs vienas su kitais vaikais ir tar
naite jis kiek galėdamas taupys. Kad būtu iš ko 
perleidžia jį už pusę vertės.

‘šniafuOd iuMŠi itntažg
• išlipa Kopenhagoje, su pa-

sirūiTH eina pažįstamomis gatvėmis į 
_-rikt >ergo alėjoje, kur gyvena jos

innj{ ‘snmzmd
)sto v
ns

^*4

galima kritikuoti net be jokių ribų. Tai, tokie jo demago
giški svaičiojimai, kuriuos jis atspausdino Drauge.

Br. Nainys aiškiai pareiškia, kad LB-nė jau seno
kai yra suabejojusi VLIKo mandatų tvirtais mūrais ir 
jų šešėlyje nustatytų veiklos teisingumu. Ar kas kada 
girdėjo ar spaudoje skaitė,, kad VLIKo ar ALTo veikė
jai, kaip B r. Nainys rašo, už jiems kieno nors pareikštą 
pozityvią kritiką, būtų tokį kritiką nubaudę mirtimi? 
Gaila, kad jis nutyli, kad veiksniai reaguoja prieš LB- 
nės veikėjus tik tada, kai šių veikla yra nukreipiama 
veiksnių griovimui. Bet ir tokia jų reakcija būna parem- taip giežtai spaudoje pasisakė prieš mūsų meninih- 
ta įrodančiais faktais.

Br. Nainys rašo ne tiesą,būk veiksniai LĖ-nę atstu- Lietuvos lietuviais.

i

kus, kultūrininkus j, ,dėl jų artimų ryšių ieškojimų su ok.

mia nuo laisvinimo veiklos. Kada ir kas jai uždarė duris 
ateiti mūsų laisvinimo veiksniams padėti? Jis nutyli ir 
tokį faktą, kad LB-nės vadai organizuoja savo “laisvini
mo” veiksnius. Jis nutyli, kad jbs veikėjai varsto Ame
rikos įstaigų duris, su savo laisvinimo “planais” ir “mė- 
mofandumais”. Jis nemini ir tokio fakto, kad LB-n'ės 
vadai sulaužė susitarimą, kad Vasario 16-tos aukos bus 
renkamos tik laisvinimo reikalams, o tuo tarpu, B-nės 
rinkėjai, kaišioja kepures aukotojams savo reikalams. 
Tegu Br. Nainys paskelbia, kiek šiais metais-, buvo toMiį 
būdu nutraukta aukų, taip reikalingų laisvinimo reika
lams? Ir ar jie tuo' nesiekia, kad veiksniai, netekę finan
sinės paramos, nutiltų? O jei nutils, kam tuo buš pasi
tarnauta? Juk tokia LB-nėš separistinė veikla griauna 
vieningą kovos frontą dėl tautos laisvės.

Ar ne keista, kad Br. Nainys, buvęs ar esamas fron- 
tinnkų pirmininkas, tyčiojasi iš VLlKo turimų rtianda-, 
tų. Kodėl jis nepasiteirauja mūsų iškiliųjų teisininkų, 
tarptautinės teisės žinovų, kurie nesityčioja .iš mandatų, 
taip, kaip elgiasi Br. Nainys.Atrado, kad jis dar iki šiol 
laiko save ignorantu, kuris nežino, ką Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas atstovauja? jo toks pasišai
pymas iš mandatų, parodo-, kur jis stovi. Mes žinome, 
kas šiandien iš jų šaiposi ir tyčiojasi, o VLIKo veikėjus 
vadina “vaduotojais”.

Pagaliau, Br. Nainys savo lašiniuose tiek įsismagi
na, kad jis mūsų veiksnius užgaulioja net šmeižtu.Girdi, 
ALTas ir VLIKas, tie drausmės ir mandatų saugotojai, 
suorganizavo net oficialų viešą LB-nę griauti jungini. 
Ar tai ne pikta provokacija, kurstyti mūsų išeiviją prieš 
mūsų veiksnius? Štai, žiūrėkite, jog tie veiksniai suor
ganizavo net oficialų junginį griauti LB-nę. Nejaugi, jis 
nežino, kad VLIKas įsteigė LB-nę, kuri rūpintųsi lietu
vybės išlaikymu, ypač švietimu. Labai gaila, kad jis ne
paskaitė A.Plečkio parašyto plataus, dokumentuoto pra- : 
nešimo. Būk sužinojęs., kas ir kodėl ją suskaldė. O tų 
skaldytojų tarpe būt atradęs ir savo vardą.

Re;škia. jis pateisina, net ir tuos mūsų menininkus, 
kurie ten nuvykę liaupsina ir dėkoja komunistų partijai 
uz atneštą is Maskvos' ’ Kultūrą”. Dėkoja okupanto tar- 
tiailis, Kad jib <lvi 
veikslams rodyti komunistų būržuazihei kląsei, kurių ne
lanko vergai - kolchozininkai.

Pagaliau, ar toks jo siūlymas bičiuliautis su okupan
to atsiųstais “kultūrininkais” nėra tai jo sugalvotas. Juk 
toMų “tiltų57 statymo vyriaūšiaš “inžinierius” Vilniuje' 
yra Petronis,, kuris per savo, oficiozą “Gimtąjį kraštą” 
jau senki siūlo susirišti su jais artimais ryšiai. Ko jis 
tuo siekia? Ar ne pridengti tuos kruvinus faktus, kaip 
šiandien pavergtoji Lietuva fiziniai smaugiama, kalį) 
lietuvių tautos dvasia nuodijama rusinimu. Nejaugi, Br. 
Nainys savo vedamaisiais, spausdintais Drauge, ryžosi 
būti tokiu “tiltų” statymo vykdytoju? Jau laikas mūsų 
išeivijai pagklvoti, ko jis tūo Siekia? O gal jis pasakysi 
kad čia yra tik be pagrindo kabinėjimasis. O nė, juk jis 
tuos, kurie prie Jaunimo Cėrttro piketavo prieš atsiųstus 
Okūpahto “kultūrininkus”,' “Pasaulio lietuvyje” išvadina 
kvailiojimu....

Baigiant šias pastabas, norėčiau pfimiriti, kodėl jis 
nerašo vedamųjų apie vergijoje gyvehahciUs mūsų bro
lius, kurie šiandien gyvena baisioje priespaudoje ir bai
mėje? Kodėl jis nerašo apie lietuvius, kurie kenčia Sibi
ro gulaguose, kalėjimuose, psichiatrinėse ligoninėse? 
Kodėl jis nerašo apie tuos, kurie paleisti iš Sibiro, grįžo 
su palaužta sveikata, kurie niekur negali pritapti, kurie 
minta pusbadžiu, neturėdami pakankamai juodos duo- 
dos kąsnio? Kodėl okupantas nugrūdo mūsų jaunimą į 
Afganistaną, kuriuos žudo to krašto partizanai?
Kodėl jis nerašo aliarmuojančio vedamojo Drauge, kad 
šiandien pavergtoji Lietuva yra nuodijama susprogusio 
reaktoriaus atominiais nuodingais debesimis? Kodėl, ir 
dar kartą — kodėl?

REIKALAUJA IŠTIRTI OSI 
VEIKLĄ

Etninių gi upių sąjunga, pasi
vadinusi National Confederation 
of Amėricah Ethnic Groups, ba
landžio 21 d priėmė rezoliucijas, 
kuriose pasisakoma prieš žmo. 
gaus teisių varžymą komunisti
niuose kraštuose, ypač paskuti
niu metu pasireiškusį Rumuni
joje, persekiojant tikinčiuosius ir 
tautines mažumas. Reikalauja 
suspenduoti palankų Rumunijos 
traktavmą muitų srityje. Taip 
pat reikalauja pravesti investiga 
cijas OŠI įstaigos veiklos ir dar
bo metodų, ypač kas liečia pilie
tybės atėmimą.

Reikalauja duoti teisę tokiuose 
teisinguose galimybės pasirinkti 
prisiekusiųjų teismą. Pagaliau,

įdare galerijų duris jų nugabentiems pa- i tose rezoliucijose. kariu teksią
rtsiUhtė (Atnėrikos Lietuvių Ta
rybai, pabrėžiama, kad JAV ra. 
Ufikavlis genocido konvencija, 
pačios JAV turi juridikėiją teisti 
asmenis,, padariusius nusikalti- 

: rtifls prieš žmoniškumą ir nėra 
rbik'dlo tariahilis karo nusikaltė
lius perduoti teisti kitiem? kraš
tams.

ĖUV. LIETUVOS UŽSIENIO 
REIK. MtN. J. URBŠIUI 90 M.

Dr. Vytautas Dambrava Amer. 
Liet.-Tąiybai atsiuntė rVėnecue-' 
los L. B. žiniaraštį “Tėvynėn”

ih. balandis).. Jame, skelbia
ma, kad Vėnecuelaje gyvena bu 
vušio Lietuvos užsienio reik, 
tainisterio Juozo Urbšio sesuo, 
kuri gauna ,jš brolio laiškus. Iš
spausdinti ir tų laiškų tekstai, 
drauge pranešant, kad buvęs 
min. Juozas Urbšys tėvynėje at. 
šv'ehtė 90 m. Žiniaraštis “Tėvy
nėn” labai turiningas, 
su leidiniu ‘ Tėvynėn” 
pavyzdžiai įspūdingų
plakatų su lietuviška trispalve, 
su milžiniška meška, aprėpusia 
Lietuves herbą. Įrašytas šūkis

Drauge 
atsiusti V 

spalvotų

bus laisva). Taip pat atėjo ir is
paniškas sąlankas '“Lithuania gu- 
iere ser libre” (Lietuva nori bū
ti laisva) su pagrindinėmis ži
niomis apie Lietuvą.

A. Svilonis

niotina Emilija Gad. Motina ir risi artimieji pa
laiko jos pusę. Jie pataria jai nebegrįžti Į Prtn- 
fcūžiją ir ją pavyksta visai lengvai tuo'įtikinti. 
Meta planuoja. Kadangi ji moka prancūziškai, 
tai dėstys prancūzų kalbą savo tėvynainiams. Po 
pusmečio pas ją atsikels Polis- Per 1a laiką jis, 
gal būt, pasigalvos apie savo priedermes. Šiaip 
ar taip bus pasirūpinta Poliui jas išaiškiūH. 
Žmogui su tokia galva ir tokiam apsukriam Ko
penhagoje darbo visada atsiras.

Meta pasidalija su Gogenu savo sumany
mais. Bet staiga jie pasikeičia. Meta apsisvarstė. 
Ji nepaliks savo baldų Prancūzijoje. Visus daik
tus kurių buvo pilni jos namai, ji parsigabena į 
Kopenhagą- Spalio mėnesį ji atvyksta vėl į Rua
ną. Dabar jau nėra abejonės, kad į Daniją ji grįš 
galutinai.

Žmonos nutarimas Gogenui ne per daugiau- 
1 šia tepatinka. Bet Meta taip tvirtai laikosi savo, 
kad jis nusileidžia. Ji visada viską dumdavo tik 
pagal savo valią,— jis tai žino.

“Atmink, koksai tu su manim; paskutinis na
muose!” Jis nusileidžia, atsikels pas ją j Danija 
bet tuojau pat nelaukęs pusės mėtų. Jei nuo jos 
skirtųsi, liktų Prancūzijoje, vadinas, sutiktų.kati 
praeitis mirė, o Gogenas nelinkęs tai pripažinti- 
Nors ir labai jis kartais susisieloja dėl Mėtos el
gesio, bet nenori, anot jo. prarasti jos “simpati
jos”. Jis kiek išgalėdamas stengiasi

ti, kad, nepaisant visų sūkurių, jiedu gyvena, 
kaip gyvenę. Jam Meta — moteris, kurią my
lėjo, kurios niekad nenustojo mylėjęs

“Tegul sako kas ką nori, niekad nieko nebus 
geresnio, kaip vieninga šeima”.

Optimizmo pagautas, Gogenas taria, kad jo 
šeimą paremia uošvija. Kita vertus, Gogeną ža
dėjo palaikyti pradedantis paveikslų pirklys Ber
to. Polis taip pat susiuostė su “neperšlampamų 
ir nepūvančių drobių” fabriku Rūbe mieste, 
“Dalis ir bendrovė” prekybos namais, eksportuo
jančiais dar visai naują patentą. Kodėl jis nega
lėti) atstovauti tai firmai Danijoje? Proteguoja
mas Mėtos šeimos, kuri. — paslaugiai aiškina jis 
rubieciams verslininkams. — turį stiprius ryšius 
valdžios sferose, jis, Gogenas, tikriausiai be di
delio vargo — užtektų vieno kito žygio — galėtų 
sudaryti daug pelningi) eandėrii)-

Spalio 27 d-eną Meta Atsisveikina su Šufenei 
keriais. iš kurių pasiskolina 420 frankų, nes ne
įstengia atsispirti pagundai nusipirkti “prašmat
nią” suknelę “nors kaina prašoko jos biudžetą”.

(Trtlputį daugiu, kaip 1,000 NF.).
Nepraėjus sakaitei, ji plaukia su vaikais ir 

bitinais į savo kraštą. Vos tik pasirašęs sutartį 
SU nepūvančių drobių firma. Gogenas irgi at- 
vyksta iš Ruano į Kopenhaga.

Tai, kas mane prie tavęs neatsiejamai 
traukia, kas many sukėlė amžinąjį geismą, 
nėra šio laiko dalykas. Jei tu galėtum ma
tyti, kokia tu man arodai, koks nuostabus 
vaizdas spinduliuoja iš tavęs ir nušviečia 
man pasauli!.... Tavo žemiškasis pavidalas 
tėra tik šio vaizdo šešėlis.Tasai vaizdas am
žinas, pirmapradis, dieviškojo, nežinomojo 
pasaulio dalis.

Novalis * “Heinrichas von Offerdingenas” 
Gruodžo mėnuo- Rogės girgžda per apledė- 

pusj sniegą Kopenhagos gatvėse — termometras 
rodo minus dešimt laipsnių. Frederiksbergo par
ke žmonės čiuožinėja.

Gogenui pusėtinai patinka tasai miestas, 
kurį js laiko “nepaprastai vaizdžių”, ir jo akį 
jau patraukė šen bei ten keletas “motyvų”. Jis 
itin pasiruošęs taikstytis su savo naujosios bū
ties sąlygomis, dėti reikiamas pastangas, kad 
prie jų prisiderintų. iBet tie geri nusistatymai 
nerada jokio atbalsio jo uošvės šeimoje.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTI ''NAUJIENOS**

Ai*
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ft “Lietuvos Aidai

TėL; 562-2727 arba 562-2728

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ
Programos vedėja

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

Visos laidos iš WCEV stoties,

. .’iltllNIINi 'MHO 41
• |t|t4|t||gy itiHf

DR. PAUL V. DARGIS;
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS /

WwtchesUr Community kliniką

Medicina® direktorim

1»M S. Manheim R<U WeMchwter, IIL
VALANDOS: 8- Q d*rbo dienomk

ilESU NAMUS

nantĮnTHfo 11nalnff! fHFiFtnnnP i Imi U i---------------------- ------------

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkai 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu;
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 Funeral Home and Cremation Service

Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service
I fi

Service 461-8200, Page 06058

DILIA.: K GLEVECKAS 
z- gydytojas ir chirurgas 

Į SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

■ ’ 3821 West 103rd Streei

Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
girts venų išsiplėtimo hemo- 
reidų gydymas.

Chicago, ILL 60629
Tel: 585-2802

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

DR.FRANKPLECKAS

i

. OPTOMETRIFTAl
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St /Tel. 737-51J9 
/ ■Tiirini aku. Pritaiko akinioc ^ 

ir “contact lensea”.

Inkstų, pūslės ir . 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
>656 West 63rd Street

ViLahdoc antrad. 1—4 popiet,

Ofifc telefonas: /76-2MC, 
Rexiaencijoe telef.: 448 5545

Florida

i

•Prostatos, inkstų ir šlapumo 
.takų chirurgija.

Aikštės autunuibiliams pastatyti
■

F

I

f.sAMT HEART DlSFASr

į
I

i.
g

2657 W. 6?th STREET 
Chicago, IL 6C629 

Tel- 925-7400

I I TV

PERKRAUSTYMAI

"Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

ApdnurUf ptrkrwstymai 
S jrairiy «twtumv- 

ANTA KAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5W

R A OI JO ŠEIMOS VALANDOS 

. Sežūdkmiais ir sekmadieniai*

V*d«|« — Aldona D»<Av«

7159 So. Maplewood Avc. 
Chicago, IL 60629 

Telef. 778-1543

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.

Stotie* WOPA - 1490 AM 
trMi*Huo|«mo» tf mO*v studljo* 

Marquette Parke.

Leidimai — Pilna apdraudė 
IEMA KAINA 

Priimam Master Chare* 
If VISA kortele*.

R. JERlNASu TeL 925-8063

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

1881 metais gegužės mėn. 5 d. 
Varėnos miestelį sunaikino kilęs 
gaisras. Tai buvo didžiausias gaiš 

Garlaivį, amerikietis Fultonas, ras, kurį gyventojai galėjo atsi-
1793 m. minti.

re

LAGKAWICZ

Laid;;:' u J u Direktoriai

2424 West 691 h Slreet — Tel. RE 7-1213

''auiK'hos. Cinc3£?o, 8. In.

I

I
INuo 1914 metų STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

■“ ■■■

: SOPHIE BARČUS

MIDLAND
FEDERAL

11028 Southwesi Hwy., Palos Hills, Illinois 
let. 974-4410

RltžA^TYS DĖL KO MOTE
RYS ILGIAI? GYVENA Už 

VYRUS

Jos (greičiau Prisitaiko Prie
Aplinkybių

Statistikos aiškiai parodo, jog 
j vidutinis moterų an<žitis yra ii- 
I gesnis už vyrų. Jeigu paimsime' 
į dvynukus, berniuką ir mergaitę, | 
j tai pastaroji ilgiau gyvens už sa- Į 
Į vo brolį, nors abudu augtų pa
našiose aplinkybėse.

Tarpe dvidešimties ir penkias, 
dešimties metu amžiaus motėms 
pergyvena daugiau sielvartų. Ii-1 
gų, tuom tarpu kaip vyro gyveni 
ine tas periodas yra geriausios 
sveikatos ir energijo išsivysty
mo.

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

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

Chicago, Illinois 60629 

Teki 778-5374

PRANEŠIMAI

Chicagos Lietuviu Suvalkiečių fas net nurodo tiksliai: prieš 15 
Draugijos narių susirinkimas milijonų metų!) viename mūsų 
įvyks penktadienį gegužės 23 d., Į žemės keitimosi laikotarpyje da- 
1 valanda po pietų Anelės Kojak | bartiniu Pabaltijo valstybių plo-
salėje 4500 S. Talman Avė. na- v
riai kviečiami dalyvauti.

Po susirinkimo bus vaišės.
E. Strunggs

— Gorbačiovas pasakė visam 
pasauliui Čemobiles nelaimės 
priežasti, bet ne visi rusai galėjo 
girdėti jo kalbą. Jis kalbėjo už
sieniečiams pateisindamas suvė
lavimą pranešti apie sprogusio 
atomo užnuodytą orą.-

mirus,
•Jos vyrui Kazimierui, seserims, broliams ir Antanui
Čiurinskui su šeimomis, reiškiame nuoširdžia užuo- 7 4*
jautą ir su gailesčiu liūdime.

IRENA ir JONAS RIAIKŪNAI,
STEPAS JUODAKIS./
SOFIJA ir JONAS GIRDŽIŪNAI.

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

Tel 598 9400

aw

Cheracoi u
FOR COUGH

STRONGER WITHOI

Naudingi patarimai fr įdomūs dalykai
* * *

GINTARO ATSIRADIMAS BALTIJOS JŪROJE KIŠASI 
SU DIDELE KLIMATO PERMAINA

KAIP SUSIFORMAVO BALTI
JOS AUKSAS

Prieš milijonus metų (miks-

;uose ir ten, kur dabar yra Balti 
jos jūra, tęsėsi plati žemės juos
ta. Klimatas tąsyk ten buvo daug 
šiltesnis ir tą žmiės plotą puošė 
žaliuojanti augmenija. Pastaroji 
išnyko, kai klimatas pasidai’e 
daug šaltesnis.

Greta palmių, ąžuolų bei kito
kios augmenijos, augo savos rū
šies spygliuočiai, kurių kelmai 
leido atžalas. Tūkstančių metų 
laikotarpyje tie kelmai pūve, ny
ko, bet atžala vis skleidėsi, įsi-

AND LOAN ASSOCIATION

4040 APC’-'»9 S',r,»DE

PHONE ,'5» 4470

me-

pindama į miškus, į raistus. Kai 
ledo gadynei nykstant, tie žemės 
plotai buvo padengti jūrų van
denimis, su jais pasinėrė ir miš
kai bei'kitokia augmenija. Jūros 
vandens wikimas iššaukė savo
tišką cheminę reakciją ir Balti
jos jūreje įš-tų spygliuotų 
džių safcų atsirado gintaras.

i' t » ' »

UŽTINKAMAS TIK
• PASAULYJE

Lietuva ir Prūsai — vieninte 
lės pasaulyje vietos, kur bran
gus gintaras buvo- iš seno jau 
atrandamas. Jau prieš šimtme
čius atsirado tose Vietose ir gin. 
taro apdirbimo pramonė. Lietuva 
ir Baltijos jūra visame pasaulyje 
nuo neatmenamu laikų gintaru 
buvo išgarsėjusi. Iki mūsų dieių 
užsiliko senovės Graikijos istori
kų apie gintarą užrašai. Yra taip 
pat žinoma, kad gintaras buvo 
viena išimtino Lietuyos ekspor 
iq prekė- , X .

* *’

GINTARAS SLEPIA SAVYJE 
SENOVĖS AUGALĖLIŲ

< ■. • - - a ■ - ■ ■

Tirpdami sakai užliedavo sa 
so. limpančia sūdėtitni augmeni
jos ir faunos padarinius. Neretai 
atrandami gintaro gabalai, ku
riuose matome įvairias museles 
ir vabalus. Kadangi sakai, aišku, 
tirpo dienos mėtų, kai stipriai šil 
dė saulė, tai turime tikrus ano 
laikotarpio vabzdžiu pavyzdžius. 
Vabzdžių, kurie skraidė ar šliau
žia; o dienos metu.

Be įvairių samanų^ gintare ran
damos ir medžių lapeliai, spyg
liai ir gėlių žiedai, kas pbrėžia 
anuometinės augmenijos turtin 
gumą bei įvairumą. Kaipo gyvū
nijos (faunos) pavyzdžiai rečiau
yra užtinkami gintaro gabaluose j 
žvėrių.šeriai. paukščių plunksnos 
ir kirmėlaitės.

May 17, 1986

VASAITIS-BUTKUS

.... ■■■” ■
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1440 South 50th Avenue
Cicero, Illinois I 

■

Telefonas — 652-1003
ii

i

—

n

Dėl ko moterys, būdamos fizi
niai silpnesnės ir dažniau sirgda- 
mos, pasiekia ilgesnio amžiaus? 
Priežasčių yra gana daug. Laike 
ligos moteris parodo daugiau 
kantrumo ir ištvermės. Paimkim, 
kad ir tokį paprastą apsireiški
mą, kaip galvos skaudėjimas. 
Kai toks nesugalejimas paliečia 
vyrą, tai jis nervuojasi, pykstasi 
ir skundžiasi. Moteriškė gi kant
riau tą pakelia, darbuojasi na
mie ir dažnai palaiko linksmą 
nuotaiką.

Laike didesnės ligos moteriš
kė atydžiai išpildo gydytojo pri
sakymus ir ima vaistus kaip nu
rodyta. Vyras gi mažiau paisa, 
jeigu jam patarta ilsėtis, tai jis 
tyčią pasielgs priešingai, žodžiu, 
gamta apdovanojo moterį geres
ne išminčia kaip apsaugoti savo 
sveikatą ir tuo būdu pratęsti sa
vo amžių.

EUDEIKIS
jii
r
I

<
-f
Į

...
■

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

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

s

MODERNIŠKOS AIB-CONDITIONED KOPLYČIOS

J4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

KELETAS PATARMŲ KAS
DIENINIAM G'įyiNIME

Vienas išminčmš kadaise su
rašė patarimus, kuriais šekan: 
gyvenimas gali pasidaryti ir pras 
mingesnis ir lengvesnis, štai tie 
jo patarimai:

Eik miegoti tik tada, kai mie- Į 
gas akis merkia; pabudęs^ tučtuo- į 
jau kelkis ir tuoj imkis darbo.

Valgyk tik tada, kai esi alka
nas, gerk, kai esi ištroškęs.

Kalbėk tik tuomet, kai 
kalbėti.

Pagalvok, kur dėti save

reikia 1

para.Į

nega-

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FHNĖRAL HOME

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

, Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖS AU 11IMOBILJAMS PASTATYTI

Nesiimk to darbo, kurio 
lesi atlikti.

Nedaryk nieko, ką vėliau no
rėtum nuslėpti.

Pasitikėk tik pats savimi, o 
ne kitais-

Davęs žodį, visuomet jo laiky
kis.

Nepaniekink jokio žmogaus, 
jokio darbo.

Išrauk iš širdies neapykantos 
ir keršto jausmus.

. Mokėki skriaudą atleisti ir ją 
užmiršti.

Prie žemiškų turtų perdaug 
neprisiriški, nes juos visvien tu
rėsi palikti.

Magdalena Sulaitiene

1424 South 50th Avenue 
Cicero, 111. 60650 

Te i.: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAiDOJLMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

f
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VEGETARIŠKAS MAISTAS

i i 
Ii

Ir jttusrny damos pagrindai 

ns perteikimas

Be reikiamos išminties net ir vegetariškas 
maistas gali būti žalingas žmogaus sveikatai.

i t Mediciniška tiesa.
Atrišto daritintojai (food &- 

odiĄs) prisitaiko jvriiiqpo vega

sveikatai resiaudingas. Tik išniin 
• -lingam žmogui yra galimas neža- 
-* "Imgas Sveikatąi vegetariškas nsafi

Mūsų filosovas Vydūnas buvo 
išmintingas vegetaras.’ juoftu. 

~ymes visi galime pasekti ir savo 
—•'•sveikata pagerinti. Jis-valgė svėi

i įbristą it bttvį) Rainai -sveikas. 1. f- 
išeina, kad vienoks vegetariš-

U

_..Taš priHatisb>kaip . pajėgia' se j 
;~‘gėtaras 'išilfifHingai. pabrinkti-

olcs t

Atausta 
žovė neturi vieno 

i>iu amino rūgščių. Sakysim.; 
dniai neturi lysino, kukurū i 
►e yra mažai tryptophono, sc- I 

i jes pupelės ir iš eėKlų spausti j 
aliejai mažai turi methionine ir 

| tryptophane, žemes riešuti i ne-1 
I turi methionino ir lysino.

Dėl to ir privalome būti išmin- 
, ringais naudojant vegetariškų į 
ipaistą: .reikia valgyti gerą dar
žovių mišinį — tada kūnas gaus 
visas svarbiausiai amino rūgštis. 
Žinotina, kad valgant tik keletą

HI

fficgiaUMa yra su tris nugali- komis trąšomis aufiatna 
niais baltymais, kad jie yra ne- pasikeistų savo sudėtyje J ger.} 

I skanūs. Peru valstybėje daug pusę, palygūiant su dirbtinomis
baltymu augalinių turintieji ja ' trąšomis užaugintuoju. Dirbtino, 
vrioiąi nebuvo pamėgti, nes jie 
atsidavė šlapiu šunimi. Toks ne
patrauklus buvo jų skonis. In
donezijoje augaliniais baltymais 
pausu.s skystis neprigijo vaikuose 
dėl savo ypatingo skonio. Jį ėmė 
gerti, kaip biauraus skonio tabo
ką. Indonezijos diduomenė gėrė 
savo suėjimuose.

Kiekvieno Krašto žmonės Turi

rų dietos nesukelia mitybos ne- 
geriovių, nes karias pietas turi 
svarbias antino rūgštis, o B—12 
vitaminą, kurio žntogaū* kūnui 
reikia. Virš minėta pirmoji — ne-' 
turi svarbių amino, rūgščių, jos 
būtinos kūnui, todėl. nevartoti
na. " ' .

Žmogaus kūnas yra taip su
tvarkytas, kad. jis pats gaminasi 
kai kurias amino rūgštis, bet ne 
visas -reikalingas kuriai. O ami- 
iho fūgštys yrži Plytos baltyTna- 
nts gattiiriti panašiai kaip p]y- 
tos • tariiėūji Įsūniui pastatyti- '

rūkti svarbiųjų amino rūgščių ir 
tada jis negalės būti sveikas. Išei Alvudo pažmonyje, Lietuvio sodyboje Anelė Kirvai-
iia, kad visi vegetarai, šalia gau- į tė rengiasi vaišinti svečius lietuviška gira. Stebi Magda-

trąšos tik pagausina maisto kie
kį jo sr.dėiies visai nepakeisda- 
n:os. Tai faktas ir jį visi lietuviai 
turi įsidėmėti ir niekada ne pa; 
miršti. Juk, supuvusiais lapais 
ar tokiomis pjuvenomis augalai 
neminta: tos organinės medžia
gos turi suskilti į chemikąlųs. 
azotą, fosforą ir kalį — tik tada 
jos yra, kaip ir jokio skirtumo 

. neturinčios dirbtinos trąšos, au- 
Savitą Patraukimą Prie Maisto I galų sunaudojamos. Tai koks čia 

Įvairiu šalių žmonės turi savi- skirtumas — aišku, jokio. Jokie 
tą skonį Įvairiams maistui. Žino- ‘ kenksmingi chemikalai dėl dirb
ina, pirmiausia maistas turi būti j tinų trąšų naudojimo į augalą ne 
skanus. Bet skonis pas kiekvie-' patenka. Tokius pat chemikalus 
na yra kitoks, Amerikoje nusi- J sugeria augalai ir naudojant na- 
duoda kitaip: čia lengvatikiai J turalias trąšas: mėšlą, supuvu- 
vadgo sudarkę maistą (fad diet), sias organines dalis... Šitą tiesą 
nežiūrint jo skonio ir nekrei- turėkime visi galvoje ir nesileis- 
piant dėmesio į tokiame maiste kime išnaudojami: net šimtapro- 
esamas maisto medžiagas-

Kiekvienas Balansuotas (Mišrus)
Maistas Yra Geras Žmogui

Čia suminėtas buvo žmogaus ’ maistas augintas 
sudarkytas maistas (maistinis fa- trąšomis, palyginus su konįdrei- 
dismas). Yra dar kita maisto su- niai auginamu (dirbtinėm^tra- 
darkyto forma, tai piršimas žmo
nėms nėra sveiko organinio ir • geresnį skonį ar pųikę^ę.J^ky - 
natūralaus maisto (Health, Orga- bę. Tai tik aptersimas Icngyati- 
nic, Natural). Tikrumoje yra tik kio smegenų yra. lasitoks *” riks- 
mažaš skirtumas tarp tų visų tri- ’tias tų “organinių pcĮnagau- 
jų: organinio, sveiko ir natūra- džių”. ' L '
lauš maisto. i> Augaliniame maiste maistih-

Dar sėkmingiau tokie apgąvi-J gosios medžiagos yržu'tps 'pačio; 
kai dabar perša tą savo organini, ^nežiūrint kąįp augalai yra augi- 
sveiką ir natūralų maistą, kai orb • narni, — tręšiami, y Priešingai, 
----- žemės tarša pagausėjo Mais-1 naudojant natūralias trtišas; (or
to darkytojai nuo seno skelbia, ganines, kaip mėšlą) maistas ga- 
kad “Health food”.tūri.vitaminų, -Ji oūti užkrėstas Salmonella bek- 
jie teikia energiją-fr padeda jh't-J terijomis, kurios apnuodija mals 
ritikiri. Jie rėkte rėkia,-kad tikį tą.
“Orgonič” ir .‘Organically Gro-! Purškimas augalų yra Įšta.^y 
wn” bei Natural maistas yra ge-| niais rėguliojamas ir -tam.tikra- 

—:.4._ ... • me kiekyre laikomas saugrįij To
dėl nesibijokime “purškalų’’. - - 
valgykime vaisius ii daržove; 
dideliais kiekiais mišriame jų 
sąstate-

Taip vadinamas “organic food” 
o—- — *•’__ __ J

jei,dietą yrajreikįamaį balansuo- {.trečdalio iki šimtą procentų bran
J gesnis, bet nė kiek nėgeresnis 

už visų naudojamą komercinė
mis trąšomis augintą — “neorga- 

Maisto Sudėties — Tik Pagausina ninį” maistą.
Rėksniai prieš komerciniai —j Išvada. Išmintingam to pit- 

su dirbtinomis ti-ąšomis (azotu, ■ kaks, Kitokį tik karsto lenta/iš- 
losforu, kaliu) auginama ir nuo. tiesins: jis toks pildys yisus/pei- 

organinio” maisto

Iena ir maj. Jonas Tapulioniai.
Nuotrauka M. .Nagio ,

saus ir mišraus daržovių valgio, 
turi dar gerti ir pieną — liesą,ar 
iš tokio pieno pagamintą sūrį.

Begalvius Išnaudoja Apsukrieji

Tik tu, žmogau, neturėk savo 
galvos, tai būsi išnaudojamas vi
sokių apgavikų. Baisų žiūrėti, 
kaip lengvatikiai yra išnaudoja
mi politikoje, religijoje, medici
noje, o taip pat ir mityboje, šia
me krašte yra 140 dietiniu kny
gų, peršančių savo būdą suliesė
jimui. Jas visas reikia mesti šiukš 
iynan, nes manetimas 20 procen
tų svorio perviršiaus yra būti
nas sveikatai ir atsiekiamas tik 
dviem būdais: diėta ir būdo (as
menybės — nusiteikimu) page- 
fin imu; . .. , ... .

ųį.t................ • t-o <1 tos prisilaikantieji lengvatikiai,Taip, ir ne is vietos kitaip! Bet I ... ’ . . .J . - ’> ' . . , 'D:' v-j i i < kad jie dvasiniai atgims, jei tokietu pagerink ziiMKsaus būdą, kad : J :., .., : vegetariško maisto prisilaikys,•ps kaip ožys užsispyręs neina is I ę . . ./, ... , , ... ; Taip pat neteisingai Įkalbama,degančio tvirtų — taip menka- r' * J kad tos dietos prisilaikantieji
I PaSYs nuc v^sū nuo P^au‘ 

: čių iki širdies negalių.

Žinoma, kad vietoje tokių pa-

‘ftltfiho rūgščių kumbinuetas jun
ginys. ‘ T-

Amine Reikšmėj
■ Baltymu Gamyboje 

<^L.- -. :'1’įd■ L ■ 
.1 J’ągaiairiti įfepiui <Jsaftymų, .bū-’i 
tiįai jariįrjįr^uiąudiBjaRĮOs d^e-' 
jiĖ^o§ kilirtės atpilto rūgštys:..tosj 
kurias pats kūnas pagamina ir 
tas, kurias kūnas .gauna su niais1' 
t.K 'Tos .amiąo- Ū’igętys,;. kurių būdis ne meta savo lašinių — tau Į 
įūnaš aėpagaįmną,.,yra vadiną-" • kų- pervirsiaus.

1. Nevalgautieji mėsos, paukšT ^os švąrbioinis- amino ■■ rūgšti- 
piis. Ju ^vardai yra sekantieji 
jžoiteuėMįe; leucine, jysiųe. ųifio-

sies. Kaip yra nėtikurių žmonių

blogai mjnteHČnj vegetaru- ,’To-’ 
»,..dėl susipažiftkttftė ttf’ĮVairių -vė^..
— getarišku maištu. Tada mes pąr 
L jėgsime pasirinkti sveikiausią vėj

- --getarišką maistą. Jis su laiku keL
; t čiasir bet svarbiausios yra ; trys/ 
; -.,tokio maisto rūšys; - - / '--'u

'-rtienos. kiaušinių, pieno gaminių 
*• ir žuvies. Tai pilnieji vegetarai, 
r 2. Pieniniai vegetarai — nė$aį| 
—gantiejį mėsos ir žuvies. Jie pau-/ 

deja pieną, sviestą ir sūrį, v* -?
3; Pieno - kiaušinių vegeta

rai. jie geria pieną ir valgo kiau 
Šimus. -..
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įmėj -trypippHaiūe -Ir valine.\ĮCū<|k 
•kiarhss dar reikia ir.JiLūdirie ami • 
no rūgšties. ■ ; -

;VisM‘ čia. išvardintų1 svarbiųjų 
ilsimo.-.rūgščių. gert šaltiniai yra.

mmėtuantroji ir.trecioji vigeFa-'%uį, "je^a? mes -^aktosimės ni&-
‘ ", _■ - 5 - ' v 1 i .UVV

naudojamas geraširdis, bet leng
vatikis, silpnabūdis amerikietis. 
Lietuvis turėtų nė į rankas neim
ti visų tų visokiausių neva sve
rtui numesti 140 knygų. Jis dabar 
žino, kad nėra pakaitalo dietai 
ir būdo sutvarkymui.

Kad ir štai grynai vegetariška 
dėta, vadinama ZEN — Macro 
biotic Dieta. Zen — reiškia me
diciną — vaistus, o niacrobiot.c 
— ilgą gyvenimą. Paskutiniu lai
ku atsirado tos dietos pasekėjų. 
Tai pavyzdys, kaip galima išdar
kyti mitybą. Įtikinti yra tos die-

1 ^Nuo^bu.d^įl tokiems dabar i 
skrandį įdedamas baliūnas. pūslė 
apie puoduko dydžio į viršutinę ( žadu ištesėjimo, tos dietos prisi- 
skrandžao dalį ir toks žmogus laikantieji susilaukė įvairių blo-
per dešimt mėnesių gali numesti 
iki 7o-.svaru savo svorio. Nors to- 
kio-’ riebalio skrandis labai dide- • - ? 4
lis, bet ta maža pūslė paveikia Į 
smegenyse „esamą sotumo cent
rą. tada žmogus, liaunasi persi-j 

Mėį/j^fenaiĮiiąi valgęs. .. ! gerti skysčių. Taip pat jie ima
ę Matom, kaip .kenčia ir yra iš * visai nevalgyti vaisių ir daržovių 

šimta- 
javai-

priedinis maistas (diet suple- 
tnent), sakysim, raudoti pata
riama vitaminą E. Neteisingai 
pirkliai nuteikia lengvatikius, 
būk tai vitaminas E pagydo vi
sas ligas. Panašiai senovėje to 
kie apgavikai įtikino žmones, 
kad gyvatės aliejus gydo visas, 
nuo A iki Z ligas.

Žinoma, kad vitaminas E turi 
savo vietą žmogaus sveikatos pa
laikyme. tik nereikia skiesti, kad 
jis viską išgydo.

Baitu R.yžiu Dieta

Laiks nuo laiko iki dabar vis 
yra peršama lengvatikiams baltų 
ryžių dieta. Ji rriekam verta, ne
neturi visu svarbiųjų amino rūgs 
ėių ir visai stokoja vitaminų. Te-- 
dėl nė vienas lietuvis nepasiduo 
knne apgaunami įvairiu saldžia
liežuvių. Būkime sau žmonėmis 
ir išminties nepaleiskime iš sa-

i

ceotiniai brangesnio vadinamo 
į “organic”, “natural”, “health"’ 
I maisto nesiekime.

Taip pat nėra įrodyta, kad
i natūraliomis

i

šomis tręšiamu) maistu tirėtą

ras. Jie supranta tokį maistą, au- i 
' ginant be chemikahi ar paruoš-;
ta be chemikalu. !

- ■ . • - Į

Tokie }jelno sumetimais rėks-j 
m’ai pamiršta vieną svarbų ir . 
mums visiems žinotiną faktą, ;

j kad visi maisto dalykai yra geri < turi tą blogybę, kad jis yra nuo 
ra pakankamai baltymų. Jų ne-’ 
gaunantieji kiek reikiant vaikai 
labai atsilieka kūno ir proto iš
sivystyme. Vienintelė apsauga 
nuo tokių negerumų yra valgyk 
mas svarbių amino rūgščių, ku
rios yra mėsoje ir piene gami- ‘ 
niuose. Gi, neturtinguose kraš
tuose žmonės daugiausia minta 
daržovėmis. Jos neturi visu svar 
bių amino rūgščių. Neturtingieji j ~ dėI jpiršinlo savo organi- 
neišgali isiąvt pieno ir mėsos.

Dabar mokslininkai stengiasi 
i Išauginti tokį ankštinį augalą,2 

kuris turėtu visas žmogui būtinas 
; svarbiąsias amino rūgštis. Jie 

■ aip pat siekia suteikti papildomo 
naisto neturtingiesiems.

valgykime mišrųvo pastogės: 
maistą.

Vegetariško Maisto Žala

Visiškai vegetariška dieta nau
tos prisilaikantieji atpranta nuo j Jojama kai kuriuose neturtinguo,

gybių- Vieni jų mirė ne sava 
mirtimi, kiti susilaukė mažaki au- ■ 
jystės, rachto, sumažėjimo kūne j 
baltymų ir vitamino C. Tos die- , 
tos prisilaikantieji atprant;
naudojimo cukraus ir mėsos bei | .-e kraštuose. Tokioje dietoje ne

1 A T 1 j ’* ‘ ’ "T ___ ___

ir pamažu prisiiria prie 
procentinės pilnų grūdų 
nių mitybos.

Kiekvienam bent kiek 
turinčiam aišku, kad tekios die. 
tos griežtai prisilaikantieji šatr ' 
kiasi negerovių. Už tai dabar 1 O w
tos dietos pranokėjai atsisako mi 
neto griežtumo dietoje: jie atsik
vošėjo ir dabar visiems pataria 
sveikai maitintis.

Lengvatikiai Nepaliaujamai 
Išnaudojami

Lengvatikiai yra monijaini 
Įvairiopai. Jiems pradėta siūlyti

ta, įvairi.

Chemiškos Trąšos Nekeičia

proto:

tetn® ror y**rs

kamandoje žaidė žymus ameri
kiečių krepširtinkas/ Vasario 20 
d. Kaune jie žaidė’ su prancūzų 
komanda Limožo CSP. Kol kas 
“Žalgiris” vis dar jma piripoje

2 — Naujienos, Chicago, 8, UI. Wednesday. May 21. V-36

Lietuvio sodyboje, Alvudo pažmonyje dalis pensininkų f’ 
klausosi pranešimo apie vėžį. (M. Nagio nuotrauka)/

ž^algiris” Pralaimėjo Milane

Sausio $0 Kauno krepšuirn- j 
kai Markiai pralaimėjo MHa® a 
klubui “Olųnpiją Simako”. To- Kietąją (vulkonizuctą /gumą, 
kiu rerahatu (96:6£) mūsiškiui nmerikieriv Charter Goodyear, 
nesitikėjo pralaimėti, no r* italų 3839 m.

Machin Sveikas gyvas, saulės ryte. 
Tiodberėli, ženg sparčiau! 
^aug vagų reiks išvaryti.... 
akar gandrą jau mačiau....

Ė. ramu, ramu kritinėj, 
Kad su saule išėjau.......

O vagoj man paskui nėj. 
Plaks krūtinė dar gyviau

Vieversėli — brolužėli, 
Melskis saulei ir dav »ms, 
Kad laukai, gražiai sužėlę, 
Būtų džiaugsmas — mums ir jom

^enk vaga sparčiau, tiesiau. 
Dar grūdų aruode rasis — 
Trauk žagrelę, kol vėsiau ....

drtb*
riaa bank. JundSL žetnė išvagota,

Gimdo viltį man širdy ...
Bus dienelė mum nebota •
E. linksmiau tik. juodbėry I -..-

Petras Vaičiūnas

kiitninų, vabzdžių purškiamą5 negaudžių —
maistą rėkia vien dėl pasipelni-į įpršėjų nurodymus, nieko pfa- 

’ našesnio nevalgydamas, tik savo 
■ nėmis tiąšomis( supuvusiais la. kišenę šimteriopai gausiau ištuš- 
pais, tokia žole, valgio liekano- (tindamas.
mis, medžio pjuvenomis...) už- Pasiskaityti. Arthur Anccwitz, 
:..igiitlą maistą. M. D. Strokes and their Preven

Nėra Įrodymų, kad. organiš-. tion. Ajove Book.

Slidinejimo Varžybos

Vilniuje vykusiose VIII Lietu- j 
| vos žiemos spirtakladns ir respu 
i blikos čempionato kalnų slidinė-‘ 
• jimo varžybose keturis aukso | 
medalius laimėjo 16-metė Diana • 
Jonkutė.

Vyrų varžybose, laimėjęs vi- 
' sus keturis auksinius apdovano-• 
I jimus. buvo studentas Romuti - 
j das Stankevičius.

Komandines varžybas laimėjo Į 
vilniečiai.

Naujas Žvejybos Traleris 1

Vasario piadauį į Atlanto/van- 
denyną iš|W,wkė Mojas 'žvejy
bos traleris “Okaini.i; kuriam 
Vadovauja tolimoj© plaukiojimo 
kapittmas Algis Ketlerius, Lai-

i vės statytas R. Vokieti joje.. Per 
; parą laivo Įgula galės sugaut? ir 
i apdoroti apie 30 tonu&uvics ' / 
r * ♦ 4 t v < •,v/>:
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EAST CAGO, IND.
KETURIASDEŠIMT METŲ KUNIGYSTĖS 

JŲĘILIEJUS i

Kun. John Daniels

Šiaurės vakaru Indianoj randa
si Šv. Pranciškaus lietuviu para
pija. Ankščiau buvo gausiai ap 
gyventa lietuvių, parapijai prik
lausė virš 300 šeimų, šiuo metu 
vos 130 parapijiečių lietuvių ir 
meksikonų. Dabartiniu metu šiai 
parapijai vadovauja' klebonas 
kun. John Daniels, kuris birže
lio 22 d. švenčia 40 metų kuni
gystės jubiliejų. Kunigas Jonas 
gimęs 1920 m., berželio 19 d., Ga
ry Ind. Kunigo tėvai Pranas ir 
Elena Danilevičiai buvo-kilę iš 
Lietuvos Tai buvo labai religin
ga šeima. Tad jauna Jonuką lei
do į Šv. Kazimiero, Gary Ind 
pradžios- mokyklą, ją baigęs- to- 

lankė katalikišką giminaziją, 
šiuo metu vadinama Bishop F, 
Noll High School,, turėdamas, 
pašaukimą būti kunigu, toliau 
studijas.tęsė įstodamas i St. Law
rence, Vis- Minor kunigų semi
nariją St. Memrad, Lnd. 1946 m. 
šią seminariją sėkmingai baigė 
birželio 15 d. Fort Wayne kated- 
roję gavęs iš vyskupo Noll įsven 
tinimą į kunigystę. Pirmas Šv. 
Mišias laikė savo gimtoj Šv. Ka- 

.. zimiėro parapijoje.' Pastoracinį 
darbą pradėjo St. Patrie parapi
joje Fort Wayne, lnd., iš ten 
vyskupo buvo paskirtas į -Sac
red Heart parapiją Whiting,. 
1957 m. kun. Daniels vysk. Grut- 
kos skiriamas į Šv,.j Kazimięro 
lietuvių parapiją^klebonū, kur iš. 
buvo iki 1966Įit->Eais pačįąž^me^ 
tais skiriamas i Holy Dosery pąT 
rapiją klebonu, kur išbuvo, vie-

nerius metus, skiriamas į Ches
terton, Ind., St. Patrie parapiją 
administratorium. 19'69 m. — A,ll 
Saint^ parap. San Pierre, lnd., 
klebonu. 1977 m. — St. Peter 
and Paul Whiting, lnd.. klebonu. 
1982 iii. gegužės mėn_ 22 d. vys
kupas G rutka jį paskyrė $v. 
Pranciškaus East Chicago, Ind-, 
lietuvių parapijos klebonu.

Tuo taipu Šv. PrancišlcauS pa
rapijoje sudarytas komitetas, ku-į 
ris rengia klųbon© kvn. Jpty) Da
niels 40 metų kunigystės minėj?i 
ma. Jis bus š. m. birželio 22 d. 
parapijos bažnyčioje ir .salėje. Tą 
dieną popiet 3 valandą bažnyčio 
je jubiliatas laikys Šv. Mišias, o j 
po ju rinksimės į parapijos salę j 
pobūviui nuoširdžiai pabendrau
ti su susaktuvininku. Laukiama 
Į iškilmę atvykstant visų parapi- Į 
jiečių ir jubiliato girinių bei bi
čiulių.

Rengime. 'Komitetas

Sargybos bokštas Kauno miesto sodelyje

ČERNOBILIO PASEKMĖS

tojų, ypač tųęinčiii <nąžujs Vai
kus, skuba išvažiuoti--į Maskvą.

* Geležinkelio stotyse’d>ųėlės(žxnd- 
nių eilės. Lėfcthvė ir .trinlMhiij 
bilietai išparduoti;-Net .pats 
‘ Tassas” pranešė, jog “kai kurie 
gyventoj ai palieka Kijbvą.

’ ; . E. “Liet.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Mirė Poetas G- Jolfimaitis t 
Vilniuje bąl.an<Ja^J^ji tnij-ę 

poetas GedimiriaslyTJ.okinjaitis, 
girn. m-P® , 
nių apsk. Karo'met^.s,SuVpAlta
juje bei Jakufiįoįeū. jaštięiuiū 
metu dirbo Liėttiyęfe’Mcfa^-;akž 
demijos Fizikos, i^įn^ęnriijikos

r

išėję šie jo-ėjlerą^CTų jrij^iriiai
‘ ’ Vandenu njų rikaf^r*Skf ’Balti! m 
kalbėsiu”;
Rasa”. ■ V - ' '/ •

Pabalti jo Teatrų šventė
■ '< - t

Taline pasibaicųsuis.tradicinė.-

atrų šventės i- 
pavasano’;

Visi koncertai turėjo dideli 
sekimą, daugelis jų vyko perpil
dytose sMlėse. Spauda nešvkstė- 
jė Šiltų atsiliepimų.

Premija Rašytojui J. Pažėrai 
»

Rašytojui Juozui Požemį pa. 
slęirta prefnija už jc romaną 
“Žuvys nepažįst?, savo vaikų”.

Iš Par^Liiotuvės —-. he Pirkiniu

“Tięsa” išspausdino Audronės 
' Banienės skundą (su 93 para- 
lšais): '7 <’ G t > :»• .

y — Męs gyvename Narteikių 
kanuė-'i Nud 198.5 metų lapkričio 

j^iiiųrio jeifi nebeveikia parduotu, 
'.šie,' Tad, pirkinių po darbo pės- 
čipinis'■'* keliaujame į Joniškėlio 
miestelį. Tačiau vakare ne ką ten 
rasi/ - < Jį į

— Pagalbos kreipėmės į rajo- 
nd vadovūs. Dabar į Narteikius 

■ du kartus įięr Jayaitę atvažiuoja 
autoparduotiivė. Atrodytų, turė- 
,tumė būti dėkingi. Deja, pirkėjų 
jt’iiepafejikina: Pamokos ir dar
bas -baigiasi 18 valandą, b auto- 
£ąrdiiptuvė- dirba nuo 13 iki 17 
vifeiidol. Nori ką nusipirkti — 
'žiūrėk, kdip sūlakstyti. Ęe to^ aū- 
jbpa.rduotuvė-neatveža tiek, kiek 
felkfa'bmiBiaurių-.prekių: ųnis- 

cukrinis,; duonos, inokslei- 
^yi^mšHitlku įsigyti sąsiuvinių, 
rajynftr priemonių ir kitko.

vafaridol Nori ką nusipirkti — 
Be to, aū-ti ir užkasti saugioj vietoj. . | 

Antra — visą atominės jėgos j 
' sistemą reiks sumažinti bent t 
ketvirtadaliu — uždaryti rizikin 
gas jėgaines. Dar per ankstį spė
ti, kiek tai sulėtins risą spvietų 
pramonę. ' ri“; Į

Praėjusiais metais Sovietų Są-

1
Amerikiečių ekonomistų nuo

mone. Černobilio nelaimė duos 
labai daug žalos sovietų ekonomi- metais tikėjosi sulaukti 
kai, kuri paskutiniuoju metu ir daug dolerinių turistu iš Ame- 
taip gerokai nekentėjo, kritus j rikos. Inturi=>tas ir kitos sovietų 

raitelis Edmundas Klimovas su naftos kainoms ir pareikalavi-' valstybinės organizacijos kol kas 
žirgu. Despotu. .Sportininko tre-] mui, sumažėjus užsienio valiutos dar viešai nerašo apie Černobi- junga pirko net 55 milijonus tė

Taurė — Priekulės Raiteliui

Maskvoje baigėsi TSRS tau
rės-. raitelių varžybos. Pirmąją 
vietą ir aukso medolį laimėjo 
Priekulės tarybinio ūkio žymus

kelionių agentūros >kelbė kaip 
'‘ramią — be teroristu šalį*’, šiais 

labai

Du festivalio;I 
.-ititeko'ifLįėiįuv 
ro vaidmens <ėtK 

’Srtistą^y.' Bagclonąš. tsuvajdnię. 
Daukantutė'jia^ė^j^vą^ioirfr 
Justino' MbriribJ^viįMus^aržhė

k- ■ . I-/. ' . ■ • r
^Pernai daugiausia sumedžiota 

Šernų 4800, bėt sezonas dar 
nesibaigė,šerini lainiikiai padi- 
<fės ik! 55bQ. -Nemažą sūniėdžio- 
:tb briedžių, stirnų, elnių, Pasta- 
' ryšiais' -itiėtais gana sėkmingai 
, kįostos! febifųink/stė. Pernai su 
-rauta .’fe žvėrelių 14] 1. Neblogai 
šokėsi mriižioti kiaunes, lapes ir

lio avarijos pesekmes turizmui, nų kviečių ir kukurūzu užsiėnypajamoms. Atrodo, kad dabar 
Kremlius praras šimtus milijonų 
tvirtos valiutos Suomijoje ir Ju
goslavijoje, kur buvo numatyta 
statyti sovietines atomines jėgai
nes. Suomija, kuri jau turi vieną 
sovietų statytą jėgainę, prieš pat 

atstovas Z.; Černobilio avariją vedė derybas 
arka sil žirgais Fortpostu ir Por- dėl kitos, modernesnes ir dides

nės atominės jėgainės pirkimo.; rusiją, jau atšauktas.
; domėjosi; Pačioje Sovietų 1 

nauju jėgainės ‘‘eksportiniu mo-. imant iš ekonominio taško, čer- 
deliu”. nobilio nelaimė bus jaučiama

Ankstyvesnieji Indijos moks- dvejopai.
Ii ninku pasisakymai dėl sovieti- Pirma — sovietu turtingiausias 
nių atominių jėgainių nepatiki- /ėmės ūkio rajonas yra tiesiai Į 

, Toli-j pietus nuo Černobilio, o kitas 
derlingas ruožas eina į šiaurę nuo 
to miesto. Daugelyje vietų pasie- 
-liai turės būti sunaikinti. Ten, 
kur dirvos paviršius bus daugiau 
radiacijos užnuodytas, galbūt 

prieš tai reiks nukasti žemių klodą, išvež-

neris — V. Urbonas.
Puikiai pasirodė ir kiti mūsiš

kiai, joję jaunais žirgais. Šiame 
konkurse pirmas buvo Veterina
rijos akademijos studentas R. 
Udrakiš su Dekoracija, o antrą- 
jąir trečiąją vietas užėmė Kūno 

: kultūros instituto ;

Visi šie sportininkai, taip pat. Jugoslavija taip pat 
-L i Vr-1 ___1 xV. Civinskas iš Vilniaus valsty

binio žirgyno ir E. Marčinskas iš 
“Nemuno” valstybinio žirgyno 
pakviesti į TSRS rinktinę, kuri 
ruošis tarptautinėms varžyboms.

Tradicinės Lenktynės

Vasario 8 dieną Dusetose įvyri 
ko tradicinės ristūnų žirgų lenk
tynės.-.Teisę jose dalyvauti iško
vojo 63 važnyčiojai iš dvylikos 
rajonų ir Dirsėtų vilstybinio žir
gyno Iš viso dalyvavo 99 žirgai, 
i 'Tradlėiriės- lenktynės, ant Sar
tų ežero ledo vyksta jau nuo 1905 
metu.

mumo dabar pasitvirtino, 
mesnis šioj srity bendradarbiavi... 
mas turės būti gerai apsvarsty
tas. Iki' šie šimtmečio pabaigos 
Indija ketina pastatyti dar 12 ato 
minių jėgainių.

Rusija, apie kurią

IMI m, znetraitia. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vtas> 
Irtvėa, Igno Šlapelio,7 Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos 
1. Rąukčlo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus tr T 
Jeflaiu straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis 1

Jveote* ,b«f jų Irt ori ją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojo 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais ducfmesimf 
b®! užkulisiaU. Studija yra 151 pusk, kainuoja IZ

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūfc
ta? 7uoxo Adomaičio Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne muk 
gyvenimo bruožų apfalymaa, bet tiksli to laikotarpio buities Mt« 
ratūrinė atudija, tusktrrtyta skirsneliais. Ta 2W puslapių kayi 
parduodama tik už SI -

ū._> LDCTUVHKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaSasu 
įSomU! yfražyt* studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnis 
LabgUvas apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienai. 
BetuvinL Leidinys Iliustruotu nuotrs u koruls, pabaigoje duodam. 
Titovardžių pavadlni-mat^t-r Jų rertinlaf | rokieilų kaffią- Ea5a 
undlngojt S35 pu«L knygoje yra Rytgrttafų lamMagia. Kaina W

> ,K4 UAUM13 L1MM. ralytojoa FetronėM** Orintaitėt ati
minimai ir mintys apie umenla ir vietas neprtk. Detuvoje Ir pb 
maišiais bolievfkų okupacijos metais. Knyga turi 254 puslapis, 
bet kainuoja tik 82.į . . 1 Y’’-'

■> JULIUS JANONH, poetas Ir reroIluclonlerlTM, nern^rar 
tu tr klaidingai Interpretuojamas gyvenimą ir politikoje'; ttk * 
targlo Jallnrko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimu fr P°* 
sij^ Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui kmogaus tais*- 
Kayfs y*a (fidebo formato, 265 puslapių, kainuoja ML

ųr 5ATTHNHS NOVKLIS, SL Imčenko Itryba. >. ValaffiL 
?«r3ma«. M. knygof* yra M sąmojagų aoveBų. Kaina |5

Knyfs* fiTsauma 1TM 5«. laistai VL,

tu voš-jaitri fino .teatras.T ,- ' 
. ? y f-.

. Kbhęertai: Pj-ieį.Reino. Ir

1 Dfet^bs. kamerinis' ;orkėstra%’ 
Sovietų laimė, kad Vakaruose- Vadovaujama?

įjojėk

tačiau amerikiečių turizmo pra- je, trečdalį to — JAV-jose. šiais-< 
monė jau paskelbė, kad tuoj po ‘metais Kremlius tikėjosi tas jš- 
tos nelaimės tūkstančiai busimų
jų turistu atsisakė kelionių į ry- tų. 
tus.

Londono Festivalio baletas, 
kuris turėjo vykti gastrolėms į 
Vilnių, vakarų Ukrainą ir Balta- tas J. Schnittker ^pareiškė: j 

dėl tos nelaimės Ukrainos derlius 
Sąjungoje, Į labai nukentės, Vakarų^ pasaulio'

• SuFISTINGAJ ioPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

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

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

Bayer. The ■wonder drug that ■works "wonders."
-*od aro >oGo*w label <Arecuons B pam “>cre than ;0 dcyi corjuJt a phyuoan ir\rw5»ctaT-NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:

1. Dr. Kario Grritsux, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
(D tomas —— —-— - - >10.00

2. Prof. Vadovo Blržfflčos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.___ _ F6.00
II dalis, 229 psl_>6.00

3. Miko šūeikio, LIUCIJA, proza. 178 p«L 15.00

4. Janina* Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai 172 psl. >5.00

5. Prof. P. Pakarkho, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl_ >4.00

6. J. Vendarss, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
po pat  rz.oe

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chi nago, m. 60606 rftjs-
Idlt fekj Jr prkJMrtw 3olerf WWJkloML

1

laidas sumažinti net 60 urocen

yra daug maisto pai"davnh^Lj,kįo,‘.viešėjo jVąkąriji-Volt
■Amerikiečiu žemės ūkio Veigrij^gf j

j maisto perteklius galės būti par
duotas sovietams. Tainesukels 
didesnio maisto kainų pakelinio 
Vakaruose”. į

* * r'-t • • v

Gegužės 2 d. vilniškė- ‘‘Tiesa” 
paskelbė Sov. Sąjungos Ministrų 
Tarybos pranešimą:

“Balandžio 30 dieną černobi- 
lio atominėje elektrinėje buvo 
tęsiamos techninių priemonių 
komplekso Įgyvendinimo darbas.:

“Radioaktyvumas'AE teritori
joje ir elektrinės 
sumažėjo pusantro —?

“Dezaktyvubjamj 
sklypai prie atominės 
teritorijos. :- > ’.‘.3 . ; 

j “Toliau teikiama pagalba nu-' 
kentiejusiems. Iš jų 18 žmonių■ 
būklė yra sunki.

“Užsienio piliečių tarp 
tėjusių nėra”.

Gegužės 8 d. britų spauda pa
skelbė, kad daug Kijevo gyven

du.-kartukė 
užteršti

nnken-

-k* L—

iaū;

’ T-l*'
SsįJJOl^USį dolerii

'z „J ' c ■. "k *■ ? ' i ?-. ’• » ‘ ’

' ip&abčžii rięjfaaHJBšs fesfrsGSii 
3ariaxj pstirsauis -i - ssrišsčnc-. 
Setoiecas liejera. .fe-'I^Erir-±

XR-maete. »i3draa®u -cs 
dį-'ttį 3E OG'

r sLF ifSHĘytk- y _\'.
kdfeaiė-. 3Ė^ ossfc;

-*rc<uS‘Af '< . ' ■* .' . '. ’ r ■ • wf' . 7š ■ V

Lni. LIUDAS SOKSY8, 
50 metų studijavęs, kaip1S PRAEITOS ŪKANŲ _ ATEINA LIETUVA,

I 
i
4--:• 
r

Uetuvltj kalb^ pArtoįS MkiHnf
tr psHH nratfii toHač itodljooti ■ j

s. B*isw st, iKferi eb ~
A ; < ’ * * ' • i t ; W i . * C t \

! — B, K Wtduisiiy, MAy 21. 1936
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£24.00

*48.00

340.00 
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$12.00
$4.00

v>Pn:ąg depę^szi__ 
^efco^f

Nyc pirnw 4tagc^.
5 kMn^

■' <« i I^dŽM Neliesi Beadro 
vė» 1739 Sa BxUUd Street Qdcigo,

KaDadd]
metanu

i sets

§15-09 ’

^00; Pįūifus zeiįįa sui^d paž 
Orderiu karts.

rrjjng Xoi-^A-X^

ti savo bet «w bėda, fcąd wkiwrn <taztaB Jie

neturi mdtartnitaW- ffcjptati ym vfeata 4^ .
lykas, bet Šta&yti įį ąavtttoraėčto jau vfeaa kitas duly-, 
kas, Jeigu tat# tataM* tatara kalta, ir M# ! 
sitarta. n tat# tatatta redakito«taą, tai
šiandien Sjavaitinukas būtų pasirodęs kiekvienų ea-4 
vaitę.

Pr^tiųgesnieji liaudininkai priėjo išvados, kad be ■ 
redaktoriaus nieko nepadarysi. <feji padaryti puslapio į 
ilgio sąrašų liaudininkų, bet diewtaeiui ^edaktarfeus jų i 
tarpe nerasi.. Vieamėdis, redaktoriaus parejgoans tik- ; 
tų, yra L. SmJkštysu bet nei jo vaikai, net kitas sąraše ‘ 
įrašytas vyras. Tam darbui geriausiai būtų tikęs Audė
nas, bet jfe pasiskubino iškeliauti, nepalikęs įpėdinio, i 
Yra priežasčių, dėl kurių ir Šmulkščio šiam darbui ne- ’ 
galima įkinkyti. Šmulkščiui sutraukus antakius ir pa
dėjus laikinai plunksną, ne tik Gairės, bet ir Gairelės* ■ 
nepasirodė Buvo pranešta, kad jos pasirodys, bet be jo i 
— niekas jų nematė. Jų nėra.

Rimtai pagalvojus, ne kaip aprodys, jeigu į Maldi
ninkų dienraštį bus Įtraukti net krikščionys demokratai.

Rako vasarvietės miškas ir «^eras.

pu? 0 -wi- popiefc.

dar parodyti ,
Nėra jokio reikalo imtis nepakeliamo darbo, kad 

Naujienos pačios pasiūlė rasti bendrą kalbą ir tęsti iki 1 
šio .meto vestą darbą. Geriausia — pasitarti ir su
sitarti. Išaiškinus klausimus, ..daug lengviau su-

Naujienos turėjo ir tebeturi ekonominių sunkumų, 
šėrinirikąi buvo informuoti apie atsiradusias .negalias, o ' 
skaitytoj ai .apie .;ątsįrądusius nepriteklius.

Naujienų -vadovybė nesijaučia -kaita dėl atsiradu- ■ 
šių sunkumų. Paskutiniais metais Amerikoj prigįja nau
jame i būdai feįkraščjąms ..spausdiptį. Tas Maš .pradeda. 
P-^ŠgyU•’^aWį,Pą^J?įyę<. TŪ^Beofal^rfe pfsėtą, i
gražiai ir greito! at^aušcHna kiekvienos dienos žinias. * 
Seni metodai laikraščiams spausdinti jau nebetinka. Be-’ 
veik šimtų metų spaudai naudotos mašinos jau nebe
tinka, ’e nauji laikraščiams spausdinti metodai febai 
brangūs, Prieš 75 .metus pirktos mašinos išsinešiojo, jiu- ■ 
dio ir nepajėgia aiškiai atspausdinti raidžių, o naujų nu-1 
dilusięms dalims i^efcas jau negamina, ^ausdinamoms 
mašinoms spausdinti, gaminti bendrovė užsidarė, daįjų 
nudilusiems mašinoms negamina, o jeigu kam būtinai 
reikia, tai privalo sumokėti pasakiškas sumas. Anksčiau 
visa spausdinamoji mašina pigiau kainavo, negu šian
dien nudilusi ar įteikusi senos masinos .svarbesnė dalis.: 
Naujienos įsigijo porų būtinai reikalingų volų, tai dien-: 
raštis šiek tiek pagerėjo. Dabar jau galima legviau skaj-, 
tyti. Dar yra neaiškumu, ‘bet raštas jau pagerintas. Bet 
dabrtinėmįs mašinomis nepajėgiame pagaminti aiškaus 
spausdinimo. Priėjome išvados, kad reikia būtinai pe-: 
reiti prie ofseto. Ket .spausdinimas ofsetu žymiai bran- * 
gesnis- Naujienos turi dar kelis numerius spaudinti sę._ 
na mašina, kol pasiruoš pereiti prie -ofseto. Tai ne toks. 
lengvas dalykas. Tikimės šiomis dienomis paruošti pir- 
m.ąjį ofsetini numerį, kad skaitytojai pamatytų, kaip • 
jis atrodys. Bet dar turės išeiti keli numeriai, spausdin
ti sena mašina, kol prisitaikysime prie naujų metodų. Ži
noma, kad šitoks darbas yra sunkesnis, turėsime pasis-' 
pausti, bet kito kelio nėra. Norėtume, kad skaitytojai

, žiūrėkime į dabartinę tautinę Kinijos vyriau
sybę. 37 metus Formozoje tdabariniame Taivane) įsi
kūrusi vyriausybė ir kalbėti nenorėjo apie Mao Cetun-

turėtu kantrybės ir mums padėtų,
Nemanome, kad liaudininkai neturėtų teisės turė

Ž SEMSI PERRUCHOI
** ' r z

: GOGEX0 GYVENIMAS

Z Vertė Vytautas Kaųneekąs

: MIRUSIŲJŲ DVASIA BUDI
X (1848 — 1885)

: IV
: META

- (Tęsinys)
Gadai ir jų giminaičiai, susibūrę aplink Me- 

; tą, laikosi santūriai, beveik priešiškai stebi jį su 
Z šaltai mandagiu smalsumu, kur stebėjimasis at- 
2 mieštas pagieža. Vienintelės realybės jiems— pi- 
7 nigai, socialinis rangas.

Gogeno pasiūgimas juos glumina; jie nie- 
2 kaip negali jo suprasti. Ar ne reikšminga, kad 
Z tasai žmogus; kurio būsena ir mąstysena taip,
- skiriasi nuo jų nemoka ir jų kalbos? Jie žiūr, į jį 

su instinktyviu nepasitikėjimu, kurį žmonėms 
kelia visa; kas svetima.

Gogenas tikėjosi Danijoje rasiąs seimą, pa- 
galh^ o atranda tik sav<» vienatvę. Jis prireė 
prieglobsčio, o jo neįsileidžia į btai; jo geri už- 
timojimo’ .-Ls’ūžb', jis grąžintas sau pačiam.

•kiaš.aį’ toji Dgnija’
Jį jžk.m apli ika, erzina jos menkybė. Dani-

NE TOKIA JAU BEVILTIŠKA vas Vaišnys visą kalbą moka.
JĖZUITAS VAIŠNYS PRANAŠAUJA, KAD ATEITIS Tėva^ Vaišnys jau prieš porą 

-metų aiškinęs, kad išeivijoj esan
tieji rašytojai, žurnalistai ir net 
kalbos mokytojai lietuvių kal
bos klaidas daro. Iš tinginystės 
ir paikybės.Jie tingi žiūrėti į žo
dynus bei gramatikas ir įsivaiz
duoja, kad jiems nereikia žiūrė
ti, Bef jis neužsimena apie tuos, 
kurie žiūri ir nemato, kurie ne- 
jaučia kalbos dvasios, kurių 
larpan turėtume ir patį Tėvą 
priskirti.

,Jas -savo .straipsnį baigia tokiu 
tvirtinimu: ■“Turi tik parodyti 
daugiau pastangų ir mokiniai, 
ir mokytojai, ir spaudos darbuc- 
to j ai”. Turistas pastangas parody 
ti ir Tėvas Vaišnys.

Iki .Šio tnęto lietuviai “dėjo 
pastangas”, 0 kai gal vejantieji 
paklaj-tsdąyp, kur jie “dėjo tas 
pastangas”, ar i kišenę, tai tėvą 
\-aišnį turime paklausti kur jie 
.turi parodyti tas pastangas, ki
šenėje ar Jėzuitų centro scenoje? 
Ką mes ki.šeniuje laikome, turi- 
me rodyti- scenoje? "si

JJiėiuviai privalo stengtis, o ne 
j kišenių je taikomas pastangas rc- 
Idyti. I ' *

Jėzuitas Juozas Vaišnys, jėzu
itų leidžiamo Laišku lietuviams 
‘‘Kalbos” skyriaus tvarkytojas, 
parašęs vieną puslapį lietuvių 
kalbos klausimais išeivijoje, pri- 
ėjp išvados, kad lietuvių kalbos 
reikalai išeivijoj, -nėra tokie jau 
bcviltxi-ti.

kol Petras Jonikas prižiūrė-- 
oavo ir reikia manyti, pataisyda -

___ ___________ .... .. . ... y . -- vo J. Va^šuip ‘^Kaitos” škyieiį, 
s^ią. išjajicįieo Kinijos pi‘iešak/je atsistojo hojnunistas5 tai galėjai būti tikras, kad kalbi- 
Tengas Hsiaopingas. Kaip Getongąs, taip ir Ten- < nesąmonių minėtame skyrė 
gas Hsiao-pingas priklausę komunistų partijai, bet Mao*/ly^e f/tard.t

r r.. .. i vo skyrelio reiįa^torum tuos ne-
lajkę Tengą kalėjime. Jeigu neseni Kini jos generolai, j Zurnys pataisyti, bet kai Jo- 
.taJ Tongas būtų buvęs sušaudytas, o šiandien Tengas .pikas vadeles paleido, tai paaiš- 
yrą ĮtaMųgiausias Kinijos komunistas. Priėjęs prie -Ki-j kėjo, ko tėvas Vaišnys nei žiūrė-: 
n£jos vyriausybės,, Tengas panaikino visus Kinijoje įve- -; damas į žodynus neįžiūri, pęrgra* 
-stus kolchozus, Šiandien Kinijoje yra žymiai daugiau : 
duonos, negu buvo Mao Getungo laikais. Šiandien net

matika, o apie sintaksę — tai ir 
kalbėti netenka.

Naujienos paskutiniame Kučio

kad Kučys dienraščiui .redaguo
ti nebetinka, nes lietuvių kalbo-: 
j e atsilikęs. -

Tėvas Vaišnys., .pačioje savo 
puslapio pradžioje pareiškia, kad- 
dabartinių Amerikoje leidžiamų! 
laikraščių -kalba-esanti labai blo-, 
ga, apie tai jis ir kalbėti nebe-< 
nori. Apie laikraščius jis ir ne
bekalba Bet jis tvirtina, kad ir 
lietuviškos knygos taip pat; 
darko kalbą. Jam užtektų rankų! 
pirštų gerėlesnėm'lietuvių kalba’ 
knygom suskaičiuoti.

Jeigu turėsime galvoje, kad- 
ne dr.. Jonikas, o tėvas Vaišnys^ 
paimtas dėstyti. Pedagoginiame; 
litnarrištfcos institute ir vasaros: 
Litusnistikos seminaruose dėsto- 
lietuvių kalbą, tai suprasime dė‘. 
ko dr. Jonikas ant tokių dėsty-. 
tojų nomojo ranka. ! i

Imkime tėvo Vaišnio kelis pe ; 
vyzdžius, kurių Voroneže -nie
kas jam būtų neleidęs parašyti, o' 
Vilkaviškio gimnazijoje -jis būtu 
gavęs kurią. Net geriausi kalbi-

Maskvoje keliamas klausimas apie reikalą padaryti ke- Varpe rado 4 labai jau netikusias- 
Eas pakaitas dabartinėje sistemoje, kad tokioje didelėje 
valsybėje būtų pagaminama daugiau duonos. Gorba
čiovas kaltina degtinę, bet Tengas yrą rimtesnis galvo-- 

t£>jąs jis Įžiūrėjo kitas komunistų nelaimes. į Js, iameri-: 
kiečių spaudžiamas, kitaip ir Į Taivaną pažiūrėjo.. 
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Iš Bangkoko į Taivaną skridęs keleivinis lėktuvas < 
balandžio '3 -dieną pasuko komunistinę Kiniją ir nusįlei- 
do Cannon provincijos aerodrome. Taivano kapitonas I Kiniją.. Pekinas žino, kad lėktuve nebuvo jokio teroris- 
parę-iškė, kad jis labai pasiilgęs senos savo motinos ir ’ 
sergančio tėvo, Jis labai norėjęs juos pamatyti, todėl ir 
nusileidęs, komunistinėje Kinijoje.. Taivano vyriausy- 
■vė paskelbė, kad lėktuve buvęs teroristas priverto kelei
vinį B-747 lėktuvą pasukti komūnistinėn Kini jon. Tai- 
vanas pareikalavo atiduoti lėktuvą ir leisti keleiviam iš
bristi. Pekinas patarė atsiųsti 'komisiją į Kiniją ir su
sitarti šiuo reikalu. Taivanas nesutiko, vykti į Pekiną 
ir tartis, bet sutiko pasiųsti komisiją į Hongkongą. Pe
kinas sutiko. Taivano komisija pareikalavo, kad būtų 
grąžinti ne vien keleiviai, vežtos žaliavas, bet visi 3 la
kūnai.. Pekinas ir šią sąlygą priėmė, bet pareikalavo, 
.kad nebūtų nužudytas nė vienas Taivano lėkuvo 
lakūnas.

Komunistinė Kinija reikalauja, kad nebūtų nužu-

klaidas 2 puslapiuose, tuo tarpu- 
pats Vaišnys, atidžiai perJaūrėJ 
įęs visą Varpą rado -net 77 nedo
vanotinas jdaidas. Vieną jis pa-ts’ 
Vaisnys dovanojo, bet 76 liko, ninkai visos lietuvių kalbos, fcri- 
Gal Naujienos ir teisybė sakė.škia — jos dalies, nemoka, o -te- j

dytas nė vienas lakūnas,' pasukęs lėktuvą į komunistinę.

to, ir kad veikiantieji įstatymai -liepia sušaudyti lėktu 
vą pasukusį į Kiniją lakūną. Tai reiškia, kad keičiasi ne. 
vien žmonės, bet ir jų galvoseną.

Jeigu 37 metus tarp savęs kovojantieji, vieni kitus 
žudantieji laikui bėgant, keičia savo nuomones, tai ir 
Amerikoje veikiančios lietuvių grupės kai'kuriais klausi
mais keičia savo nuomones. Reikia susitikti ir bandyti 
susitarti! Mes negalime bandyti prievarta primesti savo 
nuomonę kitiems. Privalome tartis, išsiaiškintii ir ban
dyti susitarti. Sutarus galėsime vieningai dirbti. Jeigu 
nesusitarsime, tai bendro darbo nebus.. Jis atsiras tik 
susitarus. ,

Nebandykime primesti savo nuomonės prievarta. 
5 Prievarta padaro priešų. įtikinęs žmogų — gai pasida-

i

ryti gerą draugą.

Petras Likataviėius

SPRINGS ALTO VALD V BO JE
Buvusi Sibiro kankinė, savo 

sunkį ik . išgyvenimus aprašiusi 
atsiminimų knygose, Stefanija 
Rokienė yra Amerikos Lietuvių 
Tarybos Hot Springs skyriaus 
valdybos sekretorė Skyriui pir
mininkauja Antanas Bertulis, 
vicepirmininkas ir kasininkas 
Petras Maldekis, parengimų va
dovė Genė Gyliene.

— Las Vegas mieste posė
džiauja Amerikos vežikų i nijos 
atstovai. Konferencijai vadovau
ja Jackie Presser. Konferencija 

pagerbė dingusį John Hoffą.

keikiasi jis, biaurūs miesčionys, reakenrnie- 
riaa ir Šori®istai, laikosi įsikibę kuo šiauriau
sio formalumo, pilni išviršinio dorumo ir veid- 
nystės — jie praktkuoja bandomųjų sužadėtuvių 
sistemą, kurioje “po... priedanga viskas nusle
piama'* bet konkubinatas baudžiamas kalėjimu 
— be to; jie neturi jokio skonio ir; pavyzdžiui, 
ant didžios meninės vertės baldo “pastato ką 
nois nuprkta už kelis frankus iš universalinės 
parduotuvės”-

Rembrantas Jiclija kambarėliuose, į kuriuos 
niekad niekas neužeina“.šeimai geriausiai patin
ka maldykloj, kur skaito sau bibliją.galūtinai su
akmenėję."

Danai pastatė sxulptoriui Torvaldsenui 
muziejų, iš kurio šeina pasišlykštėjęs. “Mačiau 
tai, labai gerai mačiau, ir man ėmė ūžti galvoje.” 
Graikų mitologija pasidariusi skandinavų, o pas
kui, su kitu skinkalu virtusi, protestantų mito
logija. .

Veneros nuleidusios akis ir droviai aptrauk
tos sudrėkintais skudurais. Nimfor bešokančios 
žigą-

(Žiga — ketvirtoji klasikinės senovinės šo
kių siuitos dalis — po alemantos, kuvantos ir sa- 
rabandos).. .

Taip, gerbiamieji, jos šoka žigą — pasižiū
rėkite joms į kojas.” Didieji dabarties tapytojai 
[variems drąsiausiems danų tapytojams.—tai to-

ii IK HI I JS

kie De Nitis ir Bastjen-Lepažas, kurie, anot jų; 
“užbaigė tai; ką pradėjo impresionistai’’. Juok- 
darystė. .

Gogenas vis dėlto ryžtingai imasi darbo. Jis 
išsispausdino laiškų blankus:

DILIS IR BENDROVĖS
Neperšlapamų ir nepūvairtių drobių specialus 
fabrikas Rūbe mieste. Atstovas—P. Gogenas

Jis -“stropiai’’ mokosi danų kalbos; pradeda 
žygius po geležinkelių bendroves, laivininkystės 
bendroves; civilines ir karines ligonines, bandy
damas parduoti brezentą ir gūnias.

Kadangi čia kalba jau eina apie prekybą ir ( 
pinigus. Gada. mielai jam padeda savo pažinti- ' 
mis. Vienas Gogeno svainis Christianijos vais
tininkas Hermanas Taiilovas net pasisiūlo dirb
ti su juo iš pusės ir apžvalgyti Norvegiją.

Gogenas tučtuojau sutinka. Hermanas, anot 
jo, ^apsukruolis*.ir su uorvęgais.kurie yra visai 
kitokia tauta; negu danai, nesunku daryti biznį. 
Jie domisi visais naujais išradimais ir pasiruošę 
žengti pirmyn. O apie konservatoriškas tautas aš* 
nenoriu ir kalbėti!”

Norvegija, paiyginus su Danija, Gogenui, 
matyt; turi tą stambų pliusą, kad yra ne jo tie
sioginės veiklos zonoje. Realybė, kai susiduri su 
ja iš arti kur kas labiau nuvilia.

“Dilis ir b-vės“ atstovas kas žingsnis sutin-

t r"BM! II Bgrrnm-I jim j....... .......................................  - v , Rwmr * -

ka kliūčių. Pirmiausia danų valdžios organai rei
kalauja, kad jis sumokėtų už prekybos patentą 
220 kronų.

(Apie 150 naujų frankų).
Gi jis neturi pinigų jam išpirkti. Jis neturi 

jų net nusisamdyti automobiliui, o atstumai di
deli ir' žiemą trumpos dienos.

Gogenas paprašo avanso iš “Dilis ir bend
rovės”, bet ši atsisako jį duoti. Antra vertus; ne
labai norima jam atsiųsti ir daugiau pavyzdžių. 
O muitinė šios firmos gaminiams taiko aukš
čiausią tarifą, dėl to jie pasidaro per brangūs 
“tome krašte, kur, — anot Gogeno,—verčiau te
gul būna nešvaru, by tik pigu”.

Gogenas vis dėlto mėgina įtikinti Rūbe fab
rikantus—ir patį save, — kad jo mėginimai grei
tu laiku pavyks. Tačiau kol kas — nulis. Visur, 
kur tik jis pateikia savo gaminius, be pabaigos 
aptirinėjami jų pliusai. Vengiama ką nors aiš
kiai atsakyti, iškeliama begales prieštara
vimų. Vengiama ką nors aiškiai atsakyti, iške
liama begalės prieštaravimų, Gal ir būsią 
nors užsakyta, bet tik vėliau — pirma reikią vis
ką nuodugniai apsvarstyti.

(Bus daugiau) • $ ’
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grvauus

Modernios poezijos knyga. Kaina 6 doL Minkšti

Funeral Home and Cremation Service

£■ “Lietuvos Aidai

Pruf. Adomo Varno pieštas milžiniškas “Mindaugo krikštas”.
Tat; 582-2727 ari* 552-2728

PALAIDOJO NAŠIAUSIĄ JAV ŽURNALISTĄ GAIDAS -DAIM1DTIL. 233-1553

19U S. Manheim R<L WertcbMtw, HL 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis

KAZE BRAZDŽIONYTĖ
Programos vedėja

DR. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Waatcherter Community klinikas 

Medicina* direktorių*

Kasdien nuo pirmadienių i Iri penk
tadienio 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

i tokiu adresu;

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

Charles Stasukaitis 

FD. LE.

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 

Chicago, IL 60608
24 Hour Service

_ ___________ _____________ J

-————________ ——------------------- 1

DILA.KGLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
iPSCLALYBR: AKIŲ LIGOS 

§921 West 103rd Street

Dr. AEG. KAVALIŪNAS

Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur-

Chicago, Illinois 60629

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

Tokių, gydymas.
,< • 5540 S. PULASKI RD. 

i . / Chicago, I1L 60629 
j č TeL: 585-2802

-DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA IJETTTVTAKĄĮ 
1618 W. 71st sU TeL 737-5148

Chicagos Lietuviu Suvalkiečių 
Draugijos narių susirinkimas 
įvyks penktadienį gegužės 23 d., 
i valanda po pietų Anelės Ko j ak 
salėie 4500 S. Talman Avė. na- J
riai kviečiami dalyvauti.

Po susirinkimo bits vaišės.
E. Strungys

Teodoras H. White, vienas na- riais klausimais. Profesoriai jį įti- 
šiausių Amerikos reporterių irkino, jog tai pats svarbiausias 
žurnalistų, geg. 9 d. gavo širdies darbas, kuris niekad nebaigia- 
priepuolį, buve nugabentas į Le- mas. Žurnalistui reikia mokėti 
nncx Hill ligoninę, bet nieko gy- kalbas, pažinti istoriją ir panag- 
dytojai nepajėgė padaryti. Geg. nnėti istorijos šaltinius. 
15 d. jis užmerkė akis, o savai-

' tęs gale buvo palaidotas.
rr.ii Tj- Tižu-. • • t> * I žingeidumas. Jis natsTeddy H. White gimė Bostone.'. .. -

iš Rytų Europos atvykusių ir 
nuo caro valdžios pabėgusių tė
vų. Tėvai patys nebaigė jokios 
aukštesnės mokyklos, bet Ameri
koje jie leido savo sūnų į mo
kyklą, kurią jis baigė aukščiau-
iuis laipsniais.

1 Baigdamas Harvardo universi
tetą, White pasirinko žurnalisti
ką. Žinodamas, kad žurnalistas 
luti daug dirbti ir domėtis įvai-

neapgalvojęs.
Teddy, kaip ji amerikiečiai va

dino, White. Straipsniai buvo 
apgalvoti, tikslūs, kad skaityto
jams būtų įdomūs ir naudingi. 
Jis pagarsėjo savo raportažais 
apie prezidentų rinkimus. Jis 
parašė kelias knygas apie rinki
minės kompanijos eigą ir tos 
kampanijos rezultatus. Jis išpra
našavo, kad prez Kenedy laimės 
rinkinius ir kad Niksonas pralai
mės.

ir “contact lease*

Oftao talafonas: /76-23H, 
karioencljos 448 5544

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street 
Valandos; antrad. 1—4 popiet.

Jaunas White darbe nebijojo, 
•nes gilias šaknis buvo Įleidęs 

; suprato, 
: kad jeigu problemos nesuprasi. 
, tai nieko įdomaus apie įvykį ne- 
: aprašysi.
| Pradėjo darbą Bostono laikraš- 
■ čio reporteriu. Pradėjo rašyti 
' apie tai ką žinojo- iš New Yorko 
į jis rašinėjo raportažvs į Bostono 
' dienraštį. Raportažai buvo įdo- 
! mūs, nes studentai rūpinosi eg. 
! /aminais ir gyvenimu didžiausia 
Į rae Amerikos mokslo, pramonės 
ir susisiekimo centre. Kiekvie- j

I nas jo reportažas buvo paremtas NEVĖŽIO UPĖ SENOJI SIENA 
faktais, statistikos duomenimis.
Jis žinojo, kaip tas žinias rinkti.

Be visos eilės kitu kalbu, stu-
- -1 *. ' **■ v 1

dentas White gerai žinojo ir ang
lų kalbą. Žinojo gatvės kalbą,

Jis gyveno ir dirbo Massachu
setts valstijos Atlanto pakrašty
je, o žiemos metu jis turėjo na
melį Menlatone, iš kurio jis leng 
via u šiai galėdavo pasiekti biblio
tekas, kurios papildydavo jo ži
nių šaltinius.

Kazys Stakl:cka$

Ii

TARP AUKŠTAIČIŲ IR.
ŽEMAIČIŲ

Nevėžis įteka į Nemuną neto- 
Kauno ir turi 217 kilometru 

4.

universiteto koridorių ir mokslo ^S*0- J*s pi atideda Troškūnų ha-

, Florida

ANNA SHILEIKA

(Pagal tėvus Mitkus) 
Baltimore, Maryland.Gyv.

Anksčiau gyv. ilgus metus Illinois valstijoje, 
Chicagoje, Bridgeporte...

Mirė 1986 m. balandžio 17 dieną.
Paliko nuliūdę: dukterys — Biru a Polianski, 

Dorothy Grokulsky ir Estelle Antoon bei jų vyrai, 
3 anūkės, 2 anūkai ir 2 proanūkai bei kiti giminės, 
,draugai ir pažįstami.

Velionė buvo našlė mirusio Joseph Shileil

įstaigų. Be to, jis turėjo pasakė 
tojo gabumų.

Bostone paskelbti raportažai 
duris jam atidarė Į kitus laikraš
čius ir žurnalus. Gražiausia, kad 
jis galėjo pasakyti, kad pokal
bio su žymesniais žmonėmis ne 
jis vienas prašė, bet žymesnieji 
patys norėjo su žurnalistų White 
pasikalbėti. White neklausinėjo 
mokslininko ar politiko iš anks
to nepasiruošęs ir savo klausimų

lose, netoli Panevėžio, teka pro 
Naujamiestį, Krekenavą, Kėdai
nių miestą, Babtus ir Raudond
varį. Senesniais laikais Nevėžis 
buvo siena tarpe aukštaičių ir 
žemaičių.

Turėdami taip sakant tik pusę 
Nevėžio, aukštaičiai negalėjo pa
sigirti savo upėmis, išskyrus Ne
ri (Viliją), kuri teka pro Vilnių. 
Šiaip Aukštaitijoj nėra žymesniu 
upių.

i

I

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CON Oil KhNED KOPLYČIOS

F

VANCE Fl.tRAL HOME

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AU 1OMOBUJAJIS PASTATYTI

* r t - . ‘ 1 •

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FU .NERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 56th Ave., Cicero

1424 South ,50th Avenue 
Ciceru, 11L 60650 

Tei.: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

f
į

Aikštės autunudjiliaais pastatyti

■ ' ——

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel- 925-7400

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

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

i Prostatos, inkstų, ir šlapumo 
takų chirurgija.

ANGELINE A. KANUŠAS

PERKRAUSTYMAI

Laid , linų Direktoriai

2424 West 691 h Street — Te.l. RE 7-1213

f*

SOPHIE BARČUS

V ASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAIV*de|A — Aldona D«uku«

7159 So. Maplewood Ave.

£

jai Telefonas — 652-1003

A

Egan
Wednesday. May 21

M

I

RADIX) 1EIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmadieniai#

M 
!
i

WOPA - 1490 AM 
transliuojamos ii mūny studijos 

Marquette Parka.

patarnavimą ir atsisvei-

LaWfanal — Pilna apdraus 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chare* 
ir VISA korteles.

R. iE RĖMAS. T*L 925-8044
11028 Southwest HwyM Palos HRls, Illinois 

fel. 974-4410

—......................... ................................................. ■
Nuliūdę lieka: Dūkte ir draugai.

Laidotuvių Direktoriai. Tel. 582-2000.

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Apdraustai perkraustymat 
Ii {vairiu 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-59M Nuo 1914 metų
MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą pa
sitikėjimą.. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

8729 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

Td. 598-9400

TeJcf. 778-1543

MIDLAND 
FEDERAL 
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION

<049 ARCHER AVENUE
CHICAGO. H-

PHONE 254 4470

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

FOR COUGHS 
THERE’S NOTHING 
STRONGER WITHOUT A 
PRESCRIPTION!

Gyv. 8 metus Orlando. Floridoje.
Anksčiau 20 m. gyv. Illinois valstijoje, Chicago 

Lawn apylinkėje.
Mirė 1086 m. gegužės 16 dieną.
Paliko nuliūdę: duktė Leonore L. Kanušas, 

gyv. Orlando. Floridoje, bei draugai ir pažįstami.
Velione buvo našlė mirusio Raymond.

pašarvotas Egan koplyčioje, 3700 West
tre-

Kūnas
S3rd St., Chicago. Illinois. Lankymo valandos 
čiadienj nuo 2:00 iki 4:00 vai. popiet ir 7 XX) 
9:00 vai. vak.

Ketvirtadienį, gegužės 22 dieną 9-00 vai.
bus lydima iš koplyčios į St Nicholas of Tolentine 
parapijos bažnyčią, 3721 W. 62nd St, o po gedulin
gų pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero ka
pinėse.

Visi n. a. Angeline A.. Kanušas giminės, drau
gai it pažįstami kvie< iami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti 
kibinta •

• '

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS
LACKAWICZ

1443 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

’ 5 — XatriimrK. Chico co. 8. Th.



KAPŲ PUOŠIMO DIENĄ — “MEMORIAL DAY’’

Sckznadienj, gegužės 25 dieną, 198G m.
ėdy nutarta su vėliavomis ge. 
’»■- 25 d. c* lyv-uti Lietuvių

LIETUVIŲ TAUKINĖSE KAPINĖSE ĮVYKS 
ĮSPŪDINGOS APEIGOS

• Iškilmės prasidės lygiai 11 vai. ryto šia tvarka: nuo 
steigėjų paminklo prasidės eisena ir žygiuos iki paruoš- ’ 
tos estrados. Eisenoje ir programoje dalyvaus Petro Za- tinę vėliavėlę, 
lubos vadovaujamas dūdų orkestras.

• Amerikos legionierių Dariaus-Girėno Postas Nr. 
271, ir Don Varnas Postas Nr.986, taip pat ir jų Moterų 
Auxiliary vienetai, dalyvaus eisenoj ir pagerbs už laisvę 
žuvusius karius.

Tniitiiiią K-pinių iškilmėse, šven 
čiant jomc 7ė metų sukaktį, o 
gegužės 26 d. dalyvauti Šv. Kazi
miero lietuvių kapinių pamaldo
se jr iškilmėse. Abejose kapinėse 
aplankyti mirusiųjų mūsų kuo
pos šaulių kapus ir prie kiekvie
no kapo Įsmeigti Lietuvos taii-

Juros diena, kurią šiemet ruo. 
šia Cicero jūrų šauliai, įvyks 

' liepos 6 (į. pas Kuraičius, Union 
Pier, Mišigane.

j Visuotinį Cicero jūrų šaulių 
' susirinkimą nutarta kviesti nig- 
i sėjo 21 d. 12 vai. šv. Antane pa
rapijos salėje, Ciceroje, o metini 

.“Švyturio” balių ruošti spalio 4 
d. šaulių namuose Čikagoje.

ALTo rengiamas Sovietų Ru
sijos daromas lietuvių tautos nai 
kūlimo minėjimas Ciceroje įvyks 
birželio mėn. 15 d. lOival 30 min. 

ga, pagrindinę kalbą pasakys lietuvių ir amerikiečių vi- pamaldos už žuvusius ir nukan- 
Euomėnei žinomas veikėjas inž. Valdas Adamkus. , kintus mūsų tautiečius Šv. Antar 

no parapijos bažnyčioje, o 12 vai;
• Iškilmėse dalyvauti pakviestas Lietuvos Gen. Kon- minėj i mast parapijos salėje. Kali 

sulas Vaclovas Kleiza, taip pat šauliai ir kitos organi- bės “Varpo” redaktorius Anta- 
zacijos.

«DĖMESIO NETURINTIEMS AUTOMOBILIŲ! 
I.ygiąi 9 valandą ryto nuo Ridikas Funeral Home—33rd 
Place’ ir -Halsted St. išeis autobusasŲValIev Transit 
School Bus) ir sustos sekančiose vietose:' prie Dariaus- 
Girėno Hali — 4416 S. Western Ave. ir prie Marquette 
Ųalj — .Western Avė, Autobusas atgal ŲChicagą 
nuo kalinių vartų išeis 2:00 vai. po pietų. Kaina į abi 

 

puses $3.00 — Būkite laiku nurodytose vietose .

Visus ? lietuvius kviečiame dalyvauti ruošiamose 
apeigose. 0. v

• Kun. Kostas Burbulys sukalbės tai dienai pritai
kytą m\ckaciją.

• Giesmių programą atliks operos solistas Algirdas 
Brazis ir Petro Zalubos dūdų orkestras.

• Lietuvių Tautinių Kapinių 75 metų sukakties pro-

LIETUVIŲ TAUTINIŲ KAPINIŲ VADOVYBĖ

Prašome visus dalyvius pavaikščioti po šias gražias 
kapines, apžiūrėti puikius paminklus, prisiminti savo 
artimuosius

Kapinių pareigūnei suteiks jums pageidaujamų in
formacijų.

LITHUANIAN ^NATIONAL CEMETERY

nas Kučys, o meninėje progra-
' moję solistė Nakutytė — Šalkaus
kienė ir Lietuvos 'laisvės kovų 
dalyvio pulk. Variakojo anūkas

Studentas Mindaugas Variakojis.
Po minėjimo bus pakankamai lai
ko nuvykti j Lietuvių , 
2423 So. Austin Blv. Cičėroje ir 
pamatyti Viliu Telių.

: Į šimtmetinį SLA seimą birže
lio 29 - liepos 4 d.d. iš Cicero 30J vėnus, p.p. Birutininkes, šaulius 
kuopos išrinkti delegatai Agnie- ir lietuvišką Chicagos vistu meną 
t ė Pračkailienė - Bigelienė, Vin- bankete dalyvauti.
.cas Bigelis, Klemensas čižauskas, į

I Alfonsas Kizlaitis ir Stepas Pau- ' 
lauskas. • 1

j Cicero Medžiotoju - Mtškerio- į 

tojų metinis lydekų balius įvyks
lapkričio 8 d. Amerikos Karo Ve c'aiis ip šokiai.

peranų — VFW salėje,-1434 So.Į
49 Court Ciceroje. Gegužės 4 1.! -----

;111etiniamė susirinkime klubo pir J z?rasiškiu KI„bas ren ia lilA j.
^■nmkų perrinktas Alfonsas mą geguHnę ,,

- _ . , ' vai. p.p. Šauliu Namuose.S. Paulauskas. ‘ — .. . - . _

...1

't

kapinėse

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

«BAL BIT ATI PO* SALS 
Ž—nė *

manausko muzika ir daug laimė
jimų.

Visi maloniai kviečiami ir lau
kiami pasilinksminti su zarasiš- 
kiais.

B FO«

LANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TKRMINAM1 
UOSIMČIA1S MĖNESINIAIS ISSIMOKAJIMAI1. 

OIL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Preridentu

TM. M7-774J

BUTŲ NUOMAVIMAS 
d NAMU PIRKIMAS • PARDAMiMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATA1 ^/VERTIMAI.

¥I8Ų RCŠIĮj DRAUDIMO AGENTŪU

f. BACEVIČIUS — BELL REALT3
' ' ; ? INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

'’ Lietuvių Tautinės Kapinės
^201-So. Kėąn Avenue. Jus.tice, Illinois 60458 

PhWe: 45S70638 >

■“ LIUCIJA”
if t- r ‘ vJjA t J ; ;'Miko Šileikio apsakymu knyga 

^Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio kare 
22 ilgesni ir trumpesni apsa-

Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729’So. Campbell 
- Ave., Chicago, IL 60629.

CICERO
<

; Gegužės 3 d. labai gražiai pra
ėjo A Lietuvių Bendruomenės 
balius, kuris buvo Amerikos Ka
ro-Veteranų — VFW salėje. Da
lyvavo puikių svečių iš Market 
Parko, Naujienų ir vakarinių 
apylinkių. Irenai Pranskėvičie- 
nei vadovaujant, maistą gamino 
pačios narės, tad jis buvo labai 
geras. Cepelinai tirpo burnoje... 
Liko ir gražaus pelno.

* *>*,^^*^
* Nature’s Remedy.

a

for GENTLE, OVERNIGHT RELIEFOf CONSTIPATION

Next time you need a laxative, get reief 
the Nature's Remedy way. Gently 
Over-tight.
Its natural active ingred-eots are so 
dependable you can take Natures 
Remedy tonight and feel better 
tomorrow.

S

GET 
FREE 
GIFTS 
FROM 
NATURES 
REMEDY 
S£E 
PKXAGE 
FOR DETAILS

“L-K.V. S ga Ramovė atstovų 
.suvažiavimo metu rucšia ban
ketą gegužės mėn. 24 d. (šešta- 

•. °Per^ dienį) 7. v.v. Lietuviu Tautiniuo- 
, se Namuose.

Malonia: kviečiame col. RantG-

9 butą mūrinis Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves-, | 
tavimas. jį
3 butp mūrinis su garažu. Pelningas |

Stalus užsisakyti pas K. Juškai- 
ti tel. 436-6641 ir pas p. Ivašaus- 

{ kienę tel. P25- 6193.

Programoje; vaišės, meninė

Valdyba

TAISOME KLAIDA

Atsipi’ašamfe Kazį čiurjnską, 
ka<d gteg, 14 d, Naujienose, ap-. pirkinys, 
rašydami Jozefinos čiurinskie- Didelis, grybai įrengtas bungalow, 
nės atsisveikinimą Tutkaus kop 
lyčioiję, atspausdinome dvi tas 
pačias eilutes, kurios nedarė rei 
kalingos sakinio aiškumo dėl 
vchonės mirimo datos.

Naiųjienų Redakcija

Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

— Atstovų rūmai pareikalavi, i 
kad prokbroras Messe greičiau 
peržiūrėtų dokumentus ir už
draustų Kurt Waldheim ivažiuo- ’ 
t i į Ameriką.

Siuvamą mašiną. prancūzas 
Thimmonier, 1830 m., o ameri-

Veiks baras, virtuvė? gera Ra-kietis Hove 1846 m. pagerino.
Žmonės, paprastai, pirmoje sa- ■ ' : ————————

vo amžiaus dalyje galvoja apie 
ateitį,^ antroje — apie tai, kas 
jau'praėjo.

Siųskite pinigus
■ i Lietuva -ffl' .
.$ Ž-RU^iitS ■r-^1.8iį% ■ 

(įskaitant, perlaidą 
ir apdraudą)

Mažiausioji perlaida 30 rub
lių. Persiuntimai paremtas da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo suma; Įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, kurios 
įvyks prieš pinigu įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

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

Gramercv
SHIPPING, INC. 
744 Broad Street
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SVEIKINU DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS — 

labiausiai tuos, kurie sulaukė 90 metų, ar daugiau/ 
;Aš pabaigiau 93 nietus ir linkiu visiems ILGIAU/

ŠIŲ METŲf ' '•

^TANAS.;f AZAITIS - 

'Evergreen Park, Ill. .

Newark, NJ. 07102
Est. 1947

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

GOVERNMENT HOMES 
from SI (U repair).

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

Ext. GH. 9617.’ 
for information.

rrAni i., ■ ■■ _ jmm

REPAIRS — IN GENERAL 
įvairūs Taisymai
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Ilgametis patyrimas —- sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės J Lietuvių įstaigą: 

American Travel Service Burean 
9727 S. Western Aven Chicago, UI- 60643 

Telef. 312 238-9787

(eraUet), vienbučių ir automobiliu nuomavimo rerervaojaa; Parduoda- 
ce kelionių draudimus; Organizuojame keliones i iuetuv< tr kita? k/ažtus; 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj# ir teikiame Infoc-. 
nacija* visais tenonlu reikalaia.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais. tik uelxu reierraoa vietai 
i ankato — priež 45-60 dieni*

TAISO ORO VfiSTNTUVUS. 
ŠALDYTUVUS. SKALBIMO ; 
13 DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BET KROSNIS.
He’man Dečkyi 

Tel. 585-6624

HElP MALE-FEMALP
Reikia 4>arbini'nkv ir’;Darbininkių-

•Government jobs/
’ $16,040. — $59,2StŲyeaT.

Now Hiring; Your Area. - -
Call 1-805 -687-6000 

Ext. R - 9617
For current federal list

PERSONAL 
Asmenų !*Uco

Pageidauju lietuvės moters — 
kompanijonės gyventi mano na
muose Marquette Parko apylin
kėje. Duodu kambarį.

Tel. 434-7174. ‘

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Parduodamas ligos ir ne
laimes 'draudimas atvyku
sioms iš Lietuvos ir kitu 
kraštu. Kreiptis; A & L 
Inc. Agency, 4651 S. Ash
land Ave., Chicago, Illinois. 
Tel. 312 523-9191. • •

Dengiame ir taisome visų rūę 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
6557 S. Ta Ima r. Avenue

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171/

M. ŠIMKUS 1
Notary Public 

INCOME TAX SERV1CI

4259 S. Maplewood, Tai. 254-74K

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
;škvi^timpŲ pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

Hoėi&owrter$ discount!
- jR?.Z« polls, Agent " 
3208W W JStti St 
Everg. Pirk. Itt.

_ State Farp F»re and Caspait^Convpany 
Home OW>ce &OOfp>nqtor>; iM.nors

. ,« Advokatu >
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo, valandos: Kasdien: nu« 
9 vaL ryto iki 8 vaL vakaro.

Beštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vai i. 
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162
i64J West 63rd Strw4

Chicate, HL 60621

ADVOKATU DRAUGIJA 
V. BYLAITIS 

Ir V. BRIZGY8 
Darbo valandoa:

Muo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
teštadieni&is pagal rasitariiaą-

Dažo namus iš lauko

Skambinti YA 7-9107

' Chk»9o, m. 6Q629 
, Tel: 778-8000

JOHNGTBAITIS
Advokatų Įstaiga i

1247 S. Kedzie Ava.
(3120) 776.8700

,3. • WITH 
’•0 m vovw rtwrtwt

SERVING CHICAGOLAND SINCE IMS .
-o

Naujienos, Chicago, 8, Di. Wednesday, May 21, 1986 (9 * J 1

MARTELL

*

Konjaky pasididžiavimu nuc 1715 mcty
Impcrted Coqnac 90 p*oo(. The Joa Gamenu Co, LoutevOte. KY

2212 WEST CERMAK ROAD :CHICAGO, ILL 60608 

Peter Kazenauskas, Pres. Tel.: 847-7747

*
ih >

PASSBOOK
I SAVINGS...

see us for 
financing. 

AT our low UTB

Darbas garantuotai.

4612 S. Paulina St
(Town of

Ir iš vidaus.
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KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

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

Knyga su formomis gaune- 
a Naujienų admin Išira ei joja,




