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Montrealyjc du smarkuo 
liai pagrobė malūnsparnį.’ ap 
vogė banką ir išsksįdsr-Įęu pi 
nig*is.

Teisėjas pastebėjo, kad byla 
toliau nebus atidėliojama. Abi 
pusės turi atsinešti dokumen-

— Tūkstančiai žmonių atsi. 
sveikino Dominika Biladikiene c
seknradien} ir pirmadienį.
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TEHERANAS, Iranas.—Pra
eito “sekmadienio popietę mula 
Chomeini gana ilgai tarėsi su 
Sovietų ambasadorium Tehe
rane. Kokius klausimus jiedu 
aptarė, tuo tarpu nežinia, bet 
mula Chomeini pareiškė, kad 
jis prašė Sovietų ambasadorių 
nesikišti į Irano vidaus reika
lus. Ar Sovietų ambasadorius 
prižadėjo prašymą patenkinti, 
Chomeini nepasakė, bet jis pai 
stebėjo,, kad santykiai tarp 
abiejų vajstybių' bus geri, jei 
rusai nesikiš į Irano vidaus rei 
kalus.

CHICAGO. — šie 1979 metai 
bus blogiausi nuo recesijo pra
džios 1974 metų, pasakė Merrill 
Lynch & Co. vyriausias ekono
mistas būdamas 

“Mes matome 
kaip blogiausius 
mijai bendrai, 
tingai sunkius 
metų recesijos” 
Cox Jr.,

KINUOS KARO VADAI SUTRAUKĖ 250,000 KAREIVIŲ 
I VIETNAMO PASIENĮ

IRANO MULA PRAŠO SOVIETŲ VALDŽIĄ NESIKIŠTI 
Į IRANO VIDAUS REIKALUS

Įtampa tarp ginkluotų 
jėgų •.

— Pietų Illinois valstijoje 
sekmadiepiu vakarą iškrito 
daug sniego. Automobilistai ne 
gulėjo važiuoti sniegu užver
stais keliais.

Susišaudymas vyksta kiek
vieną dieną tarp ginkluotų 
Chomeini valdžios dalinių ir 
ginkluotų partizanų.

Buvo- paskelbta, kad mulai 
Chimeini reikalingas kelių die
nų poilsio, nes kiekvieną die
ną sprendžia svarbius klausi
mus.

Mula Chomeini labai susi, 
rūpinęs premjero Bachtiaro li
kimu. Mula bijo, kad jis iš už
sienio neagituotty iranieių su
kilti prieš mulos Chomeini įve 
stą “ismlamo respubliką”.

Kai Gečiui buv 
tartis, tai jis pats nesitarė ir ki
tiems uždraudė tartis. Dr. Bi* 
Igitis priėjo įsitikinimo, kad 
dabar jis jau tarsis.
Teisėjas, išklausęs Dr. Bylai, 

čio prašymą suvesti Algiman
tą Gečį su Dr. Vytautu P. Dar
giu ir pasitarti apie Gečio iš
keltą bylą, paskelbė, kad by
los nagrinėjimas atidėtas -iki 
kovo 30 dienos, 10:30 valandos 
ryto toje pačioje teismo salėje. 
30 dienų laiktarpyje Gečys tu
ri susitikti su Dr. Dargiu ir ap 
tarti Gečio skundą.

Chicagoje.
1979 metus 

metus ekono- 
statybai ypa- 

nuo 1974-1975 
pranašauja inž.

' The First and Greatest \
Lithuanian Daily m America

BANGKOKAS, Tailandas. — 
Pranešimai iš Vietnamo sako 
kad abi pusės ruošiasi spren
džiamam mūšiui.

Kinijos karo vadai sutraukė 
į pasieni kovai paruoštų 250,- 
000 gerai ginkluotų kareivių. 
Pusė šių karo jėgų jau Vietna
me, o kiti daliniai laikomi pa. 
isenyje, atsargai.

Giriasi iškloję i,000 kiniečių
Praenšimai iš Hanojaus sa

ko, kad vietnamiečiams pavy
ko Lorgsan mūšyje nušauti 4,- 
000 kiniečių, nepajėgusių pasi
priešinti lankams.

Kinijos valdžia neskelbia jo. 
kio pranešimo, apie mūšius ir 
žuvusius.

Vyrauja įsitikinimas, kad 
Vietnamo kariai geriau gink
luoti, bet iki šio meto jie pra
laimėjo visus mūšius.

Naujas NATO šefas
WASHINGTON. — Admini

stracijos informacijomis Gen. 
Bernard Rogers, Armijos štabo 
šefas, Prezidento Carterio bus 
nominuotas Amerikos pajėgų 
viršininku Europoje, kur būs 
rekomenduotas pakeisti NATO 
komanderi Alexander. M. Haig 
Jr. Haig išbuvo NATO vyriau
siuoju komanderiu per 4l2 me
tų ir prieš keletą savaičių pasi
sakė nuo ateinančios birželio 1 
d. planuojąs visiškai pasitraukti 
iš tarnvbos . . -

San Francisco. Calif. — Lau
kiama San Francisco teisėjo 
sprendimo' ar išleisti apie $302,- 
<300 iš ‘žmonių šventovės’ (Peo
ples Temple)” palikimo už to 
kulto narių 567 lavonų, sukrau
tų vagonuose šaldytuvuose ant 
ratų Doverio aviacijos bazėje, 
Delaware. Tie 567 lavonai par- 
lakinti iš Guijanos Į JAV tebėra 
laikcūni laukiant teismo galuti
nio sprendimo, kadangi niekas 
jų nebepažino ir dėlto neapsiėmė 
palaidoti. Praėjusio lapkričio 
viena dieną masinėje savižudy- 
nėje nusižudė ir padėjo kits ki
tą nužudyti virs 900 fanatikų nu
žudyti. Visi jie buvo iš Kalifor
nijos piliečiai.

—Jane Bvrne rinkiminė kam
panija prieš Bilandiką paliko 
kartų skonį. Ji šmeižė Bilan 
diką, kai šis laidojo savo mo
tina. t

unistai Įsistiprino Abi
sinijoje. pavergė Eritrėja ir 
bando supti Somahją.

Prezidentas keliais atvejais 
jyarėtškė.kad JAV yra ’paisruo- 
šitstos ginti gyvybinius JAV ir 
laisvojo pasaulio < jėgų intere 
šus.

JAV turi pakankamai panto 
štų jėgų aliejaus vamzdžiams 
apsaugoti. Tų priemonių gali 
•mtis šiandien l>ct kūrino me
mentu.

tas beplanuojant iš kito banko 
pavogti .$50 milijonų, savo' noru 
prisipažino pavogęs “mažąją” 
sumą, norėdamas susiderėti, 

j už didžiąją. 
Rifkin, kuriam pasisekė (sulRifkino advokatas projektuoja 
kompiuterių pagalba) pavogti aiškinti, kad jo klientas buvo 
$10.2 milijono, bet buvo suim- išėjęs iš proto.

Stebėtojai sako, kad Idi Ami
nas del invazijos kaltina baltuo
sius, revolt učinierius, jų tarpe 
skaitlingus Ugandos tremti
nius, pabėgėlius, Amino armi
jos maištininkus kareivius ir 
prieš Aminą susiorganizavusius 
Ugandos partizanus. Tanzani
jos kariuomenė atsirado Ugan
dos teritorijoje išvydama iš sa
vo teritorijos Idi Amino invazi
ją, kurią Ąmin pirmas padarė, 
keršydamas Tanzanijai už tai 
kad priėmė’ ir gelbėjo pabėgė
lius nuo' Amino teroro-

Ugandos radio naujausiai pa
skelbė, kad Aminas šaukiasi 
“draugingų” valstybių pagal-

Sovietų atstovas, matvda- 
mas Saugumo Tarybos daugu
mos nuotaikas,ypač kai Kinija 
pritarė šiam 
reiškė, kad 
teise

Išklausius 
pareiškimą, Saugumo 
atidėjo posėdį iki 
nio.

Bachtiaro reziedncija buvo 
užimta, išdaužyta ir visas tur
tas išvogtas. Nežinia, kurion 
valstybėn jam pavyko pa
bėgti.

CHICAO, ILL. Pareitą 
pirmadienį kovo 25 d., Chica- 
gos teisme buvo svarstoma Dr. 
V. Bilaičio užvesta byla prieš 
Rci rganizuotą Amerikos Lie
tuviu Bendruomenę.

5 ietoj nagrinėti bylą teisme, 
jis pasiūlė pasitarimą skundė
jo Algimanto Gečio, Bylaičio 
ginamos Bendruomenės pirmi
ninko, ir Dr. Vytauto 
gio, Reorganizuotos 
menės pirmininko.

TEHERANAS. Iranas. - Mu- sybę 
la Chomeini į sekmadieni naktį 
tį pasakė, kad premjeras Bach I 
tiaras paspruko Į užsieni. Mula 
tvirtina, kad Bachtiaras esąs 

riminalistas. Jis prašo užsie- 
io vyriausybes grąžinti Bach- 

t’arą Į Iraną.
Bachtiaras negalėjo būti toks j 

labai jau blogas, jei pasikvietė; 
Chomeinį į Taną, jo nesuėmė, 1 
teisman neatidavė, neteisė, bet, j 
be mūšio, atidavė jam vyriau-

Iraniečiai laimėjo kovą su 
šacho šalininkais, bet dabar 
patys laimėtojai nesutaria dėl 
plano ateičiai.

Partizanai be teismo -sušau
dė 24 geenrolus; komunistų; va 

djovaujami partizanai pasiža
dėjo klausyti mulos Chomeini 
įsakymų, bet jie nebeklauso 
premjero Bazardano. Kareivių 
apsupti komunistai atiduoda 
ginklus, bet jie protestuoja. Ko 
munistai nori įvesti “liaudies 
armiją”, tuo tarpu Chomeini 
nenori daryti tokių pakaitų.

Nairobi, Uganda. Afrika. — 
Pagarsėjęs savo kanibališkais 
žiaurumais Ugandos prezidentas 
Idi Aminas pasakė sekmadieni, i 
kad Tanzanijos kariuomenė to-i 
liau tęsia invaziją j Ugandą ir j 
jau užėmė ■ Ugandos garnizono 
bazę Masaka ir bėra vos 8 my
lias atstu nuo Mbarara. Ugandos! 
radio paskelbė, kad tūkstančiai* 
Ugandos gyventojų bėga nuo. 
“priešo” ir kad Idi Amino “Sa- į 
vižudžių pulkas” kovoja per-45j 
mylias atstu Į šiaurę nuo' Tan
zanijos sienos ir <80 mylių iki 
Ugandos sostinės Kampalos. j 
Masakos ir Mbararos praradi-Į 
mas labai -apsunkintų bendrą 
padėtį, ne s nutrauktų svarbiau
sia trafiko srove, gabenančia -I* }aliejų ir kitas .būtinas reikme
nis. Prie nasakos sunkus mūšiai- 
tebevyksta.

WASHINGTON, D. C. - J. 
A.V. yra pasiruošusios Ar 
timųjų Rytų versmių degalų 
judėjimą į laisvąjį pasaulį. — 
pasakė gen.Harald Brown.JAV 
Krašto apsaugos sekertorius. 
Prezidentas Carteris padarė 
platesni pareiškimą apie Arti, 
muosius Rytus, vienur įtemptų 
nuotaiką ir laikos galimybes.

Niekam ne paslaptis, kad i 
Iraną suvežti įvairiu arabu 
valstybių komunistai stengiasi 
įsistiprinti Irane ir pagrobti ar 
timųjų Rytų žibalo ir aliejaus 
versmes. Be kovų pačiame Ira
ne, prasidėjo kovos tarp Ihetų 
ir šiaurės Jemeno. Komunistų 

valdomam Jemenui pavyko už
imti 2 pajūrio miestelius šiau
rės Jemene. Jeigu Pietų Jeme
nas užimtų v'są šiaurės Jeme
ną. tai susidarytų rinitas pavo
jus Saudi Arabijai.

Gen. Brown buvo Artimuo
se Rytuose. Jis Įsitikino, kad 
Persijos įlankos valstybės, ga
minančios aliejų laisvajam pa
sauliui, neturi rinitų priemo
nių versmėms ir aliejaus per
vežimui ginti.

Sovietų karo ekspedicija ar 
rusų ginkluotas dalinys gali iš 
sprogdinti žibalo vamzdžius ir 
įrengimus ištrauktam aliejui 
valyti.

Gen. Brown Įtikino JAV Sau. 
gurno Tarybą, kad JAV imtųsi 
ginti Artimųjų Rytų žibalo ir 
aliejaus laisvą judėjimą j Va, 
karus.

šis gen. Brown pareiškimas 
nustebino laikraščių re<’ak- 
torius ir radijo komentatorius. 
Tai reiškia, kari padėtis 
muose Rytuose smarkiai 
tos, jei JA5’ imasi tokių 
niu.

Pradžioje buvo " >kujuina 
kad Bachtiaro' .ntvęs premje
ro Bazardano namuose Vė’-‘ u 
Įtaaiškėjo, kad jo trw .eDuvo. 
Jis susižinojęs su premjeru 
per pasiuntinius.

NEW YORK. N. Y.—Sovietu 
ąmbtrsaddrius Oleg- Trdj?dfib\T 
skis-pnanešė Saugumo Tary. 
bai. kad jis pavartos veto teisę, 
jeigu Kinijos Įsiveržimas bus 
jungiamas su Vietnamo isiver 
žimu Į Cambodiją. ;

Saugumo Tarybos dauguma' j, 
pritaria JA V pasiūlymui sva 
styti abu įsiveržimus, nes ji 
du vra surišti

Licruiy oi Congress G r.
Periodical Division
Washington, D. C. 20540

Prezidentūros spaudos sekretorius J. Powell pareiškė, kad JAV nori taikos Ar. 
tunuose Rytuose ir Azijoje. Vietnamo ir Kambodijos reikalus reikia spręsti kartu 
nes tai esanti ta pati problema.

LOS ANGELES
terių patarėjas Stanley MarkĮkad nebekaitintų

CHICAGO, UI.—Praeitą šeš
tadieni Wesley ligi ninėje mi
rė ilgametė Bridgeporto gyven
toja Dominika Bilandikienė, Į 
dabartinio Chieagos mėro mo
tina.

Meras Bilandic nutraukė >in 
kūninę kampaniją. Jis pasakė 
kalbas lenkų ir vokiečių su
ruoštuose susirinkimuose, o 
kai patyrė apie motinos mirtį, 
tai pranešė, kad į kitus susi-t 
rinkimus nevažiuosiąs ir kal
bų nesakysiąs.

Mero motina buvo 84 metų: 
amžiaus. Paskutiniu 
sirgo sunkia kepenų 
ras praleido ilgas 
prie motinos lovos, 
ketvirtadienį jis nutraukė siu
si rinkimą ir išskubėjo į ligoni
nę, kai patyrė kad motinos gy
vybė gęsta.

Ji bus laidojama pirmadienį.
Ji išaugino du sūnus ir duk

terį. Vaikai išaugo ir gvvena | 
lietuviškame Bridgeporte, ėjoj 
i lietuviu lankomas mokyklas.
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ASMENYBĖ VISĄ ŽMOGŲ VEDŽIOJA

NIAGARA LAUKIA TURISTŲ

-ieuL.no pasireiškimas iš-
Satr.kimas asmenybės,

Kūno, proto ir jausmu, darnos pagrindai 

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

JONAS ADOMAVTCIUtt, M- D

N.^replamas skaičius yra minkštapročių — asme- 
pasupusiųjų. (Iš Dovydo psalmės)

vi-i sudėtingo sme-. Visi trokštą atsigauti dvasia: 
asmenybe-jausmais atgimti gė
riui mūsiškiai sutelpa minėtose 
religijose, ar visai Šalia jų iš
lieka žmoniškais bedieviškais 
likdami. Kurį dar vedžioja gal
va, nė vienam tokiam nėra rei
kalo kreiptis į netikrus prana
šus, čia kultistais vadinamus, o 
save kunigais, vyskupais pasi
vadinusius civiliokus. Jų su pro
tu susipykusių šiame krašte net

sergantį vyrą. Klebonas į skun- meninis galimi, bet su žmogaus
ią atsakęs: “Ji bažnyčioje vis- 
xą gerai padaro, o man nesvar
bu, ką ir kaip ji namuose el- 

i giasi...” -
Visur tas pats vargas su tais 

asmenybe pastipusiais žmonė
mis: jie gali būti labai išsimoks
linę ar vos tik raidžių palaižę, 
jei jie asmenybe esti menkuo- 
liai, jų visa veikla bus didžiai 
nežmoniška. Kiekviena šio kraš
to laisvė turi būti drausmės ri
bojama. Kitaip laisvė, kad ir re
liginė, virsta savižudybe ir 
žmogžudybe, kaip neseniai dė
josi Gvajancje. Apie tai kitą 
Kartą.

Išvada: Pilna sveikata žmogui 
yra vertingiausias dalykas. Pil-

sveikatingumu esminiai nesti 
surišti. Geriau nuo meditacijos

timui naudingus darbus atlie- _ 
kant. Krikščionių, dabar links
niuojamas susitaikymas ateis 
ne per bendrus pasikraipymus 
prie altoriaus, bet per bendrus 
darbus alkanus penint, nuogus 
pridengiant, pasimetusiems ke
lią į namus nurodant ir visoke
riopai jų trejopos sveikatos pa
jėgumą didinant Tai bus ge
riausia žmogui dovana ir Die* 
vui auka.

ši tiesa tik asmenybe pajė
giems suprantama ir tki tokiems 
pasisavinti galima. Juk jūs, va- 
dai-vadeliai, susipykote, ne mes 
eiliniai parapijiečiai; jūs ir susi-

(r
kitaip dar vadinamas jausmų 
nepastovumu (emotic'nal insta
bility), yra daugelio žmogaus 
vargų-nelaimių priežastis. Vie
na tokia nelaimė neseniai Įvyko 
Guajanoje. Tai baisi tragedija. 
Gali labiausiai stengtis, vis vien 
nerasi pateisinimo šitokiai bai
sybei — savižudystei ir žmog
žudystei. Tai viena dalelė mūsų J virš pusės tūkstancici grupių 
modernaus amžiaus, to apšvies-j atsirado. Mat, kas galva — tai 

" ’’ ‘ ir protas. Gerai būtų, kad jie 
mėgintų gėriu užpildyti savose 
ir savų pasekėjų asmenybėse 
atsiradusias daubas. Bet kur 
tau. Ko pats neturi, to ir kitam 
duoti negali.

Taip tie kultistai ir pasinau
doja savų pasekėjų jausmų ne
pastovumu. Jie juos suvedžioja 
visapusiškai savo naudai. Ir taip 
jie elgiasi skelbdami darą Die
vo vardu. Tai tikri žmogaus 
dvasios ir jo jausmų parazitai. 

! Jie šventyklas pavertė religinė
mis smuklėmis (tavernomis), 
šios, paprastos būdamos, iš svai
galų daro biznį, o kultistai 
lengvatikiams apnuogina asme
nybę ir jų kūną žudo ir iš to

. pelnosi. Taip žmogui kenkdami’ 
- jie užslepia savus blogdarbius 

Dievo-Jėzaus varda minėdami 
ir tuomi įgaudami lengvatikių 

. pasitikėjimą. Eilinis žmogus 
■ nelaiko blc'gu žmogumi tą kul- 
• tistą, nuolat minintį Jėzaus var-

to ir mokslų gausaus laikotar
pio. Žinoma, tai ne mokslo-ap- 
š vietos kaltė, bet jos trūkumo ir 
paties žmogaus sava asmenybe 
dar netapimo žmogumi pasėka. 
Mokslas čia patarnavo tik įvy
kių greitam perdavimui. Spau
dos atsiliepimas buvo staigus, 
bet tragedijos esmę nelabai iš
aiškinantis. .Už tai ją čia išsi- 
a Akinsime.

Juodas varnas kranktelėjo, 
visa giria linktelėjo

Ši lietuviška mįslė nusako ka
daise turėtą dvasiškio įtaką pa
rapijiečiams. Laimingi buvo tie 
parapijiečiai, kurie turėjo asme
nybe taurų (jausmais susitvar
kiusį) ir reikiamai apsišvietusį 
parapijos vadovą. Tada tik jo 
Įtaka naudingai veikdavo žmo
nes. Tik tokie dvasiškiai lygiai 
gražiai padeda saviškiams: žy
dams, krikščionims (evangeli- 

o r t o d oksams, katali-kams, 
kams), musulmonams... na, ir dą. 0 kad toks gali būti taip 
bedieviams. besielgiančiu religiniu pakvai-

sėliu, retas kuris šiame reikale 
orientuojasi. Taip ix- esti palai
komas žmogaus d i d ž i ausias 
priešas — jo asmenybės gadin
tojas — tiek religinėse taverno
se besirandąs, tiek per radiją 
dvasines nesąmones skelbiąs, 
tiek per TV neva stebuklingus 
pagijimus rodąs. Tai šio am
žiaus melas, didžiausias asme
nybe pabėgusioje; išnaudojimas.

Doro darbo nesigriebiantieji 
išnaudoja lengvatikius

Kur yra gėrio tuštuma, ten 
blogis savo lizdą susuka. Teikia 
jau yra gyvenimo tiesa. Tie kul- 
tistai, sunkaus ir gero darbo ne- 
sigriebdami, pradeda išnaudoti 
lengvatikius. Duona jiems labai 
lengva: jausmais sumenkusiam 
tu gali įkalbėt ididžiausias nesą
monės ir j-?s jas už tiesą laikys 

i Taip dedasi ir su tais kultistais:

jį, tai normaii tes moteriškės 
elgsena ir jis nesiimąs atsako
mybės. O kad jis ją pirmiau su
kvailino sava “tiesa”, tai Ame
rikoj tikyboms laisvės yra sau
gomas. Toji kultisto “tiesos” su-

aą sveikatą sudaro trejopas taiklnkl(e. Mdami krikščionys 
sveikumas: kūno, proto ir asme- 
nybės (jausmų, emocijų) tvar - 
Ka. Išsimokslinimas I 
sveikatai tik tiek, kiek žmogus: 
esti tvarkingas visose trijose 
/irš minėtose srityse.

Jausmais netvarka įvairiau
siai kankina patį ligonį ir arti
muosius. Ji dažnai pasireiškia 
netvarkingu religingumu. Tin
ginys yra jausmais paliegęs 
žmogus. Jis būdamas apsukrus 
metasi į pelningą sritį: per iš
naudojimą religinių nusiteikimų 
jis apgauna artimą, ypač pagy
venusią senutę. Toks ima par
davinėti danguje akrus, skelbia-

j si atgimęs ir tave atgimdyti ga-

iki šiol vien tik lūpomis, šiaip 
žmonės, ypač jausmais tvar-

tarnauja ^g^jį niekada nepyko, neper- 
žmnrnis! _ , . v. • ■«___ •

ios kišenės.

Nesiorlentuojantieji yra gera 
dirva kultistams

Kaip pelėsiai auga

Nnųr BceKis muture

f *
1

jMlI^

'.L^enca 1> tn« place that is made 
out cl dreams. And, UsS. Savings 
Ronds have been helping to. make 
jappy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
?ix years. That means your dreams 
an come true faster then ever before.

You can buy snares in your partj- 
-nl*r dream bv joining the Payroll 
*«vingi» you work, or the
^rwM’-MoTith plan where you bunk.

** fore you know it, your American 
-ndt* a reality.

Now E Bo»yU pay when te
rhafurity Smn, 10 men:ha (4*7 th* Arte
y** r/. Bonds are mplaoed if ioat, atol*n. r 
dw-rr/Rd. WMj rvwkd tN*y m n ha cmM ♦ 
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jie labai energingai perša savo 
“tiesą”, kas antras žodis mini 
Dievo vardą, .sakosi esą išrink
tieji tave vesti į dangų. Taip 
Dievo vardu kitus išnaudodami, 
jie darosi žmogaus kūno ir dva
sios parazitais: gyvena be dar- Klaidintoji gydytojus laikė nusi- 
bo_ jiems užtenka lengvatikių dėjėliais ir prie jų reikale nesi-Lįs. Toks tvirtina pagijęs nuo
jiems paaukotų žaliukų. Jie tik kreipė, o' šaukėsi savos sektos turėtų visokių ligų — ir tave 
ir lekia galvatrūkčiais pas tur- atstovų. Pastarieji net tris him- pagydyti galįs per Kristų. Leng- 
tingas senutes, daug rečiau se
nelius. Pastarieji, mat, nesiduo
da taip lengvai į apgaviko vatą 
Įvyničjami tol, kol jie dar savu 
plotu gyvena. ■’

Kultistas savo aukai nė išsi
žioti neduoda, jis tik mala ir 
mala nesąmones apie dangų, 
peklą, atgimimą, atsivertimą, 
jo tiesos pažinimą, atgimimą.,. 
ir vis kar sakinys Jėzaus vardą 
be reikalo prideda, šventraščio 
ištraukas, seniai visiems žino
mas, kartoja; kaip tikras pa
mišėlis, savo aukai teršia sme-!

---------- j.----- ----- ---- Ow7 — j — o— ----- v — o 
nūs giedojo, ją už rankų laiky-Į matikių yra galybės. Taip ir šil
dami, o ji kraujavo; gydytojoIsidarė religinis biznis-prekyba,! 
nešaukė ir tol giedojo, kol nu- taip-gausiai čia per radiją, TV, 
Kraujavusi moteriškė pasimirė, pamosklus-pasakojimus skelbia

ma. Lengvatikiai — mokyti ir 
bemoksliai kimba kaip žuvys 
ant meškerės slieko — na ir 
kenčia įvairiopai. Valdžia čia 
nieko padėti negali.

Kol ateis čia bedieviai ir visą 
religinį biznį panaikins, mes tu
rime patys tvarkytis: šviestis 
r sveikti asmenybėmis. Tas mū

sų apsišvietimas ir asmenybė
mis (jausmais) sutvirtėjimas 
apsaugos mus nuo įvairiausių 
religinių atskalūnų (kultistų). 
Mes būkime arba netikinčiais į 
Dievą, jei norime tokiais būti, 
arba tikėdami Dievu tvarkvki- 
mės pagal esamų religinių bend
ruomenių nuostatus (krikščio
nių ir kitokių). Kultistas yra li
gonis — jis nieko dvasioje nau
dingo nei vienam nėra pajėgus 
suteikti. Tik pats žmogus savo
mis pastangomis gali savo jaus
mus gerokai aptvarkyti. Iš čia 
ir gaunasi tas vadinamas žmo
gaus, atgimimas, Kultistas nie
ko kitam gero’ nesuteikia.

Su sikaupi m as-m edit aci j a yrą 
sveikas, žmogui naudingas ir 
reikalingas dalykas. Susikaupk 
patogiai atsisėdęs ir užsimerkęs, 
liežuvį atmetęs, kiek viršun akis 
pavertęs, minutei, kitai, ar ke
liolikai, kartą ar kelis kartus, 
dienoje — tai ir viskas, ką, re
liginis nusiteikimas gali žmo
gui talkinti. Visi kili religiniai 
priedai nėra žmogui esminiai-. 
Jie tik tam tikrų nusiteikimų as-

Jos tėvas apgailėdamas nelaimę 
tvirtino, kad ir dabar jo duktė 
būtų gyva ir prižiūrėtų savo 
septynis vaikus, jei ne tas jos 
smegenų užteršimas, pasiduo
dant kultisto', dargi vyskupu 
pasivadinusio, nesąmonėms. Jis 
pilotiškai rankas nusiplovęs, ei
na prie kitų aukų.

Laisvė turi būti drausmėje

. , , , . , ... t Šiame krašte vra religijosgenis tol, kc’l pastaroji ima na- . •° , . • ~ , 1 laisve — kaip Kas išmano, taip
siduoti, jam savų žaliuku sąru n --J , v . sa-' e gano. 0 tiKrai išmanančiu,
taupas patikėt, bei palikimus norn)aliu jausmais žmoniu čia 
perrašyti. Kuitastai yra geri kup-i nėra pe„iršis. iodėl rand; 
šiai: per žmogaus nesiorienta-,ros žolės čla pasiaenautj viso_ 
vimą dėl asmenybės sumenki-!kie kul,is,ai (mūsiakai tarianL 
mo, Jie didina savo kraitį. Juk<atskaljlliai) Jie rimt0 darbo 
taip ir visi žemiški PiAIM i pojėgia dirbti dėl savo asmeny- 
'"ral“ e!bunais apakin'tami. bės pasilpimo. Jie darosi religiš- 

n esioiienluojan-Į kaj išprotėjusiais: kaip mašina 
•jie kartoja Jėzaus vardą ant 
Į gatvės kampo, autobuse, savo

• i

sekiojo kitaip tikinčiųjų, dargi 
tų pačių krikščionių. Todėl mes 
visi stenkimės tiek savo- jaus
mus sustiprinti, tiek: asmenybė
mis susveikti, kad pajėgtume 
jokiam autoritetui- aklai- nępąši- 
tikėti ir jam avies riupTankunio 
nerodyti. ,'J ; J ’ /

" -5 A / \s V ■ •. ‘p? * J'

Tik teisingai bėsiėįgiančius 
visus ir visur esančius žmones 
palaikykime, o net ąrtimiaĄ^ūs 
savus-saviškius, nežmoniškai sa
ve vedančius, persalėkime '^ tie
siu keliu eiti priverskime? .jų 
blogdarbių jokiu būdu nępalai- 
kydami. Tas gėrio savyje ir ap
linkoje puoselėjimas ir blogio 
savyje bei artime ir aplinkoje 
šalinimas yra mano, tamstos ir 
kiekvieno kito pati svarbiausia 
šiandieninė veikla. Ją prakti
kuoti turiu aš ir tamsta, bė jo
kio kultistu pasitikėjimo bei jo 
visokeriopų rpąlaikymų.

■ ' ’•; . ' >s ■

Visi kultistai, kur jiė besiras- 
tų — bažnyčioje, koplyčioje ar 
religinėje smuklėje — išpyks iš 
mūsų aplinkos, kai ąs ir tamsta 
jų menkysčių, kad ir Dievo'var
du atliekamų, nepalaikysime ir 
žaliukais bei palikimais jų. ne- 
■rėinsime. -Lietuvis turi savą 
energiją ir išteklius nukreipti 
į reikalingiausius darbus, pir
miausia einant į pagalbą tiems, 
kurie apleisti ir tokios pagalbos 
nesulaukia.

Pasiskaityt1: Medical Tribune, 
Vol. 20, No. i, January 3, 1979.

apglušindami 
čiuosius.

Pas Šviesiuolius kultistai ne
silanko, žino, kad- nieko nepeš.' Sginės^'taven^ Jto ^raM^ 
Taip pat ir pas neturtingus se^bai dkfeli pakrikusių jausmu }i. 
nukus jų nepamatysi: kultįstas‘goniai? kenkia minkštagalviams.

tx^A?Uda g3USląS ’Š lu&’.-^būtų tokių religiškai pamišv- 
siųjų« minkštagalviai- nėišnau- 
(IbjamLsveikiau- pragyventų sa- 

j vo amžių.
J

t tamsoje,! Yra ir tokių kultistų, kurie.
, apsileidimo paseko-i jspūdžių padidinimui, sakosi esą 

sc, taip ir parazitiškas kultistas ’^giję nuo visų, ligų (Jrūrių ne- 
semia žaliukus iš nesiorientuo-Į -ūrėjo', išskyrus turėtą ir Nuri
jančiojo santaupų. Toks mūsiš-j,n^ jausmų nepastovumą), kai 
kis (ypač mūsiškė) galvoja taip:]”^1^ minėt pradėję ir dabar ži- 
“Juk kultistas kalba apie Die-i eisi^ i ’langų. Taip tvirtinda- 
vą, dangų, atgimimą, dar pra-lJnas kultistas suvedžioja jaus- 
garu pagąsdina ir vis prašo kar-Įniais paliegusius — jie tikisi 
tu melstis, jo kalbos išklausy- krislo padedami dangų pa
ti. .. lai vis geri darbai. Todėl ^ksią. 1 ikrenybėje, žmogaus 
tas kultistas turi būti geras, oj atgimimą gali patvirtinti ne pats 
ne blogas žmogus!”

Deja, taip nėra. Dabar ir ga
j žmogus, bet jo artimieji bei kai
mynai ar bendradarbiai. Mat,

vės merginos nešioja ant kaklo,tvir,inli eisiąs į dangų ", 
kryželius bei mėdalikėlius, Pre-j° Pragariškai yra tas
zidentas Carleris atsisakė va-ĮDa,s' tvirtinti esąs Napo-
dinti šventu musulmonų vadai'eoni1 ar ruSl? generolu. Taip 
Irane, nes ne kiekvienas Save 
vadinąs šventu yra švėntas. O 
tūlas “švrntAsij^1 musulmonas 
jau liepia žudyti nekaltus asme- 

I riiš ir amerikiečius velniais aji-
Šeūkift. ; ; ,r

Kam čia po Aziją iinstyfis, 
kad tokių su prbtu susipykusių 
ir lengvatikių išnaudotųjų yra 
gyva pekla ir mūsų tarpe, štai 
vienas pcntckosttšfMs per TVi 
girias,! kad jis žiriąs, jog Už ke
lių metų, bus viiiems žmdhėms 
galas. Kodėl jjs tvisai: nesijaudi
nąs dėl mirties nuo
nukraujavimo gimdant ir atsi
sakant gydytojo pagalbos. Pigai

tvirtinančiųjų yra pilnom psi
chiatrinės ligoninės.

P.elignrių nevykėlių būdavo 
ir Lietuvoje. Vieni jų. būdami 
ūkio savinuikai, su švento kny
ga vaikšėitofevo po laukus tol, 
kol ūkį nugyveno ir kol vaikai 
paėmė ūkininkauti. Buvo taip 
nevykusių ir klebonų, šiai mo
teriškė ūkininkė sergantį vyrą 
apleidusi, vis tažnyėion lėkda
vo. Kaimynai, jos vyrą slaxign. 
ėmė skųstis, prašyti klebono, 
kad jis pala r I ų dievobaimingai 
moteriškei palikti bažnyčią h- 
klebonui- patarnavimą, o vi- 
t ų .pirma tvarkyli-slaugyte š*vd

i

Buy « car no fargOr or

Dorn ba • Bom loMd

ADELĖS DUOBLIENĖS
SVEIKO, MAISTO- RECEPTAS

Adelė buoblienė

ACORN SQUASH 
SAUSAINĖLIAI

Orkaitė 37.7’F.
Prop.: I ptHfcStos jK .... 

squash (šudžiovntų ir '■nfrih- 
tų) miltelių, 2 puodukai kvie
tinių mi tų, 1 puiKluka-i pfeūo 
2"< riebumo, 3 ša ’kš a' sesSrric 
Tahini, 2 šaukštai s. smu k ntčs 

'citrinos žievei-s.
į Darbas: Aco ti s.-fi'sh. per
plauti, išskapluo'i plo
nai nuskusti žievę, sdtkAuoli, 
išdžiovinti ir sumalti, ar aut len
tos su kočėlu ar buLl u sutrinti.

Kvietinius m liu-j ir ^ų^ash 
miltelius sumaišyti. Tahtri, pie
ną ir citrinos žieveles ištrinti. 
Supilti į miltus ir gerai ?Wh- 
kyli, keisti 15 miit. pailsėti ir 
piohal rškto-io us badoiii'Jojurk(»- - 
cėmikii. išpiauslyti skridinukais

. j .s'ji’!’’
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abejin-

Aišku, mums reikia išnaudoti

Taupykite dabar

GERIAUSIA DOVANA

Chicago, III. 606081800 So. Halstod $t

1739 So. Halrted Street, CMc*co, DHnof* 60608

Soucy

- Mano 
kursui 
pakan-

FROm Z) 
HEIGHT OF 
10,000 FEET

ENERGY 
WISE a

T»WT MOHT tXi’. X ASKED 
For ctws' vips and you 
GAVE ME The EYE’BROWS'.

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any 
regular strength headache 
tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

Don’t be a Bom Loteri

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

L. $1.00.
80 p«L $2.S0

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

b p G - ceriui*/ Hungary, you were 
OoKsoesEo P) boor if you failed To 
Kiss your host’s fa/orite Cow, 
V/HEH YOJ ARRIVED AND DEPARTEDM

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

THEEE FjRę 
QLNE TREES 
MORE "THAM 
lOOO VERRS 
OLD.... STILL 
BEARING 
FRUIT I—

Federaliniai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus eer- 
tifikatus.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak 
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio kraSto laisvė Ir lietu
vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau H vardintomis knygomis 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kaminskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai splei 
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolieviku Ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapažinskas, IŽEIVIO DALIA. Atsiminimai Šelvio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje bėjai- 
kuriančio Ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knygs gausiai mu
štruota. 300 psL Kaina 7 dot

ČIKAGIETĖ$ ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO., -LIETUVO*. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakluose. 
Klaipėdoje Ir Palangoje. V lizdus apražymaL ka ji ten matė, kokiu 
kalbu girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 98 psl $1J0. Yra taip pat 
išversta

i. A X‘.SS IN THE DARK. .Pikantiikų Ir intymių nuotyki:
aprsžymd, paimti ii gyvenimo. Lengvu stilius, gyva raiba, mažiai išleisi* 
150 psl. Ksiiik S2.C-0.

Dr. .Juos** a. KonClu*. hISTOKY OP LITHUANIA. Lietuvos istorija? 
.ištrauka nuo r><^ senųjų amžių iki pokario mėtį. Vidutinio formato.^ 14S 
ps>. kainuoja $2.C0. ; ■ I'v-Sff'dSr®

Dr. Juoze* 6. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK V* 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valxtyoe* ir jos kaimynų istoriją 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.0u.

Dauguma šių knygų yra tinkamo? dovanos Įvairiom!* progomis. Jas t 
kitas knygas galima įsigyti atsilankdus i Naujienai arba atsiuntus ^ekj e 
umtgme perlaidą. rriawSB?

Nagi tai “lituanistikos kate
drai“ prie kokio didelio ir gar
saus JAV ar Kanados irto rei
kėtų bent trijų profesorių: kal
bininko, literato ir istoriko. Iš 
kur juos paimti ir iš kur imti 
lėšas, kurių reikėtų gana daug? 

graudenimus m ūs ų ’ Daleiskime, kad ta katedra eg- 
praeitą rudeni, kad zisluc’lų ir be studentų, tegul 
reikia surinkti nors tie profesoriai dirba tyrimo 

studentų lietuvių darbą, kas yra priešinga Ame- 
Čikagos u-te, Į rikos irtų politikai, bet pinigų 

vistiek nemaža reikėtų. Kuklios 
mūsų fondu lėšos galėtu būti

SPtcia.
TOOAY
Um6c*Ūj

KANADOJ MATOMAS 93%
Ačiū mielam Naujienų skai

tytojui p. Misiuliui iš Edmon
ton, Albertos provincijos Kana
doje: jis atsiuntė dviejų Edmon
ton laikraščių — North Edmon
ton Examiner ir Edmonton 
Journal — iškarpas su aprašy
mais apie pirmadieni praeisianti 
saulės užtemimą Įstrižai Kana
dos per Albertos, Saskačevano’ 
ir Manitobos provincijas iki 
Grenlandijos ir t.t. Užtemimas 
prasidės valandai po saulės pa
tekėjimo, prasidės 8:29 vai. ryto 
ir baigsis 10:44 vai- -Praeis apie 
300 mylių platumo ruožu ir to
je zonoje saulė bus užtemusi 
iki 93 nuošimčių.

Užtemimas geriausiai būsiąs 
mato'mas B'randone, Saskačeva
no provincijoje. Pranešimuose

kursus, kaip Krėvės “Modern 
Lithuanian literature”, galėtų 
pasiklausyti ir būsimas inžinie
rius ar medikas, dėl bendro iš
silavinimo. Tačiau taip nėra, 
jiems gaila laiko. O ką jau be
kalbėti apie lituanistikos speci
alistų ruošimą, kai reikėtų jiems 
gerokai padirbėti, paėmus nors 
ir kaip šalutinį dalyką.

Realiai galvojant, reikia pa
sistengti kaip noYs išlaikyti bent 

lietuvių kalbos 
gursus, kurie sporadiškai randa 
prieglaudą prie vieno ar kito 
Amerikos irto. Toks kursas Vy
čių pastangomis praeitą rudeni 
buvo Įvestas ir Georgetowno 
u-te Washington, D.C. lietuviš
kai nemokantiems. Atsirado 13 
studentų. 10 lietuvių kilmės ir 
3 kitataučiai. Tai jau labai ge
rai. Visa bėda, kad laikui bėgant 
jų skaičius ne daugėja, bet vis 
linkęs mažėti iki nulio. Prieš 
pora dešimtmečių tame pačia
me u-te buvo ir estų kalbos kur
sas. Dėstė emigrantas estų ling
vistas Julius Mark, deja, ir jis 
turėjo tik vieną studentą, ameri
kieti karininką. Jis ir mirė Wa
shingtone, netikėtai ištiktas šir
dies smūgio savo studento bute.

2759 W. 71st St., Chicago, Ill.
* RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

beprasmingai iššvaistomos 
profesorių atsiminkime, kad buv 
teko skaityti spaudoje apie to-j 
kį Lietuvos istorijos rašymo 
projektą — eilę bendradarbių 
esą numatyta pasikviesti iš • . . 
Izraelio. Visiškas bankrotas ar
ba nepasitikėjimas savo jėgo
mis. Gal ir taip —- senieji išmi
rė, jaunų nėra.

Mano pesimizmas remiasi pa
tyrimu. Esu dirbęs ketveris me
tus vaisi. Indianos u-te (Bloom
ington, Ind.) ir tarp kitko skai
čiau kursą apie baltų tautų 
liaudies kultūrą, pirmiausia 
patiekdamas etnografiją ir tau
tosaką, bet užkliudydamas ir vi
są kultūrinį Baltijos tautų gy
venimą. Ir atsitiko, kad per du 
semestru turėjau tik po vieną 
klausytoja: viena karta Phila- 
delphijoje gimusi armėną ir ki
tąkart jau trečios kartos Ame
rikos lietuvi, kuris ir lietuviš
kai šiek tiek mokėjo. Kitais se
mestrais turėjau po 3 ar 4 stu
dentus, jų tarpe ir vieną japo- 

|nę, dabar profesorę Havajuose. 
Tačiau per visus ketveris me
tus neatsirado mano klausyto
ji) tarpe nė vienas “dipukas” ar

i anglų kalbą.
ZoUanko, SATYRINIS NOVtLtS. Genialiu* nnų rąžytojo 

80 Mtyrinlų novelių. 199 pu*l„ kaina $2.
D. KuraMa, KELIONt | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOV At>- 

toriau* pastabumą neapgauna Inturi*to ir agitpropo propaganda b«f 
ufmiakiviraaL Abi knygos paradytos lengvu, grasu rtUlnmi.

FrM. P. Pa karki h, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBlS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 178 p*l. dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina tt.

Vincai žamaffli. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS f A RASTOJ E.
M pat Kaina ŠUO. < T-

Ma ir kiti laidiniai yra gnnasO
NAUJIENOSE, 17J! Sa. HALETED FT.. CHICAGO, fLL. SAME .

aNH^Aaat darfca valandimla arba rtaakaaf pilta Ir pHdadaat 
fiakl w ptaWat peri aidą.

Niekas neginčija, kad yra 
reikalingos savaitgalinės lietu
viškos mokyklėlės, Aukštoji vi
durinė lituanistinė mokykla, (Pe
dagoginis lituanistikos institu
tas ir'lietuvių kalbos kursai Či
kagos u-te ar kur kitur. Jie dir
ba, kiek sąlygos leidžia, nau
dingą darbą ir reikia dėti visas 
pastangas juos išlaikyti. Ta 
prasme aš jau rašiau savo pa
čiame pirmame straipsnyje Dir
voje. Bet ir tai nėra lengva. Su- 
silikvidavo lietuviška gimnazi
ja Kcnnebunkporte, Me. Dabar 
Vasario 16 d. gimnazijos -liki
mas Vak. Vokietijoje darosi 
kritiškas. Ir vis dėl tos pačios 
priežasties — mokinių stoka. 
Kas skaito laikraščius, tas pri
simena graudenimus mūsų 
spaudoje praeitą rudeni, kad zistuc’tų ir b 
kaip nors reikia surinkti nors tie profesori 
minimumas 
kalbos kursam 
kitaij) ta programa bus pan 
kinta. Priminsime silpnos ;

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris,' kuris pradžioje pro tirpstant} sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmls ir pamažu įveda i gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
Juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Auffu«fal*ri* • VilčIOnlinA, ŽVAIGŽDITOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 128 psl. Kalną $1.—.
2. Jurai* Baltruialtl*, ŽEMES PAKOPOS. Elegtjoi, giesmė*, poemos 

Klženlnio formato, 157 psl. Kaina $2.00.
3. Butkų Juzė, EILIRASČIAI IR RASTAI. 155 psl $1.50.
4. Vincą* Joniko, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 189 

psl. Kaina $3.00.
5. Kl*op«i Jurgallonli, GLODI • LIODI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
8. Anatolllu* Kairy*- AUKSINĖ SIJA. Eilėraščiai, 88 psl. $2.00.
7. Nidi* Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 ižvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iMustracijomia $5.00.
8. Nida* Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“AnykSčiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
9. Baly* Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL $1.00.
10. Stary* Santvara*, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00
11. Stasy* Sattvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

Ual, 92 psL, $1,00.
13. Petrai Sigitas, PLAUK, MANO LAIVELI. EllėraSčiat, 112 psl. $1.00.
14. Eugenllus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 ‘
15. Elena Tumlenė, KARALIAI IR IVENTIEJI. Eilėraščii
IK Alfonse* Tyruoll*. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 pal. $3.00.
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai.

55 pal. $1.00. ” " 1V MB
18. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 pal. $3.00.
Norėdami Įsigyti Šias ar kitas knygas, praJome atsilankyti 1 Naullenp 

raktine arba užsakyti pažtu, pridedant čekį ar pinigini orderi.

DR» ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 
___ JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS
Pr. A. J. Gussen — MINTYS IR DAP.BAT, 259 psl., liečiančius 1908 

metų Įvykiui, Jablonskio ir Totoraičio jaunai dienas ir susi- 
rūpini asą . - ___ W.08

Or. A. J. Gusaan— DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grefia
Kietais viršeliai*, vietoje $4.00 dabar tik--------------- SXM
Mlnkžtaii vMdiahr tik____________ ______________ _

Dr. A. J. Gvsaefl — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Keiionėa po Koropą Įspūdžiai. Dabar tik ---------------- 91M

laikna Wp pat užsakyti paŽto, atsiuntus £»kj arba inonay erderi, prie 
BViedjfes kainos pridedant 58c. perrionthme iiialeeeM.

Cnivcrsp.clo vadovybė pa*i 
ėmėsi žyg ų šiuos kirsiu. Įvesti 
po to, kaip stipriai Connecticut 
valstijos lietuviai pasirodė ko- 
/o mėnesį lietu.ių kultūrai skir- 
o mėnesyj melu. Dabar labai 

svarbu, kad bent po 7 mokinius 
užsiregistruotų vienam ir an
tram kursui. Nesusidarius pa
kankamam mokinių skaičiui, 
kursas nebus duodamas“ 
(Draugas, 1973. VII. 13) Neži
nau, kaip tie kursai pavyko'. No-Į k 
įėjau gauti informacijų, bet 
paskambinus nurodytu telefo
nu niekas neatsiliepė. Tai tokios : žei

kurse liko devyni . . . Tėvams 
ir studentėms reikia susirūpin
ti, kad Įdėtos šiam lietuvių kal- 

lituanistikos bos kursui įvesti pastangos ne- 
projektą, kuriam būtų dėl studentų stokos sunai- 

(Draugas, 1973 rugs.
16 d.) Netrukus vėl skaitome 
nedžiuginančias žinias: “Loyo-' 
los universileįe įvesta lietuvių 
kalba ir pradinį kursą jau dė
ste. Įsiregistravo 6 studentai.

Į aukštesnįjį kursą įsiregis
travo per mažai studentų. I.ake 
Shores skyriuje aukštesnį kur
są dėsto tuo tarpu tik trims stu
dentams“ (ten pat rugs. 13 d.) 
Dabar vėl skaitome spaudoje, 
kad dėstytoja J. Reklaitienė pa
sitraukia iš tų nedėkingų pa
reigų ir paieškomas naujas lek
torius. Ar pavyks jį surasti, kai 
darbo perspektyvos yra tokios 
netikros - šiandie yra, ryt gal 
nebus?

For your headache get 
extra strength and safety, too,

Anacin® has extra strength.
More strength than any reg
ular headache tablet. And 
Anacin combines that strength 
with safety.

Like all leading headache 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe
Extra strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin.

Perskaitęs žurnalistinį VIj minties žmonėms tuos dalykus 
R-jaus straipsnį “Iš kur toksj “Girele Gampus į (pradinį) lie 
pesim:zmas?’’ (žr. Draugo tuvių kallx-s 101 kursą įsiregis- 
1979. H. 5 d. nr. 30), negaliu at- travo J 1, o (pažlugusių) 101 
sistebėti, kaip galima taip rašy
ti apie vjLską, tik ne į temą. Gin
čas e'ha apie R. šilbajorio iškei 
tą bi.'mbastišk 
katedros’ 
pritarė kai kurie Draugo redak- kintos 
toriai. Pirmiausiu reikia išmo
kti kalbėti ir rašyti į lemą, bet 
ne apie “miškus, laukus, pie
vas, balas ir visa kita”, anot to 
vokiško priežodžio.

l.ūli.I sl'eikuoiančiu tarmų daf- 
bimiiKų tre.-i.id eni buvo užpuo
lę saločių auginimo farmas, no
rėdami išvaikyti Imperial Val
iev “skebus”, tai vra farmu sa
vininkų pasamdytus dirbti strei
kuojančių vietoje, bet policija 
ašarinėmis bombomis juos pa
čius išvaikė.

Policijai (apie 100) su strei- 
uojančių minia besigrumiant, 

maž!aus:ai du policininkai ir 
Irys, sli eikininkai lengvai su- 

neareštuota.

kiekvieną prOya O tokių progų 
pasilaikė, štai lokiu Įdomi 
mums naujiena: “Dridgepoi te, 
Conn, esančiame Sacret Heart 
universitete šį rudenį 
lomi lietuvių kalbos ii 
slorijcs bei lietuvių
..ursai.

vaikas. Tos jirogramos, kuri 
Įtraukta į “curriculum” 

man pasiūlius, jau seniai nebė
ra dėl studentų nesidomėjimo. 
Po manęs bandė tęsti estas, bet 
ir jam panašiai sekėsi.

Gal aš guvau prastas dėstyto
jas. Mes žinome, kad prof. Krė
vė Mickevičius literatūros pas
kaitas skaitydavo labai įdomiai, 
ir štai jo skaitytam lietuvių li
teratūros kursui Pennsylvanijos 
u-te Philadelphijoj atsirado’ vos {elementarius 
vienas klausytojas K- Ostraus
kas, kuris rašo: “Atėjęs į pir
mąją paskaitą, radau Krėvę jo 
kabinete vienui vieną. Kiek pa
laukes, klausia: 0 kur tasai ki- 
tas lietuvis? . . . Matyt, lietuvių 
literatūra jam nelabai rūpi . . . 
Krėvė dar kiek palūkėjo ir pa
galiau sako: Vadinasi, būsiva 
dviese . . .” (Metmenys, 1988, 
nr. 36, p. 12). Supraskite, kaip 
tokioje padėtyje jautėsi Krėvė, 
Balys ar bet kas kitas . . 
skaitytam rusų folkloro 
klausytoji} atsirasdavo' 
karnai.

Toks mūsų studentu 
gumas yra labai liūdnas daly
kas. Vis dėlto tokius bendrinius

publika visu rimtumu perspė
jama jokiu būdu į pačią saulę 
nežiūrėti ir nei nepažvelgti net 
per jokius aprūkytus stiklus ar 
akmiiis, nes tie saulės spindu
liai permuša ir deg'na akių 
lėlytes.

The BLUF 
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NIAGARA LAUKIA TURISTŲ

Neliepiamas skaičius yra minkstapročių — asme- ny-u pasupusiųjų. (Iš Dovydo psalmės)uč yr.; ftudėlingo sme-. Visi trokštą atsigauti dvasia: ,..iu pasireiškimas iš-įasmenybe-jausmais atgimti gė~

Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai 

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

(rcje. iMLcr.Kiiiias akmeny ucs, ki'.ap dar vadinamas jausmų nepastovumu (emotic’nal instability), yra daugelio žmogaus vargų-nelaimių priežastis. Viena tokia nelaimė neseniai Įvyko Guajanoje. Tai baisi tragedija. Gali labiausiai stengtis, vis vien nerasi pateisinimo šitokiai baisybei — savižudystei ir žmog-

riui mūsiškiai sutelpa minėtose religijose, ar visai Šalia jų išlieka žmoniškais bedieviškais likdami. Kurį dar vedžioja galva, nė vienam tokiam nėra reikalo kreiptis į netikrus pranašus, čia kultistais vadinamus, o save kunigais, vyskupais pasivadinusius civiliokus. Jų su protu susipykusių šiame krašte net

sergantį vyrą. Klebonas į skmr meninis galimi, bet su žmogaus
ią atsakęs: “Ji bažnyčioje vis- 
Ką gerai padaro, o man nesvar
bu, ką ir kaip ji namuose el- 

igiasL..”

žudystei. Tai viena dalelė mūsų į virš pusės tūkstančio’ grupių modernaus amžiaus, to apšvies-1 atsirado. Mat, kas galva — tai ’ ” ’ ir protas. Gerai būtų, kad jie mėgintų gėriu užpildyti savose ir savų pasekėjų asmenybėse atsiradusias daubas. Bet kur tau. Ko pats neturi, to ir kitam duoti negali.Taip tie kultistai ir pasinaudoja savų pasekėjų jausmų nepastovumu. Jie juos suvedžioja visapusiškai savo naudai. Ir taip jie elgiasi skelbdami darą Dievo vardu. Tai tikri žmogaus dvasios ir jo jausmų parazitai. Jie šventyklas pavertė religinėmis smuklėmis (tavernomis), šios, paprastos būdamos, iš svaigalų daro biznį, o kultistai lengvatikiams apnuogina asmenybę ir jų kūną žudo ir iš to pelnosi. Taip žmogui kenkdami' jie užslepia savus blogdarbius Dievo-Jėzaus vardą minėdami ir tuomi įgaudami lengvatikių pasitikėjimą. Eilinis žmogus nelaiko blc'gu žmogumi tą kul- i- tistą, nuolat minintį- Jėzaus vardą. 0 kad toks gali būti taip besielgiančiu religiniu pakvai-lTaip dedasi ir su tais kultistais:

to ir mokslų gausaus laikotarpio. Žinoma, tai ne mokslo-ap- švietos kaltė, bet jos trūkumo ir paties žmogaus sava asmenybe dar netapimo žmogumi pasėka. Mokslas čia patarnavo tik įvykių greitam perdavimui. Spaudos atsiliepimas buvo staigus, bet tragedijos esmę nelabai išaiškinantis. Už tai ją čia išsi- a škinsime.Juodas varnas kranktelėjo, visa giria linktelėjoŠi lietuviška mįslė nusako kadaise turėtą dvasiškio įtaką parapijiečiams. Laimingi buvo tie parapijiečiai, kurie turėjo asmenybe taurų (jausmais susitvarkiusį) ir reikiamai apsišvietusį parapijos vadovą. Tada tik jo Įtaka naudingai veikdavo žmones. Tik tokie dvasiškiai lygiai gražiai padeda saviškiams: žy- krikščionims (evangeli- 0 r t o d oksams, katalcams,kanas,kams), musulmonams... na, bedieviams. ir

sėliu, retas kuris šiame reikale orientuojasi. Taip ir esti palaikomas žmogaus d i d ž i ausias priešas — jo asmenybės gadintojas — tiek religinėse tavernose besirandąs, tiek per radiją dvasines nesąmones skelbiąs, tiek per TV neva stebuklingus pagijimus rodąs. Tai šio amžiaus melas, didžiausias asmenybe paliegusiojd išnaudojimas.Doro darbo nesigriebiantieji išnaudoja lengvatikiusKur yra gėrio tuštuma, ten blogis savo lizdą susuka. Tekia jau yra gyvenimo tiesa. Tie kul- tistai, sunkaus ir gero darbo ne- sigriebdami, pradeda išnaudoti lengvatikius. Duona jiems labai lengva: jausmais sumenkusiam tu gali Įkalbėt ididžiausias nesąmonės ir j-s jas už- tiesą laikys

jį, tai normaii tcs moteriškės elgsena ir jis nesiimąs atsakomybės. 0 kad jis ją pirmiau sukvailino sava “tiesa”, tai Amerikoj tikyboms laisvės yra saugomas. Toji kultisto “tiesos” su-

Visur tas pats vargas su tais asmenybe pastipusiais žmonėmis : jie gali būti labai išsimokslinę ar vos tik raidžių palaižę, jei jie asmenybe esti menkuo- iiai, jų visa veikla bus didžiai nežmoniška. Kiekviena šio krašto laisvė turi būti drausmės ri- oojama. Kitaip laisvė, kad ir religinė, virsta savižudybe ir zmogžudybe, kaip neseniai dėjosi Gvajancje. Apie tai kitą Kartą.Išvada: Pilna sveikata žmogui yra vertingiausias dalykas. Pilną sveikatą sudaro trejopas sveikumas: kūno, proto ir asmenybės (jausmų, emocijų) tvar- Ka. Išsimokslinimas tarnauja sveikatai tik tiek, kiek žmogus esti tvarkingas visose trijose’ /irš minėtose srityse.Jausmais netvarka įvairiausiai kankina muosius. Ji netvarkingu ginys yra žmogus. Jis metasi Į pelningą sritį: per išnaudojimą religinių nusiteikimų jis apgauna artimą, ypač pagyvenusią senutę. Toks ima pardavinėti danguje akrus, skelbia- jsi atgimęs ir tave atgimdyti galįs. Toks tvirtina pagijęs nuo

s veika tingumu esminiai nesti 
surišti. Geriau nuo meditacijos 
likusį laiką.sunaudoti sau ir ar
timui naudingus darbus atlie- 
kant. Krikščionių, dabar links
niuojamas susitaikymas ateis 
ne per bendrus pasikraipymus 
prie altoriaus, bet per bendrus 
darbus alkanus penint, nuogus 
pridengiant, pasimetusiems ke
lią į namus nurodant ir visoke
riopai jų trejopos sveikatos pa
jėgumą didinant Tai bus ge
riausia žmogui dovana ir Die* 
v ui auka.

Ši tiesa tik asmenybe pajė
giems suprantama ir tki tokiems 
pasisavinti galima. Juk jūs, va
dai-vadeliai, susipykote, ne mes 
eiliniai parapijiečiai; jūs ir susi-taikinkite, būdami krikščionys iki šiol vien tik lūpomis. Šiaip žmonės, ypač jausmais tvarkingieji, niekada nepyko, nepersekiojo kitaip tikinčiųjų, dargi tų pačių krikščionių. Todėl mes visi stenkimės tiek savo jausmus sustiprinti, tieki asmenybėmis susveikti, kad pajėgtume jokiam autoritetui aklai-hepąSi- tikėti ir jam avieslnuolankumo nerodyti. j' -į* į. “Tik teisingai besielgiančius visus ii' visur esančius /žmųnes palaikykime, o net artimidųsįus savus-saviškius, nežmoniškai save vedančius, perspėkime iar.tiesiu keliu eiti priverskime/ jų blogdarbių jokiu būdu nępalai- kydarni. Tas gėrio savyje ir aplinkoje puoselėjimas ir blogio saiyje bei artime ir aplinkoje J šalinimas yra mano, tamstos ir ; gydytojolsidarė religinis biznis-Prekyba,'kiekvieno kito- y - taip-gausiai čia per radiją, TV, šiandieninė veikla. Ją pfakti-

patį ligonį ir arti- dažnai pasireiškia religingumu. Tin- jausmais paliegęs būdamas apsukrusjie labai energingai perša savo “tiesą”, kas antras žodis mini Dievo vardą, .sakosi esą išrinktieji tave vesti į dangų. Taip Dievo vardu kitus išnaudodami, jie darosi žmogaus kūno ir dvasios parazitais: gyvena be dar- klaidintoji gydytojus laikė nušilo — jiems užtenka lengvatikių dėjėliais ir prie jų reikale nesi- jiems paaukotų žaliukų. Jie tik kreipė, o šaukėsi savos sektos turėtų visokių ligų — ir tave ir lekia galvatrūkčiais pas turtingas senutes, daug rečiau senelius. Pastai-ieji, mat, nesiduoda taip lengvai į apgaviko vatą įvyniejami tol, kol jie dar savu pfotu gyvena.’-*Kultistas savo aukai nė išsižioti neduoda, jis tik mala ir mala nesąmones apie dangų, peklą, atgimimą, atsivertimą, jo tiesos pažinimą, atgimimą... ir vis kar sakinys Jėzaus vardą be reikalo prideda, šventraščio ištraukas, seniai visiems žinomas, kartoja; kaip tikras pamišėlis, savo aukai teršia sme-1 genis tol, kc’l pastaroji ima pa-'laig^ siduoti, jam savų žaliukų san_

atstovų. Pastarieji net tris him- pagydyti galįs per Kristų. Leng- nus giedojo, ją už r darni, o ji kraujavo;nešaukė ir tol giedojo, kol nukraujavusi moteriškė pasimirė. Ipamosklus-pasakojimus skelbiama. Lengvatikiai — mokyti ir:
- --- - --- o—_ . matikių yra galybės. Taip ir su

kuoti turiu aš ir tamsta, be jokio kultistu pasitikėjimo bei jo insokęri opų-, palaikymų.Visi kultistai, kur jie besiras- tų — bažnyčioje, koplyčioje ar religinėje smuklėje — išpylęs iš mūsų aplinkos, kai. aš. ir tainsta jų menkysčių, kad. if Dievo vardu atliekamų, nepalaikysime ir žaliukais bei palikimais jų, ne- reinsime. • -Lietuvis tūri; savą energiją ir išteklius nukreipti į reikalingiausius darbūs, pir- : miausia einant į pagalbą tiems,
IS

Jos tėvas apgailėdamas nelaimę tvirtino, kad ir dabar jo duktė būtų gyva ir prižiūrėtų savo septynis vaikus, jei ne tas jos sniegenų užteršimas, pasiduodant kultisto, dargi vyskupu pasivadinusio, nesąmonėms. Jis pilotiškai rankas nusiplovęs, eina prie kitų aukų-Laisvė turi būti drausmėje šiame---- — kaip kas išmano, taip.. . , , , . save gano. O tikrai išmanančiu,taupas patikėti bei palikimus normaliu jausmais žmoniu čia perrašyti. Kuitastai yra geri kup-i nėra pe;viršis? todėl rand; čiai: per žmogaus nesiorienta-;ros žolės čia pasišienauti vimą dėl asmenybės sumenki-!k}e kultistai (inūsiškai mo, jie didina savo kraitį. Jukiatskalū'ai) Jie riinto darbo taip ir visi žemiški pirkliai; pojėgia dirbn dėl savo as . tursla skelbimais apakindami, bės pasiipim0. jie darosi religiš. apgesindami n e siorientuojan-į kai išprotėjusiais: kaip mašina ciuosius. Į jie kartoja Jėzaus varda antPas sviesiuolius kultistai ne-Įgatvės kampo> autobuse/savo silanko, žino, kad nieko nepeš. ‘ reiiginėse tavernose. Jie yra la- Taip pat ir pas neturtingus se-. bai dkfeli pakrikusi jausmu n. nukus jų nepamatysi: kultistas‘goniai) kenkia nr;.nkšiagalviams. nieko’ nenujaučia gausiąs iš tuš- Nebūtu tokiu religiškai pamišv- čios kišenės. šiųjųNesiorientuojantieji yra gera -dujami- sveikiau pragyventų' sa- dirva kultistams I vo amžių.
IKaip pelėsiai auga tamsoje,! ’*’ tokių kultistų, kurie, drėgmėje, apsileidimo pašėko- Į Įspūdžių padidinimui-, sakosi esą sc, taip ir parazitiškas kultistas’^giję nuo visų, ligų (kurių ne- semia žaliukus iš nesiorientuo-j išskyrus turėtą ir turi- jančiojo santaupų. Toks inūsiš-j n1^ j^«ių nepastovumą), kai kis (ypač mūsiškė) galvoją tai]): minėt pradėję ir dabar ži-“Juk kultistas kalba apie Die-i ”9 eisi& 1 dangų. Taip tvirtinda- vą, dangų, atgimimą, dar pra-lJ,ias kultistas suvedžioja jaus- garu pagąsdina ir vis prašo kar-jm,ais paliegusius — jie tikisi tu melstis, jo kalbos išklausy- kultisto padedami dangų pa. ti... tai vis gori darbai. Todėl seksią. Tikrenybėje, žmogaus tas kultistas turi būti geras, o1 idt>i,nimą gali patvirtinti ne pats ne blogas žmogus!” j žmogus, bet jo artimieji bei kai-

Deja, taip nėra. Dabar ir gat-p11^3’ ar Bendradarbiai. Mat, 
vės merginos nešioja ant kaktoj tv’r,inli ‘‘^n?3 eisiąs j dangų”, 
kryželius bei mėdaifliėliųs, Pre-Į° 8yvcnti pragariškai yra tas 
zidentas Cartcris atsisakė va-jpa,s> kad tvirtinti esąs Napo- 
diūti šventu musulmonų vadai'eonu ar ruSU generolu. Taip 
Irane, nes ne kiekvienas šaveį tvirtinančiųjų yra pilnom psi- 
vadinąs šventu yra švėntas. O 
tūlas “švrntasi^*. ihusūlihonas 
jau liepia žudyti nekaltus asme
nis ir amerikiečiu#' velniais aj>- 
šaiikia.- ■T a '

Kam čia po 'Aziją Ixistytis, 
kad tokių su pititu susipykusių 
ir lengvatikių išnaudotoju yra 
gyva pekla ir nujau tarpe, Sitai

yra pilnos psi
chiatrinės ligoninės.

Beligihių nevykėlių būdavo 
ir Lietuvoje. Vieni jų, būdami

ga vaikščiodavo po laukus tol, 
kol ūkį nugyveno ir kol vaikai 
paėmė ūkininkauti. Buvo taip 
nevykusių ir klebonų. Štai mo
teriškė ūkininkė sergantį vyrą

krašte yra religijos

minkštagalviai: neišnau-

nares in your part 
joining the Payrr*

t0..Įj

v v c.

*.iženas la the place that is made 
xit of dreams. And, ILS. Savings 

Bonds have been helping to make 
aappy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
art come true footer then ever before.

You can buy sr
-ul<r dream bv i _

*vher* you work, or the 
zv<rt->«-'Month plan where you bank.

** fore yon know it, your American

, - Bemdi j>»y 5’»% IntaP-M ------
maturity 5 vmtk 10 mentb* (4* the tat 
y**r). Borui* repIiweri if k*- r 
tatVDv«(l Wh*o rwMjrUd t?*y or he ombad 
•t pir i* not Bub-xt to

vienas pentckojtMfe per TVral’Icidus*« vis *>«žmyėion h ktfo- girias.i kad jis žinąs, jog už kelių metų, bus viiieuis žmdriėins galas. Tolei jjs .visai.nesijaudinąs dėl mirties nuonukraujavimo gimdant ir atsisakant rodytojo pagalbos. Pigai1

bemoksliai kimba kaip žuvys ant meškerės slieko — na ir kenčia įvairiopai. Valdžia čia nieko padėti negali.Kol ateis čia bedieviai ir visa religinį biznį panaikins, mes turime patys tvarkytis: šviestis r sveikti asmenybėmis. Tas mūsų apsišvietimas; ir asmenybėmis (jausmais) sutvirtėjimas apsaugos mus nuo įvairiausių religinių atskalūnų (kultistų).

vo. Kaimynai, jos vyrą slaugą, ėmė skųstis, prašyti klebono, kad jis patartų dievobaimingai moteriškei palikti bažnyčią ’> 
klebonui patarnavimą, d eiti Vi
tų .pirma, tvarkyti-slaugytb savo

Mes būkime arba netikinčiais Į kurie apleisti ir tokios pagalbo Dievą, jei norime tokiais būti, l’nesulaukiaarba tikėdami Dievu tvarkvki- mės pagal esamų religinių bendruomenių nuostatus (krikščionių ir kitokių). Kultistas yra ligonis — jis nieko dvasioje naudingo nei vienam nėra pajėgus suteikti. Tik pats žmogus savomis pastangomis gali savo jausmus gerokai aptvarkyti. Iš čia ir gaunasi tas vadinamas žmogaus, atgimimas. Kultistas nieko kitam gere’ nesuteikia.Sušikaupimas-meditacija yra sveikas, žmogui naudingas ir reikalingas dalykas. Susikaupk patogiai atsisėdęs ir užsimerkęs, liežuvį atmetęs, kiek viršun akis pavertęs, minutei, kitai, ar keliolikai, kartą ar kelis kartus, dienoje — tai ir viskas, ką> religinis nusiteikimas gali žmogui talkinti. Visi kiti religiniai priedai nėra žmogui esminiai-. Jie tik tam tikrų nusiteikimų as-

Pasiskaityt1: Medical Tribune Vol. 20, No. i,. January 3', i979.
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ACORN SQUASH 
SAUSAINeLIAI

Buy * etf no larger or

mm

&onl be a Bom Loeerl

Orkaitė 375CF.
Prop.: 1 jV,...

squash (sudžiov’ntų if '•.nlrifl- 
tų) miltelių, 2 puodukai kvie
tinių mi tų, 1 put'duka-i pifeho 
2G riebumo, 3 ša ’kš a sesgfrfe 
Tahini, 2 Š iukštai s. smu k ntes 
citrinos žievei- s.

Darbas: Aco n s.-?f xh, pCr. 
pinuti, išskapluo i sėk’-ts,- plo
nai nuskusti žievę, sutarkuoti, 
išdžiovinti ir sumalti, ar ant len
tos su kočėlu ar bsLl u sutrintu

Kvietinius milus ir i quash 
' miltelius sumaišyti. Tąhh'i, pig- 

ną ir citrinos žuveles ištrinti. 
Supilti į miltus ir gerat rštffiū- 
kyti> Leisti 1 .> nūn, pailsėti ir 
plonai Tškočio us b;idmnijoju.ko- 
cėiiuku. išpiauslyti skridlnukais

i .sHi’ipn-t ' .ph Hf įftiin.
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Optimistai ir pesimistai apie “lituanisikos 
katedra” t i '

Perskaitęs žurnalistinį VI. t minties žmonėms tuos dalykus.; 
R-jaus * straipsnį “Iš kur toks j “Circle Campus į (pradinį) lie- 
peši nf žinąs?” (žr. Draugo tuvių kalbc's 101 kursą jsiregis-' 
1979. II. 5 d. nr. 30), negaliu at- travo J 1, o (pažengusių) 101 
sistebėti" kaip galima taip rašy- kurse liko devyni . . Tėvamsti apie vjską, tik ne į temą. Gin-jir studentėms reikia sus i rūpi n-’ čas e'iia apie B. šilbajorio iškei-.li, kad įdėtos šiam lietuvių kai- į tą limbas t iš ką “lituanistikos bos kursui įvesti pastangos ne-į katedros“ projektą, kuriam būtų dėl studentų stokos sunai-j pritarė kai kurie Draugo redak-, kmtos” (Draugas, 19/8 rugs. Į toriai. Pirmiausia reikia išmo- 10 d.) Netrukus vėl skaitome'’ kti kalbėti ir rašyti į temą, bet nedžiuginančias žinias: “Loyo- ne apie “miškus, laukus, pie- los univcrsileje įvesta lietuvių vas, balas ir visa kita“, anot to kalba ir pradmį kursą jau (tevoki š ko priežodžio. s-<-- Įsiregistravo (i studentai.Į aukštesnįjį kuisą įsiregis- Niekas ntginč.ja, k«.d yia Įrav0 per m3žaį studentu. Lake reikalingos savaitgalinės lietu- g,^ skvriuje aukštesni kur_ viškos mokyklėlės, Aukštoji vi- sa <fel0 {arpu (ik t,.in)S stu. dūrinė lituanistinė mokykla, iFe- (lentanis» (k,n paJ ]8 (| } dagoginis lituanistikos mrtitu- J)ahar yė] skait()lne'spaU(l(>jeJ tas ir'lietuvių kalbos kursai či- kad (Uslytoja j RckiailIenė pa_ kagoš u-te ar kur kitur. Jie dir- sitraakia iš lu nedėkingu pa. La, kiek sąlygos leidžia, nau- rdgu if paiešk;,nas nailja; k.k_ dingą darbą ir reikia dėti visas to..:Js Af pavyks suf;i3|k k..i pastangas juos islai yti. fa darko perspektvvos yra tokios i prasme aš jau rašiau savo pa- RetikfOs _ šiand{e yra ryĮ g;u čiame pirmame straipsnyje Dir- nej)1IS > voje. Bet ir tai nėra lengva. Su- silikvidavo lietuviška gimnazrl Nagi tai “lituanistikos kalėja Kennebunkporte, Me. Dabar drai“ prie kokio didelio ir gar_ Vasario 16 d. gimnazijos -liki- saus JAV ar Kanados irto relinas Vak. Vokietijoje darosi ketų bent trijų profesorių: kal- kritiškas. Ir vis dėl los pačios bininko, literato ir istoriko. Iš priežasties — mokinių stoka/kur juos paimti ir iš kur imti Kas skaito laikraščius, tas pri-! lėšas, kurių reikėtų gana daug? siniena graudenimus mūsų Daleiskime. kad ta katedra eg- spaudoje praeitą rudeni, kad zistuc’tų ir be studentų, tegul kaip nors reikia surinkti nors tie profesoriai dirba tyrimo minimumas studentų lietuvių darbą, kas yra priešinga Ame- kalbos kursams Čikagos u-te,Įrikos irtų politikai, bet pinigų kitaip ta programa bus panai-jvistiek nemaža reikėtų. Kuklios kinta. Priminsime silpnos at- mūsų fondų lėšos galėtų būti

soucy-
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i Height of 
10,000 FEEr

KNYGOS ANGLŲ KALBA
i. A K'.ss IN THE DARK. .Pikantiškų ir tntrnaių EUutyrt:

tpr»Šyin<ti, paimti ii gyvenimo. Lengvas ttilina. gyv* xaiba, mažiai išleists 
150 pšl. Sodria $2.50.

Dr. .4ix>xi» a. KonClū*, mISTOHY OP LITHUANIA. Lietuvoj KtorijOf 
.an trauka nuo r>at senųjų imti g tkl pokariu metę. Vidutinio formato. 145 
psi. kainuoja $2.C9. i ** i I

Dr. Juw»6. Končtus, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK V* 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuves vaiarybea ir jos kaimynu istorija 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.0u.

DfcirguiE* šių knygų jtl tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jm t 
kitas knygas gulima -įsigyti itsilinkins i Naujienas arba atsiuntus ,čeki k 
uinigiDe perlaidu. .r

NAUJIENOS
1735 S.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIKA GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO- 
__ _ JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
STA. J. Gusun — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1906 

metų Įvykiui. Jiblonskic ir Totoraičio iauaai dienai Ir snsJ- 
rtpinijuj. __ ___________— _

Or. A. J. Gumn — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir £roži»
Eletiii viriellaii, vietoje $4.00 dabar tik ------ --------- S3.M
Kinkžtaii v&šellafi tik —-------------------- ---------- --------- IMS

Dr. A. J. OosMn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.
Keilonėi po Europą Įspūdilet. Dabar tik —------------ HM

Wp pat rfataatytl palto, atilvntva arba ariarL pria 
wrarfytaa kalMr pridedant Me. peratontime iiiatdema.

NAUJIENOS, 
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CEMTURV HUNGCji?/, YOU WERE 

Ct>HS't>ERe> ą Boor if you failed To 
Kiss your host’s f/j/orite Cow, 
V/HEH YCXJ ARRIVED ĄND
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^MONd OTHER PECULIAR FooO FAVORITES.

that txj>. x askeo 
FOR cows’ vips ycu 
GAVE ME The €yE-8RCM4S'.

beprasmingai iššvaistomos. Dėl profesorių atsiminkime, kad teko skaityti Spaudoje apie toki Lietuvos istorijos rašymo projektą — eilę bendradarbių esą numatyta pasikviesti iš • . . Izraelio. Visiškas bankrotas arba nepasitikėjimas savo jėgomis. Gal ir taip — senieji išmirė, jaunų nėra.Mano pesimizmas remiasi patyrimu. Esu dirbęs ketveris metus vaisi. Indianos u-te (Bloomington, Ind.) ir tarp kitko skaičiau kursą apie baltų tautų liaudies kultūrą, pirmiausia patiekdamas etnografiją ir tautosaką, bet užkliudydamas ii' visą kultūrinį Baltijos tautų gyvenimą. Ir atsitiko, kad per du semestru turėjau tik po vieną klausytoja: viena karta Phila- delphijoje gimusi armėną ir kitąkart jau trečios kartos Ame- rikc's lietuvį, kuris ir lietuviškai šiek tiek mokėjo. Kitais sė

\S MOSTLY
'Zez_z.ow/

THERE F)Re 
OLIVE TREES 
MORE THAM 
1OOO VERRS 
OLD.... ST AL 
barring
FRUIT :—

jų vaikas. Tos programos, kuri buvo' Įtraukta į “curriculum” man pasiūlius, jau seniai nebėra dėl studentų nesidomėjimo. Po manęs bandė tęsti estas, bet ir jam panašiai sekėsi.Gal aš guvau prastas dėstytojas. Mes žinome, kad prof. Krėvė Mickevičius literatūros paskaitas skaitydavo labai Įdomiai, ir štai jo skaitytam lietuvių literatūros kursui Pennsylvanijos u-te Philadelphijoj atsirado’ vos vienas klausytojas K- Ostrauskas, kuris rašo: “Atėjęs į pir mąją paskaitą, radau Krėvę jo kabinete vienui vieną. Kiek palaukes, klausia: O kur tasai kitas lietuvis? . . . Matyt, lietuvių literatūra jam nelabai rūpi . . . Krėvė dar kiek palūkėjo ir pagaliau sako: Vadinasi, būsiva dviese . . .” (Metmenys, 1988, nr. 36, p. 12). Supraskite, kaip tokioje padėtyje jautėsi Krėvė, Balys ar bet kas kitas . . • Mano

kursus, kaip Krėvės “Modern Lithuanian literature”, galėtų pasiklausyti ir būsimas inžinierius ar medikas, dėl bendro išsilavinimo. Tačiau taip nėra, jiems gaila laiko. O ką jau bekalbėti apie lituanistikos specialistų ruošimą, kai reikėtų jiems gerokai padirbėti, paėmus nors ir kaip šalutinį dalyką.Realiai galvojant, reikia pasistengti kaip net's išlaikyti bent elementarius lietuvių kalbos gursus, kurie sporadiškai randa prieglaudą prie vieno ar kito Amerikos irto. Toks kursas Vyčių pastangomis praeitą rudenį buvo įvestas ir Georgetown© u-te Washington, D.C. lietuviškai nemokantiems. Atsirado 13 studentų, 10 lietuvių kilmės ir 3 kitataučiai. Tai jau labai gerai. Visa bėda, kad laikui bėgant jų skaičius ne daugėja, bet vis linkęs mažėti iki nulio. Prieš pora dešimtmečių tame pačia-mestrais turėjau po 3 ar 4 stu- skaitytam rusų folkloro kursui dentus, jų tarpe ir vieną japo- klausytojų atsirasdavo’ pakan-Jnę, dabar profesorę Havajuose. Tačiau per visus ketveris metus neatsirado mano klausytojų tarpe nė vienas “dipukas” ar
karnai.Toks mūsų studentų abejingumas yra. labai liūdnas dalykas. Vis dėlto tokius bendrinius

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMES'YS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 ral. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206
4

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris,' kuris pradžioje pro tirpstant} sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda i gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja Ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. •

Naujienose yr* gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
I. J. AupustaltyH - V.IČIOhleni, ŽVAIGŽDtTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 128 psl. Kaina SI.—.
Z. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMES PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 

Kišeninio formato, 157 psl. Kaina S2.00.
3. Butk\» Juza, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL Sl.M.
4. Vlneas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 16S 

psl. Kaina S3.00.
5. Klaopas Jurgelionis, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. SZ.OO.
8. Anatolllus Kslrys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 88 psl. S2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

S išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

"Anykščių šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psL $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00
II. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-jt lyrikos knyga, 152 psl. $2.50
12. Petras Sagstąs, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

tlal. 92 psl. $1,00. •*’
13. Petras Segėtas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
14. Euganlfus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Bilės, 70 psL $100.
15. Elona Tumleni, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėrašaai, 80 peL $2.50.
18. Alfonsas Tyruolls. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. _ Mitologijos posmai.

55 psl. $1.00. ** '
18. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.I ’ , ■ • I

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti J Naujienų 
raštine arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi

NAUJIENOS,

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi šimtinio krašto laisvė Ir lietu

vių garbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomlf 
čia suminėtas knygas gailina užsisakyti Naujienose.

Joonc SIAUBINGOS DIENOS. Atiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimu nuo bolieviku Ir gyvenimu tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės viršeliais kalni 4 doL

Juozai Kipičinskiif liEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Daili 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio limeni Istorija. Knyffi finalai mu
štruota. 300 paL Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ - LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudikiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Valiaus aprašymai ka ji ten matė, kaklu 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. SS psl. ŠUO. Yri taip pat 
išversta 1 anglų kalba.

M ŽoUenko, SATYRINtS NOVtLtS Genialaus rusų rąžytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2
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PrM. P. Pakaraila, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina tX *
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me u-te buvo ir estų kalbos kursas. Dėstė emigrantas estų ling-vistas Julius Mark, deja, ir jis turėjo tik vieną studentą., amerikieti karininką. Jis ir mirė Washingtone, netikėtai ištiktas šir-dies smūgio savo studento bute.

kiekviena fav-ą O Lokiu progų 
pasitaiko. šiai lokiu idu/ni 
mums naujlena: ‘’Bridgeport 
G>nn. esančiame Sacret Neari 
universitete ši rudenį bus dės- 
lemu lietuvių kalbos ir Lietuvos 
storijes bei lietuvių kultūros 
tursai.

I 'niversi !elo vadovybė pa* i 
ėmėsi žyg ų šiuos ku<SUL įvesti 
po lo, kaip skpriai Connecticut 
valstijos lietuviai pasirodė ko- 
/o mėnesį lietinių kultūrai skir- 
o mėnes:o metu. Dabar labai 

svarini, kad bent po 7 mokinius 
užsiregistruotu vienam ir an
tram kursui. Nesusidarius pa
kankamam mokinių skaičiui, 
kursas n e b u s duodamas” 
(Draugas, 1978. VII. 18) Neži
nau, kaip tie k u 
vėjau gauti informacijų, 
paskambmus nurodytu telefo
nu niekas neatsiliepė, l ai tokios 
tokeles.

Dr. Jonas Balvs

puLhl.a vi.su rimtumu persp?- 
jama jokiu būdu į pačią saulę 
nežiūrėti ir net nepažvelgti net 
per jokius aprūkytus stiklus ar 
akmius, nes tie saulės spindu
liai permuša ir deg:na akių 
lėlytes.

> -- — -■ -
j KODĖL SALOČIAI BKANGOŠ?

EL ( !L\ 1(10, Gaii: Ae
Į

1,5(U str<-ikuoiančiu larmų dar- 
bimuKii tre/iad eni buvo užpuo
lę saločių auginimo farmas, no- 

irėdami išvaikyti Imperial Val- 
. ley “skebus”, tai yra farnią sa- 
i vininkų pasamdytus dirbti strei
kuojančių vietoje, bet policija 
ašarinėmis bombomis juos pa- 

, čius išvaikė.
Policijai (apie 100) su strei- 

rsai pavyko. No-; kuojančiu 
j 

bet | maž:aus:ai
11 mini a besig r u m i a n u

policininkai ir
1 trvs sli eikininkai lengvai su-I , \ . x.. , ,
: žeisti. Niekas neareštuota.

KANADOJ MATOMAS 93%Ačiū niielam Naujienų skaitytojui p. Misiuliui iš Edmonton, Albertos provincijos Kanadoje: jis atsiuntė dviejų Edmonton laikraščių — North Edmonton Examiner ir Edmonton Journal — iškarpas su aprašymais apie pirmadienį praeisiantį saulės užtemimą Įstrižai Kanados per Albertos, Saskačevano’ ir Manitobos provincijas iki Grenlandijos ir t.t. Užtemimas prasidės valandai po saulės patekėjimo, prasidės 8:29 vai. ryto ir baigsis 10:44 vai. Praeis apie 300 mylių platumo ruožu ir toje zonoje saulė bus užtemusi iki 93 nuošimčių.Užtemimas geriausiai būsiąs mato'mas Brandone, Saskačevano provincijoje. Pranešimuose
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Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

Don’t be a Bom Loseri

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin® has extra strength. 
More strength than any reg
ular headache tablet. And 
Anacin combines that strength 
with safety. $

Like all leading headache 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe 
Extra strength with safety. That’

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any 
regular strength headache 
tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.
common sense. That’s Anacin.Aišku, mums reikia išnaudoti

Taupykite dabar

Federaliniai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku ifisiėmm cer- 
tifikatus.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

Pas mns taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki
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bet jis aiškiai pasakė, kad svetimoms valstybėms nede
ra kištis | iraniečių kovas. Bet jis pridėjo, kad Mask
vai žinotina, būtent: — Jeigu sovietų karo jėgos per
žengs Irano sieną, tai už valandos Amerikos karo jėgos 
bus Irane. Atrodo, kad šitas įspėjimas paveikė Mask 
vą. Komunistai prižadėjo 'klausyti Chomeini pastaty
tos valdžios, o rusų karo jėgų dar nėra Irane. Atrodo

Sovietų valdomi komunistai buvo įsibrovę į Ame 
rikos ambasadą, bet netrukus jie turėjo iš ten išspruv 
ti, nes Chomeinio vadovaujami partizanai apgynė am 
basadą ir pareikalavo, kad atiduotų išsivestus Ameri
kos piliečius ir JAV ambasadorių. Išvestieji buvo 
klausinėti ir paleisti.

Ne Amerika, bet Chomeini prašė pripažinti jo 
riausybę. Chomeini prižadėjo parduoti Amerikai tą
tį degalų kiekį, kiek jie pardavinėjo anksčiau. Be to,pa- 

sekmXX.Xi^Na^jiS^BS^ti Irano aviacijos vadovybė užtikrino, kad A merk o- 
mOVffi)608S9TdefHS5iOT” Chica20, naujos aviacijos paslaptys nepateko į rusų rankas ir
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Be to, Chomeini prašė, kad Amerikon ’ t
— cialistai pasiliktų Irane ir įsitrauktų į darbą, bet 

jgu jie nenori, tai galės išvykti. Kasdien iš Irano 
skrenda po kelis šimtus amerikiečių.

Prezidentas turėjęs remti šachą ir jo pastatytą 
premjerą. Bet prezidentas ir kiti atsakingi pareigūnai 
žino, kad krašte buvo ir nepatenkintų. Prezidentas 
gavo reikalingus užtikrinimus, kad Irane Amerikos in
teresai ir piliečiai bus respektuojami. Bet svarbiausia. 
Chomeini nori būti tikras, kad jis gautų Amerikos pa
ramą, jeigu ji būtų reikalinga nepriklausomam Iranui 
apginti.

Pasiklausę prezidento išdėstytų faktų, redaktoriai 
paskaitos pabaigoje pasiliko visai kitokios nuomonės 
ne tik apie Iraną, bet ir apie Ameriką. Neatrodė, kad 

i viskas būtų taip pralaimėta, kaip pesimistai skelbė.
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Jau minėjome, kad praeitos savaitės viduryje Val
stybės sekretorius Cyrus R. Vance sukvietė Amerikos

- laikraščių redaktorių konferenciją. Josios tikslas buvo
- vienas: suteikti galimai tikslesnių žinių apie Irano įvy

kius ir Amerikos poziciją Irano valdžios ir vykusių ko
vų reikalu. i

Laikraštininkams trumpas informacines paskai
tas skaitė užsienio politikos, finansų, karo ir prekybos! 
specialistai. Po to buvo atsakoma į paklausimus, neaiš
kius žodžius, kad nebūtų pagrindo abejonėms ar netik
sliai sąvokai. Atsakymai buvo trumpi, aiškūs ir vi
siems suprantam! 0 jeigu kas iškeldavo spėliojamą 
klausimą, tai pranešėjas pareikšdavo, tuo tarp Į minėtą 
klausimą nenori atsakyti.

Valstybės prezidento Carterio pranešimas redak
toriams dienotvarkėje nebuvo numatytas. Pasibaigus 
paskutiniam ketvirtadienio ryto pranešimui, susirinki
mo pirmininkas paprašė visus susirinkti Į salę 5 minu
tėms prieš 2 valandą. Seni spaudos vilkai tuojau supra
to, kad atvyks įtakingas pareigūnas. Vieni spėliojo,kad 
atvyks pats prezidentas, o kiti manė, kad gali būti kraš
to apsaugos sekretorius. Pasirodo, kad atvyko pats pre
zidentas. į

Prezidento pranešimas buvo trumpas, bet turinin
gas ir esminis. Pačioje savo pranešimo pradžiojeė pre
zidentas pareiškė, kad šiandien JAV yra pati galingiau
sioji valstybė pasaulyje, Galingos yra ne tik Amerikos 
karo jėgos, bet galingas yra Amerikos pajėgumas ga- 
minti pačias naujausias ir modernias karo priemones. 
Priešas taip pat žino, kad Amerika gali ne tik kirsti 

: skaudžiausią smūgį, bet ir nugabenti gerai ginkluotas
- karo pėgas. Amerikos moralinė galia yra dar galinges- 
; nė, nes ji nenori grobti svetimų žemių, nenori pavergti

tautų ir nesirengia niekam 
mos.

Prezidentas Carteris labai aiškiai išsklaidė 
kad JAV vyriausybė nežinojo, kas darėsi Irane. 

' turėjo Žinias apie nuotaikas vyriausybės sluoksniuose, nės. Daugumas iš jų jau nebė su lietuvio sąžine. Jis ryžosi ne- las. Po karo žmonės. į Sibirą

(Antano Kučio kalba Detroite) atsimena nepriklausomos Lietu-

(Tęsinys)
vos ir savo patirtimi nežino ano 
laikotarpio. Tačiau kiek drąsos 

Gera ir verta yra kalbėti apie ir pasiaukojimo epizodų mate* 
lietuviškos kilmės žmonių vie- me jų-darbuose bei elgesyje!

— • .v. I t r vi i • ' t t J  

į

1
nybę. Jos ilgimės, nes kas čia iš 
mūsų norės, kad tos pačios tau
tos žmonės svetimame' krašte 
tarp savęs nesutiktų.

Tačiau Vasarid šešioliktoji 
vra diena, kada reikia kalbėti 
ne vien tik apie lietuviškos ku
rnės žmonių vienybę, bet ir ap:e 
solidarumą visų tų jėgų, kurios 
lietuvybės išeivijoje pirmuoju 
uždaviniu laiko Lietuvos lais
vės bylą. Apie solidarumą mūsų 
tautos žmonių, kurie Lietuvos 
laisvei nežino jokio pakaitale’.

Tokiam solidarumui ugdyti

Kryžkalnyje yra pastatytas 
Raudonajai armijai, kaip taria
mai Lietuvos“ išvaduotojai, ko- 
losališkas paminklas. Kaip ir 
visi sovietiniai statiniai, taip ir 
tas griozdas netrukus pradėjo 
skilti ir byrėti. Paminklų kon
servavimo institutas, partijos ir 
vyriausybės įsakytas, turėjo ką 
nors daryti, kad sulaikytų pa
minklo irimą. Pasirinko gabų ir 
su technikos mokslų kandidato 
titulu 
žiaus 
turėjo

šviečiančių pavyzdžių turime padėtį 
kaipj okupantų bei savųjų oportunis-

inžinierių, 34 metų am- 
Mindaugą Tamonį. Tas 
vykti į Kryžkalnį, ištirti 
vietoje ir surasti būdą., 
paramstyti ir palopyti

Primesti savo siste-

mitą,

’ausyti savo viršininkų įsaky. i-3 vežami 
i i pasakyti jiems v sa kas nacionaliniais 

,o ir visos pavergtos tautos min- „os imperija 
tyse slepiasi. Tamonis rašo pa- Įėjimas...” 
reiškimą: jis atsisakąs vykti į i Ginkluotų

ne klasiniais, bet 
motyvais... Rusi- 
tebėra tautų ka-

apsuptas, 
Lryžkalnį, nes laikąs, kad Lie- -dudentas Žukauskas baigė sa- 
tuva yra ne išvaduota, bet oku-į ro kalbą žc'džiais: “Priešas mus 

padarytos spaudžia geležinėm rankom, ta- 
atitaisytos. čiau brangiausias 
taisyti pa- laisvė”.

visų tautų

čekistų

žodis

Tai yra pavergtos lietuvių 
. os v d;., ės jęg a pavyzdžiai, 

ji t k patys iyšk:ausi, plačiai 
ašyti pogrindžio ijr laisvoje 

audoje. O panašių pavyzdžių 
u’ima pririnkti kur kas dau

giau. Heroizmo pavyzdžių, kur 
esib joma nusteli nei karjeros, 

la svės, net ir gyvybės.
Reikia šiandien pamąstyti ir 

} e vidinę lietuviškos išeivijos 
jėgą. Kankinio vain ko, žinoma, 
mes čia n’ekas neturime gaii- 
lybės gauti nes už lasivą žodį, 

ar laisvai pagal pažiūras pasi- 
. .nktą organizaciją, ar už skai- 

i tymą ar rėmimą savo įsitikini
mams artimos spaudos, ar už 

; valdžios kritikavimą, ar už lais- 
j /ą rel ginę praktiką čia niekas 
'Iš mūsų nepateks į kalėjimą, 
Į niekam nepakenks tarnyboje ar 
j profesijoje, niekas neturės me- 
' džiag'nių nuostolių.

Reikia, rodos, tik labai mažo 
į dalyko, palyginus su pavergtų 
tautiečių pasiaukojimu ir auko
mis. Pavergtieji nori iš mūsų 
tik labai mažo dalyko — soli
darumo. Solidarumo jų laiky
senai okupantų atžvilgiu. Soli- 

i darume' jų vedamai tyliai, bet 
į atkakliai rezistencijai. Solidaru- 
Įmo jų pogrindyje religiniam 
balsui. Solidarumo, pagaliau, jų 
viltims Į laisvės pergalę.

Ne rizikos patekti į kalėjimą, 
nustoti turto ar karjeros, tik 
solidarumo — tokio mažo daly- 
ko, kc' pavergta tauta laukia iš 
eilinio lietuvio išeivio. Ir ne
svarbu, ar jis būtų gimęs Lie
tuvoj, ar svetimame krašte, jei 
tik laiko save lietuviu, jei jis 
turi žmogišką jausmą padėti 
kam atimta laisvė. Solidarumas 
ypač brangus pavergtiesiems, 
kai jį parodo tie, kurie išeivi
joj^'tūr Įžymesnį vardą; kurie 
užima- visuomeninius postus, 
kurie dirba lietuviškoje spau
doje, kurie veikia jaunime' tar
pe, kurie meno kūryba kelia

I

tų prispaustoje tautoje. Ten į gelžbetoninį statinį, kad tas vie- 
isenųjų kovotojų, tortūromis, ka
lėjimais bei koncentracijos sto
vyklomis dvasiniai bei fiziniai: kad okupantų garbei pastatyto!liuc’nės situacijos Lietuvoje yra 
palaužtų, eiles stoja jauni žmo-1 paminklo taisymas nesiderina ne kas kita, kaip šlykštus me

JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖS APYBRAIŽA .lengvatos atsidarė.

ną dieną visiškai nesusmuktų.
Mindaugas Tamonis suprato.

Ką reiškia mūsų tautai nepri
klausoma Lietuva, įsteigta Va
sario šešioliktosios aktu, tepa
sako dar vienas pavyzdys.

Prieš keturis metus Vilniuje 
buvo teisiamas, tarp kitų, ir 27 
metų amžiaus sunkvežimio vai
ruotojas Virgilijus Jaūgelis. Pas 
jį saugumiečiai rado lietuviškų 
knygų, išleistų nepriklausomy
bės metu, ir pogrindžio leidinių. _ 
O tai jau yra laikoma prieš-1 ™Vs1! ’u turą ar bažnyčiose at- 
valstybine vp.ikla, J neką savo pašaukimo pareigas.

Gavęs teisę pasakyti baigia-} galime didžiuotis tokiu 
solidarumu? Ar galime tvirtai 
ir be jokio svyravimo pasakyti 
aniems: jūs laikykitės, jūs ko
vokite visais būdais, kurie jums 
prieinami, už savo ir Lietuves 
laisvę, o mes čia visados būsime 
jūsų pusėje, visuomet jums kuo 
galėdami padėsime, jūsų išsiva
davimo pastangas kuo- plačiau
siai skleisime po laisvąjį pa
saulį? f

(Bus daugiau)

Chomeini ir premjeras Baza- 
dan nutarė skubiai pradėti ži
balo gamybą ir už savaitės jį 
pardavinėti užsienio valsty
bėms. Irano iždas yra tuščias. 
Jiems reikia užsienio' valiutos. 
Iraniečiai labiausiai gaudo do- 
lenus.

mąjį žodj, daugelis kalbėjo:
“Ką jūs suprantate žodžiu

solidarumu? Ar galime tvirtai

1

puota ir visos jai 
skriaudos dar nėra 
Jis galėsiąs važiuoti 
minklo žuvusiems 
žmonėms, kovojusiems prieš vo
kiškąjį fašizmą tik su sąlyga, 
jeigu būtų pastatyti memoria
liniai paminklai visose vietose, 
kur Stalino laikais buvo masi
niai žudomi žmonės; jeigu Pa
baltijo rėspublikoms būtų leista 
atstatyti nepriklausomybę, ko
kias turi kitos socialistinės tau
tos; jeigu būtų panaikinta ko
munistų partijos diktatūra ir 
leista veikti kitoms politinėms 
partijoms.

Iškankintas tardymų ir dva
siniai palaužtas psichiatrinėse
ligoninėse, Mindaugas Tamonis “laisvė”? Gal bažnyčių uždari- 
buvo vieną dieną rastas trauki- nėjimą ir jų pavertimą sandė- 
nio’ suvažinėtas.

24 metų amžiaus medicinos 
mokslus bebaigiąs Šarūnas Žu
kauskas, prieš penketą metų-tei
siamas Aukščiausiame sovieti
nės Lietuvos teisme, kalbėjo: 
“Lietuviai 191S m. organizavo 
savanorių kariuomenę, kad iš
gintų iš Lietuvos naujus oku
pantus — bolševikus. Ir 1940 m. 
sovietų valdžia Lietuvoje buve 
atnešta Raudonosios armijos. 
Tariamos, revoliucijos ar revo-

liais ir filharmonijomis? Gal ku
nigų uždarinėjimą į kalėjimą 
už vaikų katekizaciją? O gal 
tikinčiųjų vaikų nustatymą 
prieš savo tėvus?- Kodėl nepai
soma prigimtinės teisės? Visur 
melas, apgaulė, smurtas, nekal
bų žmonių prievartavimas.”

Tik keli pavyzdžiai parodo, 
Kad Vasario šešioliktosios ak
tas dar ir dabar tebėra ne ant 
gram to iškalti žodžiai, bet gyva 
ugnimi žėruojantis židinys, šil
dantis viltimi ir pasitikėjimu 
pavergėjų slopinamą ir skriau
džiamą tautų.

h

i

maišuose Įlindę pramiegu naktis, kur pakliūva, purvini, ilgais rūbais karštyje iš tolo dvokia. Jie 
Jų net per daug atsiranda, kai tokios bilietų z.ūi'1 1 mane ir ne vienas linksi galvą angliškai 

sakydamas: “prašom į Kairo”! Jau ankčiau, 
1972 metais, čia būdamas juos pažinau, kaip la., ra ir tkarka.

’ kišenėje. Tad tik belieka stoti Į eilutę ir gauti bai simpatiškai klastingus. Jie čia tau šypsosi 
Kai kuris iš jų popiergaliu apsišluosto burną; kiti išėjimo kvitą. Kai viską sutvarkiau, ir Į lėktuvą ir kartu taikosi, kaip tave apgauti. Dabar aš į jų 
gi, su ranka perbraukia ir tvarkoje. Štai ir grai- pradėjo Įleisti, buvo jau aušrelė. Brėkšo naujas šypsenas ir į paslaugų patrnavimą nedaug krei- 
kiška kultūra, pagalvojau, kai jau visi ir viską rytas, nežinia ką žadėdamas.

‘ surijo, ėmė snūduriuoti. Tada pasidarė šventa ra- j , Poros valandų skridimas. Skanūs pusryčiai, 
mybė. Tik kada ne-kada koks vaikas surinka. Štai 'Egipto lėktuvas nėra vienas iš geriausių. Nedi- 
tau, pagal Al. Gustaitį, bočių įkurtoji tėvynė. .. j dūkas. Patarnavimas kuklus ir jautiesi paten- 
Žinoma, tuo jo teigimu nepatikėjau ir tada, bet kintas. 
straipsnių antgalvė gražiai skambėjo. Aš gi tei
giu, kad nebe ta Graikija, kurioje gyveno kadaise 
išminčiai filosofai ir Efroditė. Dabar Graikija 
atsilikusi-

IŠ ATĖNŲ į EGIPTĄ, KAIRO

Nenorėdamas visas atostogas praleisti Grai
kijoje ir turėdamas laiko, sugalvojau pavažiuoti 
Į Kairo, žinojau, kad antrasis mano vizitas Kai
re bus kiek kitoks, bet kad toks skirtingas — ne
tikėjau. Bendrai, niekam nebepatarčiau buvus 
vieną kartą, lankyti tas pačias vietas antrą kar-

(Tęsinys)
Rezervuota vieta ir bilietas jau ,iš anksto

Saulutė ritasi per kalnų viršūnes. Stebiu va
karinius kalnus, kurių smėlis blizga nušviestas 

į skaisčios saulės, o balsas jau praneša Kairo tem- 
'■peratūrą ir poros valandų skirtingą laiką.

Aerodromas be vėsintuvų, nešvarus. Kelei
vių nedaug. Oras gražus ir saulėtas, žąsele su
gužant į aerodromo patalpas ir lyg žado netekę, 
gavę žinią, kad be pusantros Šimtinės iškeitimo, 
vizos lankyti Kairo, negaunama. Negaliu tikėti, 
kad taip būtų. Einu prie pinigų keitimo langelio 
ir laukiu eilės. Taip. Nekeisi pinigų, gali sau 
laukti lėktuvo, kuris išveš atgal, iš kur atklydai.

piu dėmėsią
I EGIPTO SOTINĖJE KAIRE

Susiieškau viešbutį, kad būtų miesto centre. 
Viešbutis daugiau vietiniams. Nebrangus ir pa
kenčiamas. Išeinu pasidairyti ir apstulbstu . . . 
Daugumoje šaligatviai išgriauti. Žmonės bren- 

!da smėliu, o tas smėlis, jo visas oras pilnas. Mie
stas perpildytas gyventojais ir nebetelpa šali
gatviuose. Pilnos gatvės mašinų ir kartu maišosi 
žmonės. Jiems gi kiekviena mašina triūbina. 
Toji mašinų mašinų nemaloni “simfonija” pra
eivį glūšina. Ir taip dieną ir naktį, be perstoji- 
|ino. Kadangi viešbutis be vėsintuvų, tai nakčia 
tenka miegoti langus ir duris į balkoną atsida- 

Irius. 0 čia tų mašinų triukšmas ir karštis taip 
per naktį iškankina, kad nebežinai ir kas

nelabai koks Vos tik prie mano stalo priėjo toks 
padavėjas, man jau praėjo noras valgyti Gali-

SpręSti’ kokia būvėję šva-

Išeinu aplankyti muziejų, kurį kadaise lan
kiau. Gatve neįmanoma pereiti, toks susigrūdi.
mas. Jei nelysi per automobilių masę, nemokėsi 
eiti per raudonas šviesas, stovėsi visą dieną 
vietoje. Taip čia daro visi, eina kur pakliuvo 
elnda tarpe mašinų, o pastarieji gi triūbina kaip 
patrakę. Stačiai negalima pernešti ir nenoromis 
imi nervintis, skubėti, tarytum norėdamas iš to 
pragaro pabėgti ir užsidaryti, kur nors ramioje 
vietelėje. Bet vargu čia tokią vietą iš viso būtu 
galima rasti.

j Kaitra kepina. Pravažiuodamos mašinos ke; 
ha is smėlio lengvas dulkeles, kurios užteršia 
orą ir tolumoje suidaro debesys. Per duobėtas 
smėlio pilnas gatves, einu link muziejaus. Užsi
moku už įėjimą ir suku kairėn, kur visokių £y 
vulių figūrėlės, padarytos iš akmens, molio ir 
kaulo, labai jau realistinio pobūdžio. Toliau mo
linės žmonių figūrėlės. Raudoni molio indai de 
keruoti įvairiais piešinias. Nofretės stovyla.

savotiško Jfobūdžio statulos, kur gyvu- 
lio kūnas ,^ žnaogaus cgalva. Taip čia.tag tų ap

4

ta norint išlaikyti pirmus Įspūdžius sveikus ir Keičiu pinigus, tada vizų skyrius įmuša štampą daryti.
......................  ’ ’ Taip ryte keliuosi neį^miegoj^.ar.

Kadangi lagaminą palikau Graiki- pusryčių kambarį, čia švaistosi 'ilgais bąltais . - —-o
maišeliu'’ per |>eų labai leng- (bent pagrindinė spalva, galima spėti, buvusi ' f?.*?.?09 ! k«l vienos 'dienos negana

- padavėjai. Neži- aPz,ureJlmul‘

•pilnus,
>u : '"styvo ryto tamsa taksistas mane dan

gina Į acrpp tą, kuri randu pilną keleivių. Jie 
tik užėmę s Hmas vietas, bet ir prigulę taip, 

i:ad sunku .os ir praeiti. Tai vis tie, kurie

Į pasą ir gali jau važiuoti aplankyti Egipto sosti* 
uę — Kairo.
joje, tai su vienu “ ... . , . , . t apziurejimuu
kas kelevimas. Einu ir susirandu autobusą. Kar- kadaise balta) rūbais arabai - padavėjai. Neži- p J 
šta lyg pekloje. Autobusas be vėsintuvų. Arabai nai kada tie jų ilgi rūbai plauti ir nuo jų kvapas

NAUJIENOS, CHICAGO 8 10.

(Bos daugiau)
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ftrtt W G TTKAR
aKU»ERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
>449 So. Pulaski Rd. (Crowford 

-vdical Building). Tel. LU 5-6446 
■Tuma Kgomua pagal susitarimą.

»ei neaismepia. skambinti 374-800L

DR. C. K. BOBujlis 
INKSTŲ |R ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
5025 CENTRAL AVE^ 

St. Petersburg, FL 3371S 
Tel. 813J-334-3020

DK. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd., WesiChester, IU
VAjuANDuS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
Tai.: 562-2/27 arba 562-2728

TEI------BE 3-5893

DR. A. B. GjlE v ECKAS 
urur tujas ir chikukuas 
specialybe akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

Laisvės Alėja Kaune

Vilnius, bet, pažeisdami demcr 
J kratinės valstybės principus, 
i ta p pat prasilenkė su Vasario
1E d. Akto vrrškonst.tucine tei-

Įse.

LIETUVIŠKO 
PAREIGINGUMO 

PAVYZDYS

Kaip nuoširdus lietuvis pa
triotas, Dr. J. Basanavičius jau
tė pareigą atsidėjus darbuoti.! 
savo tėvynės Lietuvos bei lietu
vių tautos gerovei, ir jis dirbo 
lietuvišką darbą visose srityse 
ir visuomet, kaip gerai jį paži- 

Inojęs A. Smetona (švietimo 
darbai, 1922 m., 3-6 nr.) liūdi- 

i ja: “Dr. J. Basanavičius aske
tą — visados su mumis, atsidė
jęs vien lietuvių reikalams, vi
sur spėja dirbti tautos darbą.

(Bus daugiau)

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

"Jūs tyrinėjate Raitu*, nes tariatės juose turj amžinąjį gyvenimą; 
jie tai ir yra, kurie liudija apie mano". — Jono 5:39.
Mūsų tekste pasakyta, kad šventasis Raštas apreiškia mums Viešpatį 

Jėzų. Todėl norintieji jį pažinti turi ieškoti žinių apie jį šventajame Raš
te. Tuo tikslu Dievas davė mums apaštalus, pranašus ir mokytojus, žmo
nių žodžius galime priimti tik tada, kai jie sutinka su gyvojo Dievo žo
džiu. 0 norint suprasti kas parašyta, reikia šventosios dvasios pagalbos, 
šventąjį Raštą reikia netik skaityti, bet tyrinėti; o naudingų ir gyvenimui 
reikalingų pamokų gausime tik tada, kai būsime nuolankūs ir pasirengė 
priimti mums Dievo duotąsiąs pamokas, kurios padarys mus tinkamais ge
riems darbams.

tV. RAJTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

" ' .. J

Mažeika S7 Evans

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149 

fiKrina akis. Pritaiko akinius ii 

“contact lenses’”
VaL agai susitarimą. Uždaryta tree. I 

________________________ ______  t 
DR. LEONAS SEIBUTIS *

INKSTŲ; PŪSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL an trad. 1—4. popiet, 
ketvirtu. 5—7 v°L vak 
Ofiso teief.: 776-2880 

Rezidencijos teier.; 448-5545

ii

BASO J. VENCLOVA

Dr. J. BASANAVIČIAUS (BASANIO)
REIKŠMĖ LIETUVIAMS

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURUAį 

aridra praktika, »p«c. MOTERĄ ligcG. 
Ofisas 2652 WEST SYth SlR'JET 

Ta). PP. 8-1223
VAL.: pirm.- antiad., trečiao. 

r penki. 2-4 ir 6-b vaL vak. Scjtadic- 
lais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

(Tęsinys)

DĖL VASARIO 16 D. 
AKTO GAIRIŲ

Vasario' 16 d. Aktu “Lietuvos 
1 Taryba, kaipo vienintelė lietu
vių atstovybė, remdamasi pri
pažinta tautų apsisprendimo 
teise ir lietuvių Vilniaus konfe
rencijos nutarimu rugsėjo mėn. 

: 18-23 d-. 1917 m., skelbia atsta
tanti nepriklausomą demokrati
niais pamatais sutvarkytą Lie- 

Įtuvos valstybę su sostine Vil- 
i

, mokratiniais pagrindais su sos
tine Vilniuj.

Reiškia, lietuvių tauta atkūrė 
savo tautinę valstybę ant demo
kratinių pagrindų, taip ir tvir
tino žymiausias Lietuvos kon
stitucinės teisės žinovas prof. 
M. Roemeris su buv. Lietuvos 
užsienio ministeriu prof. V. Jur- 
gučiu, kas atatiko ir pasaulinio! 

valstybinės konstitucinės 
žinovo prof. A. Asmein

taip pat ir Lietuvos sostinės 
Vilniaus nemini, tuo prasilenk
dami su Vasario 16 d. Akto vir- 
škonstitucine teise, gi preziden- 
tokratinio režimo tvarkytojai 
savo kc'nstitucijose atstatė iš 
Lietuvos tauta Į Lietuvių tau

tą ir Įrašė: Lietuvos sostinė —

Lietuvių Brighton Parko Moterų 
klubo metinis nariu susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, kovo 1 dieną, 
1 vai. popiet Anelės salėje, 4500 S. 
Talman Avė. Narės prašomos atsi
lankyti, nes yra daug svarbių rei
kalu aptarti.

Po susirinkimo bus ir vaišės.
Eugenija Strungys, rast.

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE

Trys Modemiškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

niuj”.
Iš čia plaukia pagrindinės iš

vados bei gairės:- 1) kad Lietu
vos nepriklausomos valstybės 

į atstatytoj as yra konkreti lietu-
~!vių tauta, savaimingai susida-

EUDEIKISGAIDAS - D AIM ID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL 927-1741 — 1742 H

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440 ■

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS į

MARIJAI JONKAITIENEImasto 
teisės 
(6 p.) nuomonei: “Valstybė-yra1 
tautos teisinė personifikacija’’ Į 
ir tautologo J. Herder (20 p.): i 
“Taip pat natūraliausia valsty-' 
bė yra tauta su tautiniu charak-; 
t erių”.

Lietuvos konstitucinės teisės ] 
žinoVas prof. dr. K. Račkaus
kas (15 p) išaiškino: “Vasario 
16 d. Aktas yra virš konstitu
cinis dokumentas, kuriam jokia 
konstitucija ar Įstatymas nega
li prieštarauti”. Vienok jau Lie
tuvos seimokratinio režimo vy
kdytojai savo priimtoj 1922 m.

Lietuvoje mirus, jos sūnums Vincui ir Stasiui, broliui 
Juozui Ascitai, gyvenantiems Chicagoje, jų skausmo valan
doje nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Elena ir Klemensas čižauskai 
Aldona ir Petras Kipp

ORTHuPEDA6>-PROTEZįSTAJ5 joj, one Lietuvos tauta, 2) kad 
lietuvių tauta, atstatydama sa
vo nepriklausomą valstybę, rė
mėsi tautų (konkrečių.) apsi
sprendimo teise, o ne valstybių 
apsisprendimo teise, ir lietuvių 
(konkrečiai) Vilniaus konferen- Lietuvos konstitucijoj jau nie- 
cijds nutarimu, 3) kad lietuvių kur nemini lietuvių tautos, pa- 
tauta atkūrė savo valstybę de- keisdami ją Lietuvos tauta, o

Aparatai - Protezai. AWkL ban
dažai. Speciali pagalbi kjjom*. 
tArca SuDDorU; ir t. t;

•65G West 63rd St., Chicago. El; 60629 
Telef.; PRospoct g.5084

'PERKRAUSTYMAI ’ A 
MOVING I 

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

R. ŠĖRĖ NAS 
Tel. WA 5-8063

TĖVAS LR SŪNUS

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi y aitstumy.
ANTANAS VILIMAS

Tek 376-1532 arba 376-5996
*------------ -

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visoj program©* Iš WQPA,

Cookware Primer For Brides

Liotuvty kelbe: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 0:30 
vai. ryto.

Vedėja Aldona Daukut
Telef.: HEmlock 4-241}

7152 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL. 40629

£ ‘‘Lietuvos Aidai^
J5L ...KAZĖ BRAZOŽIONYTė"

— Programos vedėja

\W/ Pirmadieniais ir antradie- 
niais 9:00—9:30 vai. vak. 

Penktadieniais 9:30—10 vai. vak. 
šeštadiėniais 7—8 vai. vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 5:30 vaL p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778.5374

Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

Given the fact that about 
2-1/4 million marriages are 
predicted for this year; that 
the fall and winter months 
are popular wedding seasons; 
and that there’s a growing 
interest in ‘‘cooking from 
scratch,” some guidelines for 
selecting cookware for first 
homes is both timely and 
useful.

Cookware is an invest
ment that will be used every 
day for a long time to come, 
so it’s wise to check out per
formance as well as appearance 
before buying.

To begin with, most cook
ware is made of metal — 
aluminum, cast iron, stainless 
steel and copper — each has its 
attributes.

Aluminum is by far the 
most popular metal for cook
ware for lots of good reasons. 
It’s an excellent conductor of 
heat; cooks food fast and with
out hot spots. Also, it’s light
weight and relatively inexpen
sive. Available either in a pol
ished bright finish or clad in 
porcelain enamel in a range of 
popular colors, new aluminum 
cookware is attractively staled 
with many pieces designed 
to go from range to table. 
Another plus in some premium 
aluminum cookware is a thick, 
non-stick surface of 
*‘SitverStone” that resists 
staining, chipping or peeling; 
it releases food easily and is a 
snap to clean.

Cast iron copkware has 
been around for centuries and, 
with proper care, can last for 
centuries. It, too, is an excel
lent conductor of heat and 
cooks food evenly. The draw

backs are that it is extremely 
heavy and often rusts, so it 
must be pampered and season* 
ed frequently. Some new iron 
cookware is being made with 
a porcelain enamel coating 
which eliminates the rusting 
problem but which adds to 
its weight as well as the price.

Stainless steel is sleek look
ing, strong and durable but a 
poor conductor of heat, prone 
to hot spots and scorching. 
To overcome this, most stain
less cookware is combined 
with other metals. Some have 
copper bottoms, others a core 
of carbon steel or aluminum, 
which helps to distribute heat 
evenly. Stainless steel must 
be polished occasionally to 
keep it looking its best. Prices 
for quality stainless cookware 
range from high to expensive.

Copper, though an excel
lent metal for cookware, is so 
expensive as to be out of reach 
except for professional chefs.

Some other things to look 
for when buying cookware:

• Check the handles; they 
should be sturdy and easy to 
grip.

» Make sure covers fit 
snugly to hold in the heat.

• Cookware should be 
made in one piece or con* 
st rue ted so there are no seams 
or crevices that will make it 
hard to clean.

• Bottoms are flat and le
vel for best heat distribution.

Lastly, no matter what 
cookware you select, read 
and heed the manufacturer’s 
use and care instructions, 
and your skillets and sauce
pans should perform deli
ciously fox years to comfl.

Pagal 1-mą vyrą šimanis, pagal tėvus Teresytė
Mirė 1979 m. masario 25 d., 10:47 vai. ryto sulaukusi 84 metų 

amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Raseinių apskr., Ariogalos parap.
Amerikoje išvyveno 67 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Angelė Beleckas, žentas Joseph, 2 sūnūs 

George š.man s, marti Ruth, ir Richard Šimanis, 16 anūkų, 6 pro- 
anūkai, sesuo Lietuvoje ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Velionė buvo žmona mirusio Justin Šimams, ir Steve Mesker.
Priklausė Amerikos Legiono Dariaus - Girėno posto Moterų vie

netui. _ .
Kūnas bus pašarvotas antradienį 2 vai. popiet Petkaus Marquette 

koplyčioje, 2533 W. 71 St.
Ketvirtadienį, kovo 1 diena 9:00 vai. ryto bus lydimais koplyčios,į] 

Įšv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
Į >us laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse. I

Visi a. a. Bva Mesker. giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai] 
kviečiami d < auti laidotuvėse ir suteiktr jai paskutinį patarnavimą] 
Lr atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: 
duktė, sūnūs, giminės.

La’doluvių Direktorius Donald A- Petkus. Tel. 476-2345

MARQUETTE FUNERAL HOME 

11/ 2533 W. 71st Street
S ■? 1410 So. 50th ATe., Cicero
F Telef. 476-2345

’RYi fflODčkHISKOi KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

* F I A I 
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AM3ULANCI
| ?ATARNAV

4AS DIEN
' P NAKY

į TURIMU
J' KOPLYČIAS
<I -/ĮSOSE MIEŠTI
? DALYSE.

Future Drivers Of America

Tomorrows drivers — decide today which cars they’d 
like to driv* “to a couple of years” as they enthuse over ft 
scale model of Chevrolet’s 1979 model auto show. Asa Griffin 
(left), Alki* Prater (middle), and Jay Byers are as enthusiastic 
about the new show as Robert D. Lund, Chevrolet general 
manager and General Motors vice president. “Auto shows are 
a key barometer for new model sales in every section of the 
country,’’ Lund says. “They give people an opportunity to 
inspect a wide selection of new cars designed to meet every 
driving need.” An estimated 49 miDion persons will view the 
life-size counterpart (in various forms) of the Chevrolet auto 
show pictured above. v

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArd* 7-34vl

BUTKUS - VASAITIS
6o. oūtn Ave^ Cicero, ILL Phone: OLympic Z-IUW

PETKAS BIELIŪNAS
*348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfiyetu 3-4571

■■““ —W ■■ 1 ■ | | || I ■ ■

GEORGE F. RUD JUNAS
So. L1TUANICA AVK TaL; TArif 7-1188-1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACaAWlCS)

4424 WEST STKJtET fO-puDUc. /-£21<
2314 WEST 23rd PLACE Vilkiu U 7-6471

1102-8 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. Hill*, UL 974-4411

P. J. RIDIKAS
4354 S*. HALsTED STREET PKmm: TArda 7-lfll

I - MAUIIRMQ^ CHICAGO *, H-L Tuf>da~~Fcbrua’^- 27?



t (ir B. Vaišvila (Š’Sątfi^^Įieą- 
~ io apylinkės. Dėkui visiems.

— Buvusiu Nūertingeno >r 
Schwaebisch Gnuende lietuvių’ 
gimnazijos mokinių ir mokyto
ju suvažiavimas bus gegužės 27 
<i. Čikagoje. Dalyvius registruo
ja Irena Pemkuvienė, Vida Au-

Anelė Ulyžaitė-Albrechtie1- 
' nė iš Tėviškėm parapijos veikli 
i Moterų draugijos narė, žinoma 
tradicinių valgių seimininkė taip 
pat pasižymėjusi savo meniš
kais rankdarbiais, buvo sunkiži 
susirgusi ir gydėsi ligoninėje.

Už J. AugusCaitytę.Vaičiū
nienę, jos 5 m. mirties sukaktų? 
vių proga, šv. Mišios bus laiko-

•ravaitės "pabaigoje * atvykti Į 
Washington^ ir baigti David 
stovykloje praeitą savaitę ves
tus pasitarimus.

VfH6 Prezidentas nori, kad 
žinotų Beginąs, nes jis turi tei 

ir gali daryti sprendinius, j 
tuo tarpu Dajanas tokios teisės- 
neturi. Be t<», Egiptas siunčia 
savo premjerą Chalii, o Izrae-į 
lis siunčia tik užsienio minis-'

tr

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Ž»m* — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALS

Romanas Druktein>s per
rinktas ALT S-gos Omahos , , -

■ • . • ■ i e« r> i mos kovo 1 <1. / v. rvto šv. Mer-;«.skinaus pirmininku,- Stanys Pe-! , .. : 1 -geies Marijais (»nninio šventą-' 
vtje, Marquette Parke.

— Kovo 2 d., penkiadienį, lyi
7 vai. vakaro, Fieldhousė 

salėje, esančioje ępe Kedzie ir 
67-tos sankryžos, įvyks Chica| 
gos Spaudos klnW^tisirinki- 
mas, kuriame bus skaitoma pa
skaita bėgamaisiais reikalais. .

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1 MOK ĖJIMAIS

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

kis ižd. Taip pat perrinkta 
revizijos komisija: Stasys Pe
trulis Jr., Antanas Šalkauskas į giai 
ir Stasys Pangonis.

— Lietuvos Dukterų Draugija

60629, daro pastangų įvairiais 
būdais padėti nesėkmingiems 
lietuviams. Prie draugijos da
tas visada veikia darbo biuras, 
tikslu padėti silpnai kalbanban- 
tiems angliškai susirasti darbą. 
Draugija kreipėsi Į eilą darbda
vių, siūlydama savo patarnavi
mus. Darbdaviai arba žinantie
ji ieškančius darbininkų prašo
mi pranešti virš nurodytu adre
su arba telefonuoti 925-3212 
darbo valandomis.

— Eugenijus E. Smilgys, da
bar gyvenąs Michigan City, 
Ind., patikslina Naujienose til
pusią žinutę, kad dėl susidėju
sių aplinkybių jis iš Amerikos 
Lietuvių Tarybos atsistatydino.

— P. Naujokas iš Čikagos 
pietvakarių, pratęsdamas pre
numeratą, atsiuntė $7 auką. Pc 
$2 už kalendorių atsiuntė: V

v

Pasakojama, kad preziden
tas Carteris norėjo prašyti pre
zidentą Sudalą atvykti, bet pa
starasis sužinojęs, kad gaji at
vykti Beginąs, griežčiausiai at
sisakė važiuoti.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentaa
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774?

— Koto 11 d., sekmadienį, 
Dariaus - Girėno salėje įvyks 
metinis Lietuvių Tautinių ka 
nių sklypų savininkų susiri 
kimas.

Sadatui tekę kelis kartus 
tartis su Beginu. Kiekviena 
karta Beginąs keisdavo susi ta. 
rimtį. Washingtone jis pasira
šė David stovyklos susitarirųa, 
o Ne wYorke jis jau kitaip aiš
kino pasirašytą susitarimą.

Registruokite savo namus,! O GERIAUSIAI ČIA 
biznius, sklypus pardavimui jau j LABAI SVARUS 2 butų namas tr 
26-tus metus verkiančioj įstai-i garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
goj, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income
2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

J ------ -- - ■—-------------------------

— Kelionių Į Vilnių 1979 m. 
jau paruoštas. Marius Kiela:

(312) 737-1717. (Pr.)

— Ketvirtadienį, kovo 1 d., 
7 v. vak. Lietuvių Tautiniuose 
namuose ponia Vance šaukia 
lietuvių spaudos atstovų, ihfor 
macinį pasitarimą ruošiamo, 
lietuvių muzikų koncerto rei-l 
kalu. (Pr.)

I į

VIGiLANTAI IRANE
SAUVALIAUJA

patapus Irano revoliucinės val
džios galva, būriai jaunų isla- 
miečių “vigilantų” (budėtojų) 
dienas ir naktis siaučia, nieko 
neatsiklausę eina į namus ir, jų 
supratimu ir Įtarimu “revoliu
cijos priešus” tūkstančiais velka 
Į Chomeini vyr. būstinę tiek, 
kad Chomeini įsakė sustabdytiTEHERANAS. — Praneši-

mals iš Irano, Islamo tikybcsj t« veikla ir visus areštuotus, bet
Vismantas iš Marquette ParkQ ‘ viršininkui Ajatc'lai Chomeini ^eno ir betiksliai suimtus, pa-

_ 1
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i viso* šiai’ 

tytojus ir J visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei. 
kalų renesanso. -

leisti su atsiprašymu, išskiriant 
tuc's, kuriuos suėmė jo islamiš- 

} ki kareiviai. Vigilantai ypač ne
mėgsta buvusių šacho saugumo 
SAVAK narių ir tuo- pretekstu 
persekioja ir suiminėja.

jeras Bachtianas pataikauda-j 
mas mulai Chomeini, pranešė] 
Izraeliui, kad nuo kovo 1 die. • 
nos 1979, Iranas jau neparda-j 
vines degalų Izraeliui. Izraelis i 
gaudavo 40% savo gazolino iš. 
Irano. Už poros diemi jau ne. j 
gaus. !

I

Gazolinas Izraelyje labai į 
pabrango. Dabar už galioną iz 
raelitai moka $2.40. Į

Izraelis nežino, iš kur jis ga-
lės pirki gazoliną. Tariasi' 
Kuba.

su

t Di-Gei.
The Anti-Gas Antacid.oro rara
THAT DECIDED A

coonx*—14 according to boxing

pionshįc

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.
ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū

ras, centrahnis šildymas - vėsinimas, 
liuksus naujų namų apylinkė.

$53,900.
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 

garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41.800.

MODERNUS 15 metų mūro namas 
2 butai ir profesionalui liukcus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
>uette Parke.

MODERNUS z aukštu mūro namas, 
apie $13,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

Netoli Balzeko muziejaus savi
ninkas parduoda dvieju aukštų 
mūrini namą, naujai atremon
tuotą ir išdekoruotą. Viename () 
kamb., kitame 5. Kaina $48,500. 
Telefonuoti savininkui 847-3079

Tel. 737-7200 arba 737-8534

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
įkaityti Ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiem* skaitytojazns.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Reridencinio vlešbufic. i 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9753, paskyrė Į 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti! 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

IZRAELYJE PABRANGO
GAZOLINAS

JERUZOLĖ, Izraelis.—Ptem

PATARĖ BEGINUI
ATArAŽlUOTI Į AMERIKĄ

WASHINGTON, D. C.—Pre. 
zidentas Carteris pasiuntė Iz
raelio premjerui Reginuj šios

Naujienoms reikalingas

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

VLm Ir visus kviečiame i didžiąją talka.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų rri*-»’»Tn 
prašom* pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARUA NOREIKIENĖ

paid $2,658,000—the largest m 
fight history—to witness Dempsey’s 
attempt to regain the crown he had 
lost the year before. Both fighters

HELP WANTED — AAaLt
Darbhtinkv Reikia ----------------------------------- ------------v, 

IMMEDIATE OPENINGS

DRIVERS>
Must own tractor to haul steel and 

} piggybacks. 3 year contract. Hustlers 
į have a potential of making a mini- 
jmum of Sl,50O/per week.
i CALL 284-3766

S11CTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chleagos miesto feldltrą. 
Dirbu Ir užmlesčlueao frett, S«- 
rorituotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Ava.

Tol. 927-3559

D t X S 3 J o 
12-45 M. AAiŽIAUS VAIRUOTOJAI

Kreiptis

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

S®. ASHLAND AVĖ.
~ 5SS477Ž

XAOJIENOS 
1739 SO. RAL5TID FT, 
CHICAGO, IL

r ■ J
--- -- V! •> -

2608 West 69th St., Chicago, Hl. 60629 s Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įrairiu prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

* Ii anksto be raginime pratęsia nvo pronemoratą, taupydama* laiką tr 
mažindama* susirašinėjimo Išlaidą*. Priede  doL

Firardė Ir Tiriu -------------------------- ------- , ------------ ....

Adrewf

• Užsakau' Naujienas kaip dovana save _
yra naujas skaitytoja*. Priede doL

Pavardė tr vardas --------------------------------

kuria

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, Hl. 60629. — Tel. WA 5-2737

Adresai

Spon*orians parardė, vardas Ir vietovė SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE

ginning of the historic battle, re
minded both contestants of the new 
boxing commission, ruling: in a 
knockdown, the count would not 
be started until the aggressor had 
retired to a neutral comer. The 
gong xnnnded and the battle was 
on. For the first six rounds, Tunney 
was on the defensive with Dempsey 
pounding him? trying to break 
down his guard. The seventh ^saw 
Dempsey change tactics, switching 
from body attacks to the head. A 
right caught Tunney on the head 
and reeled him against the ropes. 
Six sudden smashes with both 
gloves and Tunney was down for 
the count.

Bedlam broke out in the stands. 
♦Impetuous Dempsey had formed 
the habit of hovering over his vic
tim in all his previous fights. Be
fore the referee could persuade him 
to return to a neutral comer, the 
timekeeper had reached the count 
of five over the prostrate Tunney, 
Jack immediately back-pedalled to 
an off comer and the count was 
renewed. At the count of nine— 
fourteen seconds after the knock
down—Tunney had regained his 
feet.

In the remainder of the rounds, 
Tunney recuperated and out- 
punched Dempsey, scoring enough 
points to retain his title.

This was Dempsey’s last great 
fight Tunney retired from the ring 
a year later still the champ. Box
ing history has never repeated the 
Mlong count,” but boxing fans still 
whip the controversial bout into 
flames at the mention of the Ma
nassa Mauler and the Marine. Par
ticularly remembered is Dempsey, 
whose disregard during four pre
cious seconds of the new ruling re
sulted in his failure to regain the 
beavyS^ht boxing champkmshy

HARDWARE CLERKS

Must have sales ability on retail hard
ware. Have experience & do all jobs, 
including filling orders. Top pay and 
benefits. Free parking, good trans- 
porttaion. Call J. Roseth 263-3560.

N. TURĖK & SONS 
333 So. Halsted St.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

STOP

Think of the 
Advantages of 
Working as a 

Western temporary
Work when you want to
Work where you wanto to 
Variety of assignments
No fees - No contracts to sign
• SECRETARIES
• DICTOPHONE TYPISTS
• GENERAL TYPISTS
• BOOKKEEPER
• KEY PUNCH OPERATORS

Call 424-8802
WESTERN TEMPORARY 

SERVICES
9730 S. Western Suite 431 

Evergreen Park, III.

* Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spauda tr Naujieną 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamai doL

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė or
ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

Pavardė !r vardai SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
nariams.

Adretu

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites suript, 
tinimui nemokamai be jotfų Įsipareigojimu.

Pavardė ir vardai

A drew

Pavardė ir vardai

Adrew

Pavardė ir vardai

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuita apdrauda: už 
$1,000 apdraudos* sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašytu

Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai,! 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago. IL. 60629.

N«w York, N. Y. 10001 « 
307 W. 30th St.

Tol. (212) 563-2210

Crush 
all smokes

KAIP SUDAROMI: 
TESTAMENTAI ‘

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons* 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica į 

' Cgo, IL 60608 Kaina $3.00j 
su formomis — $3.90.

i 
i

LAIKRODŽIAI ir lHANGINYlfiJ
Fardarima# Ir Tslsysjta

2644 WSST 5TRBST 
TaM.: RS?«feI18 7-1941

Siuntiniai į Lietuvi 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archar Av.
Chicago, III. 40632. Tai. YA 7-59S0 

_____________ - /

M. ŠIMKUI 
Notary PuNte 

INCOM1 TAX SIRV1CI 
4259 S. Maplewood. Tol. 254-7454 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškri etiniai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

BET WINGS IN UFE------
>11 Fronk ZopolU 
QOttb W. 75tt» St

GA

jTlTt FAtM

tNtVkAMCĮ^

Slat*'Life Insurance Company

ADVOKATAS I
CHARLES P. KAL & Associate* . 

2649 West 63rd Street,
Tel. 776-5162

Trečiadieniais iš anksto susita-( 
rus. Seštalieniais iki 12 v.

Vakarais tel. 373-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metu, patarnaudama klientams.!

CONSTIPATION
Doętor proven ingredient 
requires no prescription

Doctors ’ind a special laxative 
ingredient to be highly effective in 
r^hi'vifig even severe constipation 
overnight Don't let irregularity or 
constipabon become a problem. 
This radical irvye<>eQt.A$ now 

. available jn tnp exclusive tX-LAX 
lorrr.triM' Use as*defected. 
Choc^’ate&rablets — ~
or UMiavored Pills EX-LAX

NAUJI INO*, CHICAGO t, ILL, Tuoaday, February 27t 1979




