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“AUŠRA” (No. 16) PERSPĖJA APIE 
“NAUJA RUSINIMO ANTPLŪDI”

Neseniai. „Vakaruose gautas 
naujas Aušros numeris plačiai 
aprašo “naują rusinimo antplū
dį” ir skelbia jau anksčiau išei
viją pasiekusias SSRS švietimo 
ministerio Jeliutino slaptų re
komendacijų rusų kalbai plėsti 
santraukas. Vedamajame “Jubi
liejui artėjant” primenama atei
nančių metų sukaktis — “1980 
m. sueis 40 metų, kaip nuo 1940 
m. vasaros, Lietuvą okupavus 
Sovietų Rusijai prasidėjo antro
ji “tamsos ir spaudos draudimo 
gadynė”, be laisVo spausdinto 
žodžio, kaip ir 40 Ąnetų po 1863 
metų sukilimo.

Aušra pateikia konkrečių duo
menų apie Lietuvos mokslo 
įstaigų rusinimą. 1979 m. vasa
rio 27 d. įvykusiame žemės ūkio 
akademijos posėdyje, pravesta
me rusų kalba, nutarta, kad at
einančiais metais kai kurios dis
ciplinos bus dėstomos rusiškai;

■ , per metus kiekvienas studentas

t CK pirmajam sekretoriui P. 
Griškevičiui (1979.3.15), a. a. 
kun. Karolis Garusckas išsamiai 
ir aštriai kritikuoja Lietuvai 
1940 m. užgožtą sovietinę san
tvarką. Jią pasmerkia istorijos 
klastojimą, kovą prieš religiją, 
moralės smukdymą, prievartinį 
rusinimą. -Laišką Garuckas bai
gia šiais žodžiais: “Gerbiamas 
sekretoriau, visi Lietuvių Tau
tos Mylėtojai laukia, kad jūs 
Lietuvą gintumėte, o ne ją par
duotumėte”. Kitame atvirame 
laiške Tiesos redaktoriui A. 
Laurinčiukui (1979.3.25) kuni-- 
gas Garuckas protestuoja prieš 
tame dienraštyje paskelbtą Ben- 
doriaus ir Kaunecko straipsnį 
“Veidas be kaukės”, kuriame 
“purvais, drabstomas Balys Ga
jauskas”,, ir nurodo straipsnio 
šmeižtus bei i melus. Gajauskas, 
rašo jis, “jau tapo Lietuvos kan
čių simboliu’!, šį laišką pasirašė 
ir. Helsinkio grupės narys, kun. 
Bronius Laurinavičius, bei vil-j 

■ mečk^CidzScž^ 3Ešttdisr -Prsiu- 
sevičius, Sasnauskas, Subačius, 
Šakalys. Terleckas,-- Volungevi
čius.

Aušroje, spausdinama ir Vik
toro Petkaus biografinė apy-

Lapai jau nukrito ir baigiasi paskutinės šiltos rudens dienos.

PASAKOJAMA, KAD SPORTININKAS

DU NEGRAI IR VIENA SEKRETORĖ 
PIRMADIENI JAU BUVO ROMOJE

LIKUSIUS AMERIKIEČIUS MULA RENGIASI 
TEISTI PAGAL ISLAMO ĮSTATYMUS

projėktą arba gamybinės prak
tikos ataskaitą; kai kurie kom
jaunimo’ organizuojami mitinga:! 
bus pravesti rusiškai ir 1.1. Nuo 
rusinimo akcijos vis labiau nu-j 
kenčia lituanistinė literatūra.;
Vagos leidyklos “Lituanistinės j brai23’ šiek tiek skiriasi 
bibliotekos” serija, jau anksčiau nuo Aušros Nn 13 paskelbtų 
apribota mažais tiražais ir ceh-i žinių. Skelbiama
zorių ^apkarpyta, pradėdama Į aP^e buvusill politkalinių, Jono 
“palaidoti”. Neišeis kelerius me-j 
tus ruošta Jono Bretkūno raštų 
rinktinė, nei Vagos kataloge jau 
paskelbta Dusburgo kronika.

Pasak Aušros, kovo mėn. Lie
tuvos periodinių leidinių redak
cijos gavo nurodymą kuo ma
žiau rašyti apie Vilniaus univer
siteto 4Q0 metų jubiliejų. Su-j 
kaktųvių proga buvo .planuota J 
išleisti vieno iš universiteto pro
fesorių ir rektorių Alberto Ko
jelavičiaus - Vijūko (1609-1677) 
stambią, dvitomę Lietuvos isto
riją, jau daugiau kaip prieš de
šimtį metų išverstą iš lotynų tančio Petro Paųlaičio gyveni

mo mozaika papildoma keliais

Matuzevičiaus (48-50 m.) ir Bro
niaus Purlio (56 m.), persekio
jimą. Matuzevičius, 25 .metus 
iškalėjęs gulaguose, grįžo į Lie
tuvą 1978 m. rudenį ir apsigy
veno pas seserį Panevėžyje, kur 
jis dirbo pašte staliumi. Po po
ros savaičių jo registracija bu
vo panaikinta ir saugumas pa
reikalavo, kad jis dešimties die
nų bėgyje išvyktų iš Lietuvos. 
Taip pat pasielgta ir su Purliu, 
iškalėjusiu 25 metus ir sugrįžu
siu į Panevėžį š.m. kovo 7 d.

Jau 32 metus lageriuose vargs-

NEGALĖJĘS PAKĘSTI SUDAUŽYTOS GALVOS 
SKAUSMŲ, DIDELĖS GĖDOŠ

CHICAGO, Ill. — Iš paverg- ,______—---------- -------
tos Liėiuyo^^ižiiri .viena, mote
riškė pasakoja, kad ji- girdėjusi 
apie Vlado Česiūno pasikorimą. 
Niekas šitą žinią atvežusioš mo
ters vardo' neduoda, bet' kar
tojama. kad tikrai taip yra. Vie
na lietuviška radijo valandėlė 
pakartojo žinią apie Česiūno pa
sikorimą. • ■

Tvirtinama’, kad jis negalėjęs 
pakęsti galvos skausmų, kuriuos 
jam sukėlė čekisto smūgis į 
galvą. Jis atsimena, kad buvo 
išėjęs Į mokyklą, bet kas atsiti
ko po to.' jis jau nežinąs — kaip 
jis buvo patekęs į mašiną ir par
vežtas Į pavergtą Lietuvą. 
Jam dar buvo didelė gėda, kai 
paskaitė pakeistą. pareiškimą. 
Be to, gydytojai nepajėgė 
vos skausmų sumažinti.

Popiežius rengiasi

gal-

Nėra taisyklių 
prieš terorą

Chicagos universitete kalbėjo 
Valstybės departamento parei
gūnas Anthony- C. E. Quainton, 
prez. Carterio paskirtas kovoti 

• prieš terorizmą ir koordinuoti

JAV Įtaką
BUENOS AIRES. — Sovietų 

Sąjunga ir Kinija stengiasi su
mažinti JAV itaka Pietų Ame- *■ v U
rikoje. bet. atrodo, kad visa tai : 
labai brangiai šioms valstybėms i 
kainuoja. Sovietų Sąjunga turė
jo didelės Įtakos Paragvajuje, 
Bolivijoje ir Argentinoje, tuo 
tarpu kiniečiai buvo stipresni 
Brazilijoje. Čilėje ir kitur. Kar- > 
tais abi komunistinės grupės ve
dė labai aršią tarpusavio kovą.

Maskviniai komunistai praki
šo savo pozicijas Argentinoje, 
Brazilijoje ir Čilėje. Atrodo, kad 
jie prarado ir kelias pozicijas 
Centrinėje Amerikoje. Buvo pa
grindo manyti, kad jie čia įsi
stiprins, bet buvo atvirkščiai. 
Ir Kinijos komunistams kai kur 
pradėjo nesisekti. Jų įtaka pra
dėjo aiškiai menkėti keliose 
Pietų Amerikos valstybėse.

~ Į veik^/sū apie 30 agentūrų. Jis 
’ par Jškė, kad nėra specialių taf- 
' syKlių kovojant su terorizmu. 
Į Ekonominės s?’-1 .’j .« prieš Ira
ną nedavė ’ .Manių rezultatų. 
Jis niekr begalėjo pasakvt' Jei 
tolimesnes krizes Ir*’-' eigos.

Tikrumoje m”’ Chomeini 
yra atsakingas az JAV ambasa
dos Teherane užėmimą. Nuo jo 
priklausys ir terorizmo ato
mazga.

TEHERANAS, Iranas. — -Sek- 
; madieni viena moteris ir du juo-
■ džiai. buvę marinai, saugojusieji į 

Amerikos ambasada Teherane. • 
buvo perduoti Irano užsienio 
reikalo ministerijai, o pirmadie-

■ nio rytą jau išskrido iš Irano ir 
j pasiekė Kopenhagą, iš kur ke- 
j liaus į Romą, — sako oiiciaius
! pranešimas. <- . '
j ’ : •-- ' I

— Juodaodžiai Amerikoje vi- 
į są laiką baltųjų buvo sk:i?.u- 
I džiami, todėl juos visus ir išlei
džiame. — pareiškė mula Cho-, 
meini. Pirmadieni mula išleido1 
dar dešimt amerikiečių.’ Ten 
buvo dar šeši juodaodžiai ir ke
turios moterys. Pirmieji trys 
jau pasiekė Romą, o dešimties • 
likimas pirmadienio rytą dar ne-1 
buvo žinomas. Manoma, kad pir- ■ 
madieni ir šie paleistieji pa-l 
sieks Romą ar kurį nors Tur
kijos aerodromą. 1
Visi kiti- amerikiečiai bus tei-

- —. e®?

1.5 milijono metu 
pėdsakai

1978 m. Kenijos muziejus už
tiko hipopotamų ir žmogaus pė
das šiaurinėje krašto dalyje 
prie Turkana ežero. Pėdos buvo 
įspaustos į tirštą dumblą, kuris 
išlaikė ryškius pėdsakus iki mū
sų laikų. Tolimesnius kasinėji
mus ir tyrimus darė Yale ir Ka
lifornijos universitetų archeolo
gai ir antropologai; Jie nustatė, 
•kad tos pėdos buvd įmintos prieš 
1.5 milijono metų.

Mokslininkai nustatė, kad tas 
žmogus buvo 5 ar 5.5 pėdos 
aukščio ir svėrė apie 120 svarų. 
Iš iškastų tuolaikinio žmogaus 
griaučių nustatyta, kad jo kau
lai buvo stambesni ir tvirtesni. 
Jie turėjo mažiau smegenų, bet 
jau tada vaikščiojo stati.

siami už šnipinėjimą pagal is-i Floridos demokratai 
lamo įstatymus. Kada jie bus į - pQigfko prez. Carter! 
teisiami — tuo tarpu niekas dar) _
nežino. Svarbiausia, jie bus tei- Sekmadienį įvyko Fioric.

kalbos.. „Ępyga -jau -buvo spaus- _
tuyėje surinkta ir sustatyta į jo laiškais iš 1976-1977 metų, 
spausdinimo mašiną, bet joje
buvo užtikta stoka pagarbos ragino jį rašyti malonės prašy- 
“vyresniajam broliui”. Pagrin-j mą, nes, girdi, “gana sėdėti”, 
dinį knygos “duobkasio” vaid- j Į tai Paulaitis atsakė, jog ne jis 
menį suvaidino Jonas Aničas —. “kaltas, kad rusams prireikė ir 
jis pagalbos kreipėsi į “šių die- Lietuvos” — greičiau jie kalti, 
nų muravjovą”, LKP antrąjį “atimdami pusę gražiausio ma- 
sekretorių Dybenką, ir Lietuvos ‘ 
istorijos raidės spaustuvėje bu
vo išbarstytos. Kai kurie Vagos 
leidyklos žmonės buvo nubausti 
už mėginimą išleisti tokią kny
gą. “šitaip pagerbtas senasis 
Vilniaus universitetas”, komen
tuoja Aušra.

Savo mirties ‘išvakarėse para
šytame atvirame laiške LKP

1977 m. du “svečiai” iš Vilniaus

KALENUOKKL1S

no gyvenimo vien už tai, kad 
aš atlikau savo prideramą pilie
čio pareigą savai laisvai nepri
klausomai Tėvynei Lietuvai, ku
rią pripažino ir Sovietų Są
junga. ..”

Savo 1978 m. liepos mėn. pa
reiškime Baltarusijos ir Lietu
vos KP pirmiesiems sekreto- 

• riams, Pelesos apylinkės, Vare- 
- | navo rajono lietuviškų kaimų

Lapkričio 20: Maksencija, Fe
liksas, Andė, Guoda, Jovydas" ,

Saulė teka 6:44, leidžiasi 4:47.

x Oras Šiltas, lis.

gyventojai protestuoja prieš lie
tuviškos kultūros slopinimą ir 
lietuvių persekiojimą, 246 pasi
rašiusieji prašo, kad Pelesoje 
būtų įsteigta vidurinė mokykla 
lietuvių dėstomąja kalba, suda
rytos sąlygos kultūrinei veiklai, 
nutraukti visi lietuvių persekio
jimai bei varžymai,..ir tikintie
siems grąžinta Pelesos bažny-i 
čia. " , (EUa) j

ROMA, Italija. — Sekmadie
ni popiežius Jonas Paulius II 
pareiškė, kad šio mėnesio pabai
goje jis rengiasi-skristi į Turki
ją pasitarti su vyriausia turkų 
bažnyčios galva apie galimą 
krikščionių bažnyčios suartėji
mą ir vienybę. Popiežius norėtų, 
kad dvi bažnyčios, keliolika 
šimtmečių nepajėgusios rasti 
bendros kalbos, dabar bandytų 
suartėti. Popiežius yra įsitiki
nęs, kad dabar esąs geras lai
kas suartėjimui.
.. Didelė turkų dalis priklauso 
musulmonams. Juos dabar ban
do paveikti mulos, kurie seka 
Koraną pagal mulos Chomeini 
interpretaciją. Tie mulos ne tik 
neša nesantaiką pačių musulmo
nų tarpe, bet bando juos nuteik
ti prieš krikščionis. Matyt, po-
piežius bandys tai naujai įtakai 
pastoti kelią. -

— Admirolas Hyman Ricko- 
ver, atominių laivų pradininkas, 
pareiškė, kad baimė del atomi
nės radiacijos yra nepagrįsta, 
taip, kaip prieš šimtą metų žmo
nės bijojo elektrps -šviesos, kai 
elektros lemputę išrado Thpmas 
Edisonas.

Nelaimes laiko gero
mis pamokomis

Izraelis pasiūlė nauja 
kompromisą

JERUZALĖ. Izraelis. — Iz
raelio premjeras praeitą sekma
dienį pasiūlė naują kompromisą 
kairiojo Jordano upės kranto 
žemių klausimui išspręsti.'Izrae
lis negali susitarti su Egiptu ir 
Jordanija dėl žemių Samarijoje. 
Nesusitarimai ėjo 34 akrų že
mės. vadinamos Elon Mores. 
Ten yra svarbus kalnas, kurį 
galėtų dalytis pusiau. Izraelis 
sutiktų atiduoti Jordanijai. Be
ginąs pareiškė, jog tai būtų pas
kutinis kompromisas, jokių kitų

WASHINGTON. D.C. — Se-i nuolaidų negalima laukti iš Iz-i 
natorius Edward M. Kennedy* raelio. I
sekmadienį kalbėjo per NBC-TV' 
tinklą “Meet the Press” progra
moje. Jis pareiškė, kad Chap- 
paquiddick nelaimė jį sutvirti
no ir paruošė prezidentūrai. Per 
10 metų naujos informacijos 
apie įvykį neatsirado, todėl jis 
savo pareiškimą, duotą su prie
saika, laiko tebegaliojančiu.

Jo gyvenimą ištiko visa eilė 
krizių: brolių John ir Robert 
nužudymo, taip pat sūnaus li
gos bei kitų nelaimių atvejais 
jis elgėsi atsakingai — kaip de
ra elgtis tarnaujančiam visuo
menei.

| raelio.

Kilęs meru streikas tam ^af 
i kelia nerimą Izraeliui. Merai, 

protestuodami prieš Nablus me-j 
ro suėnvmą. paskelbė streiką ir į 
atsistatydino. Visa tai atsiliepė; 
į arabų gyvenimą tame rajone, j

— Prie Salt Lake City nukri
to keturių motorų transporto 
lėktuvas, vežęs kito lėktuvo da
lis. turinčias nepavojingai radio
aktyvių medžiagų. Žuvo trys 
įgulos nariai.

— Tailande statoma nauja 
ventojų, kuriuos reikės gelbėti

Moderni muzika rinki
minėje kampanijoje

Modernios muzikos, žinomos 
rock vardu, koncertų organiza
torius Jeff Wald ruošia keletą 
politinių koncertų, kuriais tikisi 
sukelti apie $500,000 ir paremti 
gub.'. ■ Jerry Broyn rinkiminę 
kampaniją į Baltuosius Rūmus.

nuo bado ir ligų.
nuo badų ir ligų.

— Vietnamo kariai norėjo įsi
veržti į Tailandą ir išžudyti sto
vyklose esamus Kambodijos ka
rius.

— Sekmadienį Įvyko 400,000 
ispanų mitingas premjerui A. 
Suarez pagerbti.

siami ne pagal veikiančius įsta
tymus, bet pagal islamo įsta
tymus.

Irano studentai. įsiveržę į am
basados rūmus, surado visa eile 
dokumentų. Tuos dokumentus 
studentai pagrobė, išsinešė, išsi
vertė į iraniečių kalbą ir pri
vers suimtuosius aiškintis. Pa- 
<?al veikiančius tarpvalstybinius 
susitarimus, diplomatai netei
siami. Bet Chomeini teisia, kad 
j'ie bus teisiami pagal islamo 
įstatymus.

Visa eilė užsienio atstovų pa
tarė mulai Chohneini netęsti 
diplomatų, bet mula nekeičia 
nusistatymo. Jam primena, kad 
Amerika galėtų suimti didoką 
skaičių Amerikoje veikiančių 
Irano diplomatų bei piliečių, 
bet JAV to nedaro. Irano amba
sada ir šiandien laisvai veikia 
Amerikoje.

Italiją pasiekusieji trys trem
tiniai nepasakoja, apie gyveni
mą ambasadoje ir dviejų savai
čių areštą. Jiems išakyta pirma 
informuoti savo viršininkus, o 
vėliau kalbėti su kitais. Amba
sados mašinistė Catherine Gross 
paskambino motinai ir pasakė, 
kad ji jau laisva ir netrukus 
grįš į Ameriką.

WASHINGTON. D.C. — Pre
zidentas Carteris, patyręs apie 
Chomeinio įsakymą ambasados 
tarnautojus traukti teisman už 
šnipinėjimą, reikalavo, kad visi 
amerikiečiai būtų tuojau pa
leisti. Dar pakartojo ankstesnį 
pareiškimą, kad JAV laikys at
sakingais visus tuos pareigūnus, 
kurie prievartauja diplomatus, 
ambasados tarnautojus ar JAV 
piliečius.

Prezidentas Carteris apgailes
tauja, kad mula Chomeini, ne
kreipdamas dėmesio į tarptauti
nius susitarimus, laužo įstaty
mus įr prievartauja krašto gy- 
vehtojus.

demokratų konvencija St. F 
tersburgo mieste. -Joje buvo pra
vesti “šiaudiniai” balsavimai 
Už prez. Carterio kandidatūrą 
balsavo 1.114 delegatų, o už se
natorių Kennedįtik 351. Devyni 
delegatai nuo balsavimo susi
laikė. Demokratų nacionalinė 
konvencija bus kovo mėnesį St. 
Petersburg mieste.

Floridos respublikonų kon
vencijoje Orlando mieste to
kiuose rinkimuose laimėjo buv. 
Kalifornijos gubernatorius Ron
ald Reagan, gaudamas 36 '■ 
balsu, John Connallv 27r ■ . 
George Bush 21 r< ir Philip M. 
Crane 14G balsų. Respublikonų 
nacidnalinė konvencija bus Le
nos mėnesi Detroite. 
A V

Illinois respublikonai 
posėdžiaus kovo mėn.
SPRINGFIELD. Ill. — Illinois 

respublikonai turės 102 delega
tus partijos nacionalinėje kon
vencijoje. Gub. Thompsonas pa
reiškė. kad jis nekandidatuos į 
Baltuosius Rūmus, o viceprezi
dentas paaiškėja tik konvenci
jos metu. Tuo tarpu jis jok’o 
kandida.o onalaiko ir niekam 
pažado neduod; .

-■; gub. J. Thompsonui 
K.c’ nai tvirtina, kad dabar 
pirmaujantis kandidatas, buv. 
Kaliforr. jos gubernatorius Ron
ald Reagan rinkimus pralaimė
tų. kaip juos pralaimėjo senato
rius B. Goldwateris.

Daugelis nepatenkinti prezi
dentu, nes jis taip greitai pra
dėjo daryti nuolaidas. Jeigu jau 
įšaldė Irano ąukso atsargas, tai 
taip ir turėjo laikytis, o dabar 
Irano diplomatams leidžia nau
dotis Amerikos bankuose esa
mais Irano pinigais. Bijoma, 
kad prezidentas nepadarytų 
daugiau nuolaidų, mulai. Cho
meini.

i
i



Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai

a au juosiu mokslo žinių populiarus perteikimas
JONAS ADOMAVIČIUS, AL D. ______

Kauno pilis

dalelę lavono1dytojų Įrodyta darant kepenų; tyrimą išėmus jų maža (biopsy), arba tiriant kepenis.Iki šiol medicina dar

Negali išmintingas žmogus per alkoholį 
laimėti centą, o gali pralaimėti šimtinę.

A kube in - k penų ilgą galima suskirstyti ir tris pogrupes:1. riebios kepenys (fatty liver),2. alkoholinis kepenų uždegimas (alcoholic hepatitis) ir-3. alkoholinis kepemi susiraukšlėji- mas — sm-ytimas (cirosis-cirr- hosis, pagal prancūzų gydytoją — tokią ligą aprašiusį —- La- ennee’s cirrhosis).Alkoholinės riebios kepenys yra labai dažna geriančiųjų liga. Tai praeinanti kepenų negerovė, jei žmogus liaunasi girtavęs. Ih’iešingu atvejų, žmogus susilaukia rečiau pasitaikančij, bei daug sunkesnių kepenų negerovių : kepenų uždegimo ir po io ateinančio jų susiraukšlėjimo (cl-osis). Visos tos trijų rūšių keoenu ligos vra sukeliamos girtavimo. Yra nustatyta, kad kiekvienas girtaujantysis yra kada nors turėjęs, jei dabar neturi, riebias kepenis. Kepenų suriebėjimo laipsnis esti įtakojamai maisto, nutukimo, prigimtų (genetic) jėgų. Viencg <; iziau s.ą riebių kepenų priežastis yra chroniškas girtavimas. Ma'., tada gaminasi kepenyse at- (tokia

nežino1 priežasties, kodėl kai kurie sunkūs girtuokliai neserga sunkio-’ mis kepenų ligomis. Nesusekta,! kad tokiam susirgimui turėtų- įtakos maistas, visuomeninė padėtis, prigimtos jėgos ar aplinkos įvairumas. Tik viena tiesa pas girtuoklius susekta: tie al-i koholikai apturi kepenų uždegi-! mą ir po' jo sekantį kepenų su-Į siraukšlėjimą, kurie išgeria ai-Į koholio (ethanol) po 160 gra-i mų (stiklinė 200 gramų) ar daugiau per dieną ir taip geria per penkis ar 20 metų. Ateityje pa-

randančių trigiyceridų i šis riebalų). T.Ikcn uliniss D .'.s gar atsiranda nu k rečiau pasll ukšiėįimas !
kqxHiu užde

j mc kultūringos tautos vaikai. ; Dabar gėda save girtą rodyti Į kultūringiems svetimtaučiams. I Turėtų pranykti visi girtavimo •šašai nuo 69 gatvės Csicagojė, apie kuriuos taip iškilmingai ir pagarbiai rašo katalikiškoji kalbėsime apie kiekviena iš tri-i <sic!> Negi Popiežiųju čia minėtu alkoholiniu kepe-|Pr;^SIme kad apSI’nu li«u * įSy11118 nuo alkoholinės propa-igandos katalikų dienraščiuose.IŠVADA. Dagyvenonie laikus,■Išmintingam to užtenka, o kito- kada viskas keičiasi iš pagrin-jkį nė su kuolu iš tavernos nėiš- dų. Dvasiškiai, jei jie nori išlik-;prašysi, ti, turi imtis reik’amos veiklos,!paliovė nenorinėius eiti dangun PASBKAHttJ. Treatable L,- juos ten veste vesti. Pats žmo- ve" P,Mase- I'^orate'gus turi tapti sava asmenybe. !rles- Ir''mč tokiu žmogumi kuris sugebėtu! * Ą *pats be jokių tarpininkų sau ge- STENKIMĖS TEISINGU rovę kurti čia ant žemės ir po ATSAKYMU PASINAUDOTI

’gymis nuo alkoholinės propa- Igandos katalikų dienraščiuose.

gis lietuviškai) yra plyšimas ko — paralyžiaus išvengtų. Ne kraujo gyslos ( arterijos) sme- visada esti sėkmingas -stroko genų vienoje galvos pusėje' gydymas. Daug išmintingiau el- 
(smegenyse). Tada kraujas iš-!gsis tas žmogus, kuris užbėgs silieja į smėgei.ų masę ir žmo- strokui už akių. O užbėgti gali gų suparalyžūoja per pusę (vei-i tik išmintingas, asmenybe sudo viena pusę, tos pat pusės1 normalė j ęs, jausmais susitvarkęs asmuo. Tai nė juokų darbas, o viso gyvenimo normalaus žmc- ? gaus elgesys. Štai jis,

tauponie pinigus graboriui, o nebėgame ligai už akių reikiamai su gydytoju nesutardami. Dabar dažnas r.kąmbina ir sako: — “Šutino ranka, patark kas daryti, pas gydytoją eiti nenoriu . . Arba vėl kitas: — “Slano žmona atneš lyrinius mano kraują —aš nenoriu eiti pas gpdytoją; tamsta pažiūrėk ir patark .. .” Taip ir nebėgama | ligai už .akių per visokeriopą • mūsiškių tamsumą. Ko gero dar ■ gydytoją iškoliojania — kam ‘■jis patariąs be degtinės ruošti ; parengimus, be rūkalų apseiti koncertuose, žinoma, iš tokios elgsenos gaunasi vien tik stroke’ giltinei naudos. Už lai tiesa yra, kad daugelis- pašauktų, o maža išrinktų. Už tai mes visi stenkimės taip sava asmenybę sužmointij kad pajėgtume didinti išrinktųjų eiles. Žinoma, neturime savų vaikų pamiršti Juos reikia išrinktųjų eilei paruošti trejopai elgiantis: 1. žmoniškai juos mylint; 2. tinkamai jų elgesius ribojant ir 3. džiant jiems normaliai —į tūraliai, o ne katalikiškai, munistiškai, demokratiškairespublikoniškai bei dar kaip kitaip, vystytis.Kaip matome, su siroku (smūgiu) kova yra viso amžiaus sunkus darbas žmogui. Už tai tik išrinktieji pajėgia virš minėtus reikalavimus išpildyti visu savu gyvenimu, o ne vien tik vienai ?kitai dienai prisimenant savas, kaip tikro žmogaus, pareigas. Sėkmės išrinktiesiems.. Dar

lei- 
na- 
ko- 
ar

lūs >sius svaiga- ū'r iki 50'į.osis). Įdomu, kad nei didžiausiu girtuokliu tarfie1 sunkies kepemj ligos pasitaiko tik pusei taip girtaujančiųjų (30 r). Kepenų uždegimas ir jų-susinmkšlėjimas (ci-rcsis) yra dvi viena su k.ta la- vertybė. Parengimams sudėki bai artima, sus.iišusios alkoho- me lėšas apseidariri be svaigalų

mirtrės.Turi keistis ir mūsų nesveiki įporočiai: liaukimės girtavimu į krauti centus Šokiu šventei, o! prarasti šimtus — tūkstančius; per nesveiku kepenų mūsiškius, j ‘ Turi lietuvis tapti sau žmogų-api8’ (paralyžių),mi: apsieiti be svaigalų. Mūsų’^ 
~ * .'2tauta' maža, ;o kiekvienas mūsiškis yra mums neįkainojama

PARALYŽIAUS (STROKE) 
IŠVENGIMASKLAUSIMAS. Prašau Gerb. Daktarą .paaiškinti kiek dau-kurį gavo mano orelis, ir aš norėčiau jam padėti ir kiek daugiau apie jo ligą jam paaiškiti. Kas jis yra ir kaip galima jo išsisaugoti? Ačiū iš anksto.Tuomi mes ĮrOdyšiine, kad esą- ATSAKYMAS. Strokas (smū-
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You can’t afford to be wrong. 
Because if you’re in charge of 
the family budget you're 
making decisions about the 
future, too.

And that’s where U.S. 
Savings Bonds cotne in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign un for the Payroll Sav
ings Plan where he works.

That way, while you're 
meeting the day-to-day ex
penses, you’ll still be building 
a more secure future for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really know s 
a good bargain.
Now E Bonds p*»y 6% irr^rr-M wh*“r> held I* 
maturity <rf 5 years (4>z% the 6 rat year). - 
Bond# are replaced if lx:, stolen or destragn^ 
When needed, they can be cashed at Tc*sr 
hank. Interest j* not subject to state cr to* 
income taxes and federal tax may ba 
deferred until redemption.

m/ynenca.
Join the Payroll Savings Pla»-

Vidutiniai susmulkinti. Indelyje su dangčiu, labai mažame kiekyje vandens užvirinus, sudėti dalį lapų ir juos 2-3 minutes ant,stiprios ugnies apšutinti. Karšti garai sulaiko enzymų veikimą ir sulaiko nuo mineralų nutirpimo, bei išsilaiko žalią — natūralią spalvą. Greit atšaldyti ir perleisti per blenderį. Pasūdyti mažu kiekiu druskos ir užsaldyti ledų šaldymo indeliuose, keturkampiais gabaliukais. Sudėti į plastik'fcius indelius ar maišelius. Laikyti ledinėje. (Freezeryje) iki reikiamo nau^Mojimo. 1 •Naudojami sriuboms, padažams ir drebučiams prie salotų, varškės ar vaisių Tyrsriųbei pa- ęųošiamas paukštienas ‘ sultinys užtirštinamas sojos ir‘’miltų

ranką ir kbją).Kraujas išsilieja vienoje galvos pusėje, o suparalyžūoja priešingą kūno pusę dėl to, kad Nori išvengti stroko ,imk vi- hėžvąi išeiną iš vienos smegenų Uu 100% išpildyti sekančius ko- pūšės persikryžūoja ir nueina j voje su skleroze dalykus. 1. Su- kiton kūno pusėn. Kai dešmę . normalink perdidelį svorį, veng- suparalyžūoja, tai žmogus daž-idamas riebalų, saldymynų, mil-i didesnio ryžto nepajėgiantie- nai ir kalbos nik'loja, nes kraū- tinių — krakmolinių valgių, už- — ------ .•jas kaliečia kalbos centrą, kuris sisėdėjimo ir nervinimosi. 2. Su- randasi kairėje smegenų pusė- normuok savo pakeltą kraujo- je. Tik retesniais atvejais para-’spūdį, nevartodamas valgomo- lyžius gaunasi' dėl krešuliu už- sios druskos, nesijaudindamas, sikimšimo kraujagyslės smege-J numušdamas perdidelį svori ir, reikale, imdamas atsakančius, gydytojo žinioje būdamas, vaistus. Pakeltas kraujospūdis yra viso gyvenimo liga'— jis nepagydomas, tik sukontroliuojamas.} Už tai nemeskit gydymo po kai! kurio laiko, o turėkite ištvermės kovdti su pakeltu kraujospūdžiu visą sa\c- gyvenimą. Ta kova, palyginti bus vienas niekis su apturėtu stroku, kuris atsiranda kaip paseka pakelto kraujospūdžio. 3. Gydykis cukralige. Nežinai ar ją turi, už tai, kaip ir kraujospūdį, tikrin- kis reguliariai būdamas gydytojo žinioje. 4. Sumažink iki normos savo kraujo riebumą (tri- klyceridus, colesterolį, uric' acid, cukru . . .) 5. Neužsisėdėk būdamas pensininkas smuklėje bei prie kortų stale'; judėk, krutėk, darbuokis kito gerovei; Nes mes tik tada dievams panašėjame, kai kitam gerus darbus darome. Pensininko didžiausioji medici-tsie niška nuodėmė yra nieko neveikimas, tariant, kad ‘ jau savo atidirbau”. 6. Dėl uo'do sparno nesijaudink. Visada ramus būk, artimui tik talkink ir jokiu būdu jam nekenk. Toks elgesys užtikrins ramų gyvenimą, gerą apetitą ir saldų miegaą. 7. Būtinai susitvarkyk savo kraupo rūgštumą (uric acid) — podagra la liga vadinasi (guot). J. žudo žmones lygiai stipriai kaip ir perriebus kraujas. 8. Reikiamus vaistus naudoktik tada, kai nustosi rūkyti, girtauti, kavą gerti. Kitaip elgiantis — jokie vaistai ligoniui netalkins, tik ligoninėms ir garboriams.did ns banke sąs- Kailas, dar kiek žaliukų tekus gydytojui su dvasiškiu. 9. Sveiku maistu vyk sklerozę ir padargą tolyn nuo savęs: valgyk vaisiūs. daržoves, baltymus kiaušinių (be trynių), ijeSą pieną, vištienos — kalakutienos buljoną ir mėsą be odos valgydamas, žuvį (jei neturi rūgšlaus kraujo — podagros) naudok gausiai — t:k neriabią. Jei turi rūgštų kraują — nenaudok jūros gyvių (silkių, šrimpsų, vėžių, visokios žuvies), kavos, arbatos, svaigalų, vidaus organų (kaip smegenų, kepenų, inkstų . . .). Taip pat ir [raudonos mėsds turi vengti vi-

mišiniu, užbalintas, pienu. ' f verdantį sultinį sudedami keli gabaliukai užšaldytų susmulkintų lapelių. Uždengti dangteliu ir trumpai'užvirinti, kad nesunaikinus vitaminus. ' ’Dalis, vitaminų sunyksta, kurie yra karščiui neatsparūs, bet vistiek daugumas - išlieka,: prisilaikant aukščiau nurodytų paruošimų.Pastaba: Jei sriubos baltinamos su beriebaliniais pieno m litukais, reikia pridėti truputį alyvos. Tada alyva pagerina kal- cijaus paėmimą, ir tirpstančių riebaluose vitaminų AiD.E. ir K. Taip pat gerina tulžies veikimą ir atlieka kitus naudingus keiksmus.

nyse. Tas-krešulys gali gautis iš kojų venų trombozė, širdies sienelėse atsiradusių krešulių.Smūgis (strokas-strokes) yra trečioji dažninusioji mirties priežastis šiame, krašte. Miršta nuo jo kiekvienais^-metais du šimtai, tūkstančių (200.000) a- merikiečių. Aišku, ir mūsiškiai čia gyveną įeina į tą skaičių. Tai didelė armija mirusiųjų. Pakeltas kraujospūdis ir sklerozė yra vyriausi sroko prišaukėjai.Kiek daugiau vilties atsirado žmonėms tos ligos apimtiems pastaraisiais metais. Ir štai dėl ko. I. Mažiau mirštama dabar paskutiniais metais nuo minėto smūgio. 2. Daugiau žmonių pilnai pasitaiso po mūgio. Dabar gyvena Amerikoje du milijonai žmonių atsitaisiusių po stroko ir gyvenančių produktyvų gyvenimą 3. Kuo greičiau atsistatymas ' (rehabilitacija) pradeda-’ ma po stroko, tub .gefiau. Atsistatymo pratimai, pradedami tuoj po stroko, užtikrina kalbos atgavimą ir rdumehų atsigavi-! iną. 1. Dabartihiaiš laikais teikiamas smūgio ištiktiems pači-' entams atsistatymas apsaugo ligonį nuo invalidumo. Net sun- daž- apie visi

siems, idant pagaliau ir jie prisišlietų prie išrinktųjų eilės.
* *

ADELĖS DUOBLIENĖS
SVEIKO MAISTO 

RECEPTAS r

. Neturint paukštienos sultinio, galima Įdėti susmulkintos ar sumaltos keptos ar ; virklsf paukštienos, ar nuo keptos paukštienos drebučių.

Adelė Duoblienė

Daržovių lapų paruošimas 
atsargaiDaržovių lapai naudojamišpinatai, chords, kiniški ko- Į pūstai, porai, salierai, collards, kale, broccdli, mustard greens (garstyclapiai), ridikėlių, burokėlių, ropių, kalaropių/ gručkii, cikorijų.

\ Į Kariuomenės atkūrimo 
sukaktie? minėjimas rNepriklaūs'b'mds Lietuvos" Kariuomenės atkūrimo 61-rių dietų sukakties minėjimas rengiamas 19?9 tni lapkficio mėn. 25 di,^ sekma diet! i, Jaunimo Centre, 5620 Sd.’ Člaremont Avė; ; ‘fškilrhįngos jpanialdos 11 vaf.' Tėvų jėzuitų kb^Iyctčį’ė. Pamaldų metu koplyčioj ė giedos iškilieji solistai Mafgarėta ir Vacys Mohkai?- Vargonais gros mūz. Manigirdaš Motiėkėitiš'. ■ xChicagoje ir’ jos apylinkėje lietuvių organizžrčijoš su savo Vėliavomis, nariais ir v;sa 1 ėtu- Vi’ų visuomenė kviečiama dalyvauti niūsų kariuomenės atsrikū-' rimo šventės minėjime.- '• rOrganizacijų vėliavas su asrs- ta prašome atvykti Į ' Jaunimo- -Centrą š.m. lapkričio mėn. 25 d. . 10.45 vai. ryto.v>--

Skyriaus Vaidyba

kiai paralyžiaus paliestieji ndi išmokomi vaikščioti ir save apsitvarkyti; 3. Ne stroko paliestieji palieka bejėgiai. Kai kurie jų visai pasitaiso ar tik nežymiai lieka sunegalavę. 6. Daugelis ligonių prieš paralyžių. pajunta pevspėjimuo- šius ženklus. Gydriojas gali patarti žmogui apsisaugoti stroko.i! <. Kai kuriems, pacientams operacinis galvc’s — kaklo' kraujagyslių g y d y mas apsisaugoti smūgio, o kitiems, jan gavusiems stroką. ig.dina šiokį — to-
STROKO (SMŪGIO) apsisaugojimas yra pats svarbiausias tiek paciento, t ek ir gydytoje darbas. Japonai teisingai teigia, kad geras tas gydytojas, kuris gydo ligą, geresnis tas gydytojas. kuris pasitinka ligą, 0 geriausias yra tas- gydytojas, kuužbėgimas ligai ’už akių ir yra ligos, o mūsų ahejti, siroko’ iš-vengimas yra pftts svarbiausias si tie, kurie turi rūgštų kraują geriausio gydytojo užsiėmimas, ir kurių c hoiėsl erelis su Iriglycc- paciėutas’ ttifl tajfti ge-

paciortiu ir' piliaMsiai k a tos rėikaTdiš lark.Pės su savu 
taip gyvchtf, kėd žlrrf- gydytoju. Dabar mes dažnai

ridais yrsf- rtukšfes. Visafc švei-'

Lapus nuplauti, Darbas:greit šaltu vandeniu ilgai juos nemirkant.

Arthritis Sufferers* ’ ;
" Now. Get rėfef f ; č 

for painful inflammation 
and protection for your stomach!

For minor arthritis patn, Arthrifts Pain 
Formula has 50% more medicine than 
ordinary headache.tablets Plus two 
antacids for double’ štomacTv protec
tion./ Try Ąrthrifts Pam Formufy the 
arthritis specialist, from the .makers of 
Anacrn.' 2 •- -7—
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Daukantas — lietu- cinu, yra giesi ; r.acū.na’iznio ! tos girbe'; tai »radi
Brežnevas pasisiūlė sujungti VokietijąBet tai nėra dar viskas. Per tinius kraštus. Dėl sukontrolia- s sujungimą Kremlius siekia vimo Kremliaus jo ginklavimo-likviduoti NATO ir Europos są si reikaluose negali ir kalbųjungą, laisvųjų valstybių nusi- _* ll* • • • _> būti. Todėl ir susitarimai su• ’ ~ » = _ . T * * *savęs ir kitų.Kiek tenka stebėti, dėl dabar Brežnevo užsuktos Kremliaus imperialistinės mašinos, savo sveiką galvoseną pirmoji parodė Didž- Britanijos ministerių pirmininkė ponia Thatcher. Ji tuojau pareiškė viešai, jog dėl. Kremliaus valdovų jau sukurto,

kieti jos paglemžimo-, ir t.t.Tokią mašiną Brežnevas užsuko praeitą mėnesį būdamas Rytų Berlyne, minint Rytų Vokietijai savo gyvavimo trisdešimtmetį. Jis pasisiūlė atitraukti iš Rytų Vokietijos 20 tūkstančių karių ir tūkstantį tankų. O jei Vakarų Vokietija išstotų iš NATO, ką ji, remiantis Kremlium, turėtų ir padaryti, tada taip didelio karinio potencialo Rytų Vokietija išstotų iš Varšuvos pakto, abi Vokietijos taptų neutraliomis valstybėmis ir, žinoma, Kremliaus malone bei jo globoje, galėtų susijungti. 'Šita proga jis, Kremlius, atitrauktų visas savo.karines jėgas ne vien iš Rytų Vokietijos, bet ir iš Vengrijos, o iš NATO turėtų dar išstoti ir Graikija su Turkija. Kas liečia Vokietijos panosi — Čekoslovakiją ir Lenkiją — tai čia jos, sovietiškos karinės jėgos,1 pasiliktų ir toliau. Paaiškindamas savo projektą vakariečiams. Kremlius nepagailėjo jiems ir grasinimų, jei jie nepaklausytų jo. Ypač grasina dėl JAV laikymo raketų Europoje, NATO modernizavimo savo apsiginklavimo ir pan.Agitaciją už šitą savo užsimojimą Kremlius varo visais jam įmanomais būdais ir priemonėmis. iK JtžBrežnevo pasiūlymas sukėlė nesibaigiančių kalbų valstybininkams,' politikams, spaudai. Kad tai’yra Kremliaus imperialistinės mašinos naujas užsukimas, pažįstantiems jį nekyla jokių abejonių. Bet kai kurie vakariečiai valstybininkai bei politikai dažniausiai nukalba apie pasitarimus su jais dėl apsiginklavimo, nusiginklavimo, apie visa to kontrolę ir pan., nors, atrodo, turėtų jau gerai žinoti, kad, kaip yra nustatyta, milita- riniai Kremlius yra toli pralenkęs NATO valstybes ir vis ginkluojasi,, masės savo karinių jėgų laiko svarbiausiose strateginėse vietose ir tebelenda i gylį ir į plotį. Be tp, visur turi savo penktas kolonas ir kitokių talkininkų. Į savo imperialistinius reikalus jis yra įkinkęs ir sateli-

ir dėl aplinkybės, kad Europoje' raudonoji armija išmokyta ir j oarengta puolimui, tai Europos NATO valstybėms telieka vien leisti savo teritorijose JAV laikyti naujas raketas, patiems modernizuoti savo apsiginklavimą ii* pan. Ar ir toliau laikysis! šito savo pareiškimo ir ar ir kitų NATO Europos valstybių i galvos bus šitokio nusistatymo, sužinosim po šių valstybių konferencijos gruodžio mėnesį, jei Kremlius neprivers juos anksčiau tartis. Kinijos dabartinė! galva Hua Guofeng, lankydama-j sis’praeitą mėnesį Vakarų Vo-į kiėtijoje, kalbėjo ir apie reika-Į lingumą stiprios Europos. Būdamas komunistas jis žino gerai, jog ir Kremliaus valdovai tesu-! pranta vieną kalbą savo imperijos viduje už jos ribų;- šita kalba pirmiausiai yra fizinė jėga, i Visa kita jiems yra svetima.
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:. Al diją “Mūsų na-i m.ii ir pradini-j 44. nr. yra at-•dijes da-‘ ju dėme- naiiziiK:-. į

lietuvių tau- epas, apdai- lietuvių senomis. (iarbin- DaukannLxs ikų en'.ttziaz- ną prosenoliųžygiais, Kurie 1-ei:>s Ltivo did< ■ lė pasKata :r ■ ivepnnas varyti ml .s. ųaivinime dara.Sk Daukanto raštai turėjo' c elės įtakos aušrininkams ir aplamai tautos atgimimo dar- su tauta”, psmi- taictojams. Būdo autorius buvo r.aeionalisttrs ii- ip! lietuvis patriotas, nacionalistas Daukantą - lie- didžiosios raidės ir netgi šovi- t>'i"mo, pradinm-'nife as> ues meanzuodamas ! savo tautą — jis piktai smerkė lenkus. Tą senovės garbinimą bei lenkų kaltinimo filosofiją perėmė aušrininkai tini o atgimimo sakant, dar
mantas paraše enovės licbirių ng vėliau, 1X24 e buvo išspaus- Sil.enovės ’ -4ai

ir visi tau- kovotojai. Tie- ir šiandien ne oanešiai lobe-

Roma seniau paglemždavo svetimas tautas ir kūrė savo imperija neva pax romana titulu, o dabar, po dviejų tūkstančių mettj, panašiai daro raudonieji Kremliaus valdovai. Bet romėnai buvo savo pavergtiesiems j daug žmoniškesni, nei šių dienų! Kremliaus imperialistai, nors tai ir buvo prieš du tūkstančius metų*Taigi, jei Kremliaus valdovai būtų iš tikrųjų už žmonijos taikingą sugyvenimą pasaulyje, už 1 žmogaus ir tautų pagrindines teises, visa tai turėtų įrodyti konkrečiais faktais bei veiksmais ir pirmiausia turėtų pradėti nuo savo imperijos, jų sukurtos ir laikomos melu, apgaule, smurtu, teroru, jėga. Jie turėtų:1) duoti laisvę pačioms tvarkytis ne vien rusų tautai, bet ir

Pirm. J. Bacevičius lapkričio 16 d. 3 vai. pradėjo susirinki-! mą. Pasidžiaugė, kad ketvirtas ? mėnuo neturime mirusių narių. į Įstojo du nauji nariai: J. Vyšniauskas ir. Al. Rimkus.Praeito susirinkimo protokolą perskaitė Ang. Katelienė. Priimtas be pataisų.Balfui skirta auka. Nepranešė kiek, tik persiuntė Daukienei.Kalbėjo apie Lithuanian Pla-

jame, kaip Irs didysis Įieško nacionalizmo pirmasis bėjas. S. Daukantas laikytinas lietuviško nacionalizmo kūrėju, sakyčiau —- tėvu, o gal ir panlituanizmo pradininku.”Visose politinėse partijose pasireiškia demokratinis nacionalizmas šiais lietuviu tauta ištikusiais pavojaus ir negando' metais. Jis nieko bendro neturi ekstremizmu ar nacizmu.K. Petrokaitis

ir žemaičiu, b. pirmas islori- ai atskyrė lie- tuvyiję nuo' lenkystės, suversdamas lenkams kaltinimus už visas Lietuvos nelaimes: baudžia- Lietuvos valstybės isterijos suklastoji-
:o laleidžia Lojolos universi-ąrdu, vicerektorius para-vadinį žodį.Romoje orei. V. Mincevičius |'os pėdinutalų kalba. I pražudymą.leidžia trečią tomą Kiekviename tome — po 10 kronikų. Esą, ir popiežius Jonas Paulius II jas skaitąs.St. Vanagūnas, kai Ąukienė iškėtė klausimą įsteigtininkams pigią valgyklą, paaiškino, kad Kedzie gatvės pastate būsią sukoncentruotos visos Įstaigos, kurios rūpinasi sociali-

pens

mą ir t.t. (L.r. > v t.)S. Daukantas savo veikaluose idealizuoja Liekuos praeiti kelia aikštėn prosenolių teigiamas būdo savybes, pabrėždamas jų aukštą- dorovę, teisingumą, vaišingumą, narsą, apykantą ir savo teiginius pailiustruoja iš se- dar tebegyvažmonių išmintimi — patarlėmis, priežodžiais — tautosaka, dairesniems vaikščiojant, nesį^taip sakant, senovę sieja su dabartimi dvasios, dorovės ir išminties ryšiais. Jo istorija, tar-
liovės atkilusia

su

DENTURE WEARERS
5 A major 

advancement

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

J. Skeivys priminė būti apvisoms kitoms, Įjungtoms į taip vadinamą Sovietų Sąjungą, ir i globą paimtoms.2) turėtų atsisakyti nuo Hitlerio su Stalinu prieš 40 m. sudarytos sutarties, kuri įgalino rudąjį Berlyną , ir raudonąjį Kremlių pradėti antrą pasaulinį karą, visaip grobti svetimus kraštus ir 1.1. Juk Kremliaus valdovai savo propaganda visada kalba už panaikinimą kolonializmo, už tautų laisvę bei nepriklausomybę ir pan. Betgi niekad pasaulyje dar nebuvo didesnės kolonialinės imperijos, kokia šiandien yra taip vadina-) ma Sovietų Sąjunga. Be to, šiandien ji yra vienintelė. Todėl ir turėtų nuo savęs pradėti.Duodami laisvę nerusiškoms tautoms bei kraštams, jie turėtų atitraukti iž ten ne vien visų rūšių ginkluotas pajėgas, viešus ir slaptus agentus, bet ir kolonistus, prigabentus po užgrobimo jų, anų kraštų, paleisti į savo tėviškes dar tebekankina- mus pas save tremtinius, kalinius ir visus kitus.Tokius ir panašius reikalavimus Kremliui turėtų neišvengiamai iškelti ir UNO su NATO.
J. Kairys

bilierlis "nemokamai, kad banketas gerai
nominacijų komisija:

Artesian gatvėje pasikartojopaskaita, lanušaitisSkelbė, kad bus Vieton paskaitos. J. papasakojo savo Įspūdžius grį- Į žęs iš Australijos.Praeitame susirinkime, kai skelbė, kad bus vaišės, susirinko 12-5 nariai. Šį kartą nė šimto nebuvo.Iš viso įmokėjusių nario mokesti yra per 200.Susirinkimas baigėsi 9.45 vai. vakaro. K. Bankus

53i
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI * FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYSAtdara šiokiadieniais nuoBKCVĮBi
s

za Court. Peticiją pasu mų savininku dreugija. Pensi-1 ninku sąjunga, Prekybos rūmai ir Suvalkiečių draugija. Turi viltį, kad aldermanas J. Brady palaikys Miesto taryboje ir pa-j vadinimas praeis.Greitkelio pinigai prarasti. Būtų gera, kad būtų pravesta požeminė (ar virš) transportą- ei j a į Midway aeroportą.Ponia Sankienė, ligonių lankymo vadovė, informuoja nuvykusius Į ligoninę.'Kasininkas pranešė, kad surengtame bankete turėta pajamų $2,543.15, išlaidų $2,058.17. Tai pelno liko $484.98.Parduota 175 'bilietai. Dalyvių buvo 210. Valdyba ir svečiai gavo Skaitoma, nusisekęs.IšrinktaK. Lesnickas. R. Simokaitienė, K. Juškaitis.Laiškų skaitymas: gauti padėkos laiškai iš pakviestų į banketą svečiu.j Pirmininkas ragino būti at- dairiems su “mechanikais” ir pasisiūliančiais remontuoti namus. Pasirodo, priviso daug apgavikų, kurie taip išnaudoja neapdairius savininkus.Balzeko muziejus gruodžio 8 d. Vyčių salėje rengia parengimą. Prašo lankytis.Kun. J. Kuzminskas prašo paremti Kronikų leidimą. Keturios išeis svetimomis kalbomis ir viena lietuvių kalba (penktas tomas). Jų kaina: apie $80,000. Valdyba teturinti tik pusę tos sumos. Kun. Kuzminskas tvirtina, kad Kronikos — ryšys su tauta. Kronikos yra Įnašas į tau-

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak.
I

I

more pain reliever than any

3

o Populiarus juokas yra tas, kad rusai Amerikos dolerius padarė Sovietų Sąjungos “piliečiais”. £11

TRYS NAUDINGOS
KNYGOS

17M StnrM. Chk».v» tT «*««»
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DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Aaadn* has extra strength, by a panel of experts, used as 
More strength than any reg- directed. But Anacin gives you 
ular headache tablet. And more pain reliever than any 
Anacin combines that strength regular strength headache 
with safety. tablet. Gives you safety you

Like all leading headache expect with extra strength you 
tablets, Anacin starts with a want Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions.

— Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psl Kieti viršeliai _____________ $5.00

— Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 

494 psl. Kieti viršeliai .— ---  $5.00

— Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psl. Minkšti viršeliai... . ...............  $6.00
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ
UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

A Jimimii. A KIM IN TH« DARK. ntMtlSh? Ir ’jDtynb ra.tyW 
tpniyiMl, paimti Ii gyvenimo. Lenavaa rtHiua, gyva fcsira. sralkl UV‘»*z 
ISO p«L Kaina $2J0.

Dr. Joana B. Kanflua, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorija 
antranki nuo pat aentjjq amfią Iki pokario metų. VičatLalo formato, 14? 
mL, kainuoja $100. 1 > >

Dr. Joana B. Kančių*, VYTAUTAS THW G58AT. Trtorfnm! DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvai valatroe* ir '.<» kaimynu ’<*toriji 
UI p*l. Kaina $8.00 Kietai* virieUaia $4.00.

Dauguma Hu knygų yra tinkamos dovanot Įvairiomis orogomla. Jas b 
kitai knygai galima iaigytt atrtlrnkia? i Naujienas arba atduntiu čeki «■ 
Tiniglne perlaida

I. Run. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.____ $1 0.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir U dalis.

Minkšti viršeliai----- 110.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai____________i____ $ 15.0d

D R. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
MAUJICNCSC GAL IV. A GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAJYTOJO ATSIMINIMUS
Br. A. J. Guisen — MINTYS IR DARBAI. 258 psL. liečiančius 1808 

metu jryklua. Jeblonddc ir Totoraičio jaunas dienai ir ana!
____  rRptaimą. _______ r-mr-r_____ _____ __________ *____ -F ®*

£r. a, 4* Gutwn — DANTYS, Jų prleMCtra rretkAU lt srrc'b*
Kietai* TirieUam, vtetofc HIM) dabaj tik . —
KnHtalf vtdteliahB tik _ ______________..._____ <X^G

Or. A. L — AUK1TA KULTŪRA — ŽIAURŪS tVGNM,
KeUonto yo <uropą DtLar tik_____* ___

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čeki reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, TU., 60608

Pridėti dolerj pulto Klaidom*.

- $10.00

9
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^uo gruodžio pirmo* <L 
Maino*

priemiesčiuos
neumb
pusei metu
•arms mėnesiams
-geliam mėnesiui

puMl metų _____
trinu mėnesiams 
vienam menesiui

Kanadoje:
metama _______
pusei metų ___

$18.00
$ 9.00
« $.00

$18.01
$ 8.5C

.k»et JA' <teio« 
ateUxiw

>lli.0(
$10.01 
į 3.64

Užaieniucm: 
metama _____

pusei meto _____
vienam mėneeini

$34.00
$18.00
$ 4.00

— — ' ■'
Naujienoa eina kasdien, Įžakiriaru 

sekmadieniui. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Habrted St, Chicago, 
UI. 90006. Telet 431-6100.
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Orderiu kartu 3* afeakrwL

NAUJIENŲ raštinė atdara kaadies. išakyra aekmadleniaa, tat 
0 vai. ryto iki 8 vai. vikaro, leitadieniaia — iki U viL

Griebiasi, ko nežino
♦

Pasigaibus Antrajam PasauĮinianiam karui, Ame
rikon privažiavo daktarų, profesorių ir veikėjų, kurie 
ryžosi tuojau mokyti senus Amerikiečius lietuvius. 
Jeigu tik būtų pažinę kalbą, papročius ir- šio krašto ga
lią, tai jie galėtų ir mokyti, bet viskas sklandžiai nesi- 
kloja, kai mokytojauti pradeda nepasimokiusieji.

Didelė atvažiavusių tremtinių grupė įsitraukė į 
Amerikos visuomeninį gyvenimą ir dirba naudingą dar
bą. Jie yra naudingi ne tiktai pavergtam kraštui, bet 

. naudingi ir patys sau. Šiandien jie užėmė atsakingas 
pareigas ne tik visuomeninėse organizacijose, bet ir 
ekonominėse įstaigose.

1 ■ - Bei maža grupelė, nenorinti mokytis, bet griebėsi 
mokyti, yra pasiryžusi'viską versti aukštyn kojom ir 
’’pasirodyti” Amerikos lietuviams, kaip jie ’’Ameriką 
pamokys”! Jie sudarė ’’visuomeninės veiklos” komite
tą, jos priešakiu paskyrę ponią Zerrą ir dabar bando 
visus ’’pamokyti”. Jie buvo įsitikinę, kad ’’šešiais punk
tais” jie galės tikslo pasiekti. Labai jau keistu — neko
rektišku ir neamerikietišku — būdu jie norėjo primesti 
-lietuviams P. Zerros vadovaujamą komitetą* 'visiems

C Amerikos lietuvių reikalams tvarkyti.' Jie norėjo, kad 
į Amerikos lietuviai, ėjimą į Baltousius Kūmus ar Kon- 
įgreso komitetus, pavestų p. Zerros vadovaujamo komi- 
f teto nariams. Jie reikalavo, kad ALTa patvirtintų su- 
; tartį, kuri nebuvo aptarta ir pasirašyta. Kada šitas
2 ’triukas” nepavyko, tai ėmėsi griauti dvi pagrindines 

Amerikos lietuvių organizacija — ALTą ir VLIKą.
Pradžioje jie buvo pasiryžę išardyti ALTą, bet 

E jiems nepavyko. Kol ALTos atstovai susiprato, tai at-
* rodė, kad jiems vartojant ’’mokslines demokratines”
- priemones, jie atsistos ALTos priešaky ir vykdys nepa- 
. sirašytą sutartį. Bet ALTos atstovai susigaudę, ko jie
* verti, sukaupė savo energiją ir patarė poniai Zer- 

rai pirma pačiai pažinti Amerikos - demokratinę san
tvarką, josios galią, o vėliau pasakoti apie mokymą to-

. kių dalykų, kurių pati nežino. Žingsnis po žingsnio, po
sėdis po posėdžio, ALTa atmetė vsus ’’mokytojų” pla-

- nūs ir jiems aiškiai pasakė, kad nemokytų mokytojų

nepripažįsta ir nepasirašytų sutarčių nesirengia i 
vykdyti. j

Nepajėgę išardyti Amerikos Lietuvių Tarybos, jie 
jie sukaupė visas jėgas VLIKui ardyti. VLIKo narius' 
jie mokė ištisą dešimtmetį, bet praeitų metų pabaigoj, 
jie buvo pasiruošę baigti kalbas ir primesti savo valią, 
įtikinti klausytojus ,savo gražbylyste. Bet ir šį kartą 
jie suklydo. Klausytojus reikėjo įtikinti atliktais dar
bais, o ne tuščiomis pasakomis. Pati Zerr pasijuto be
jėgė, o vicepirmininkas, žaidęs tuščiais žodžiais, buvo 
priverstas pasitraukti. Atsakingi pareigūnai turėjo 
progos dar kartą tuščiai pakalbėti, bet nuo darbo jau 
buvo priversti pasitraukti.

Pamoka, rodos, turėtų būti gera, bet jie mokytis 
nenori. Jie ir toliau nori mokytojauti. Jie paliko tą pa
čią ponią vadovauti Bendruomenės komitete. Ponia 
didžiausią dėmesį turėtų kreipti į auklėjimo ir auklėji
mosi reikalus, bet ji griebėsi sudaryti ’-’politinę komisi
ją”. Galimas daiktas, kad iš tos komisijos sudarys poli
tinę partiją, politinę grupę ar ’’frontinius bičiulis”, bet 
visiems aišku, kad nieko iš tų pastangų neišeis. Ameri
koje geriausi specialistai stengiasi papildyti žinias. Ge
riausi gydytojai specialistai važiuoja naujausių moks
lo žinių papildyti, kad galėtų žinoti, ko jo specailybėje 
trūksta Panašiai elgiasi ir profesoriai, kad galėtų patir
ti naujoves savo srityje. Tą patį daro ir visuomenės 
mokslų specialistai. Pulk. Natusch Busch išvaikė par
lamentą, pagrobė prezidentūrą, nušovė 98 kontra-pasi- 
prieširiusius darbininkus ,bet jis sutiko atiduoti prezi
dentūrą Bolivijos moteriškei, prisaikdinai prezidento 
pareigoms.

Per pusantro šimto metų Bolivijoje buvo 200 per
versmų, bet nė vienas diktatorius nesiryžo savo valia 
pasitraukti. Reikėjo prieš jį sukilti, perversmą suruoš
ti, kad kitas pulkininkas galėtų paimti kartą ir prime
sti savo valią. Panašiomis priemonėmis perversmą pra
dėjo ir pulk. Natusch Busch, bet laikai keičiasi. Jis vi
sus išvaikė, pats užėmė prezidentūrą, bet antrą kartą 
siųsti kareivius prieš barikadas iškėlusius karius, jife 
nedrįso. Lakūnai grasno pasipriešinusius darbininkus* 
bet bombų mesti nedrįso. Nedrįso bombų mesti, nes su
sipratę Bolivijos piliečiai ryžosi baigti diktatūrą ir 
ginti demokratinę santvarką. Į rai, šis paklausėjas padarė klai-

Būtų metas ir mūsų frontininkams baigti pervers- j dą, jam reikėjo tokį klausim pa
muš, nesudarinėti komitetų, neardyti organizacijų, bet, ^austl st- Barzduko, o ku-
pripažinus demokratinius metodus, baigti ardomąjį 

darbą ir dirbti kartu su visais. in-

A. SV1LONIG
VARDIKLIS, KURIS JUNGIA SKIR-

Medžio raižinys..V. Stankūnienė

ras vardiklis, kuris juos jungia, tegali tik tas, kuriam ne pavergtoji Tauta rūpi, o ideologija. Tokį klausimą tegali klausti tik tiltininkas — bendradarbiauto j as su okupanto samdiniais, panašus į .dailininką Vyt. Jonyną, kuris, nuvykęs Vilniun, dė koja komunistų partijai ir okupanto valdžiai...Tiesa, kad St. Barzduko grupės žmonės tokio vardiklio negali surasti, todėl jie negali susėsti su kitais, kurie turi skirtingas ideologijas negu minėtos grupės žmonės. Ir tai net tada, kai Tauta yra vergijoje, kenčia ir laukia pagalbos, taip, kaip, jie nepaj ėgia į LB-nę apjungti visų JAV gyvenančių lietuvių. Tik-

viliojimą į kapsukinius kursus Vilniun? Ar jis kada nors yra pasisakęs prieš tiltininkus? Ar jis yra protestavęs dėl Vasario 16-osios sujungimo su kita švente, tuo sumenkinant jos reikšmę? Deja, visa tai gina M. Gudelis Naujienose. O kur PLB garbės pirmininko balsas dėl aukų grobstymo Vasario 16-osios proga, renkamų laisvinimui?St. Barzdukas atsako, kad M. Gudelis kovoja pilietiniame Ispanijos kare už komunizmą. Tuo tarpu patikimomis žiniomis, pasirodo, kad jis ten nekariavo, o tik rašė reportažus “Lietuvos Žinioms”, valstiečių liaudininkų oficiozui. St. Barzdukas tam įrodyti naudoja ne tik Lietuvių enciklopediją, bet remiasi ir knyga, ispaniškai parašyta, kurios vardas lietuviškai skamba: “Ką girdėjau Sovietų Sąjunko- įe”. Įdomu, kas gi toje knygoje yra parašyta? Ar St. Barzdukas ją skaitė? Jei skaitė, kodėl jis iš jos neištraukė M. Gudelį kaltinančių argumentų? Kodėl jis nepacitavo nė vieno iš tos knygos sakinio, kuris būtų argu-

Nori padėti NikaragvaiMANAGUA, Nikaragva. — Prezidentas Carteris, gavęs informacijas apie dabartinę padėtį Nikaragvoje, prašo Kongresą skirti 75 milijonus dolerių Nika- 1 ragvos ūkiui atsigauti. Tam tikslui į Nikaragvą. nuvyko Kongreso atstovų grupė, kuri patikrins, kas darosi krašto ūkyje ir kaip būtų galima vėl pakelti pilietinio karo metu visiškai išgriautą ūkį.Atstovas Guą. Yatron pareiškė, jog jis sutinkąs su prezidento siūloma paramą, nes mato, kad Nikaragva yrą -tikrai pasiryžusi sąyo. ūkį atstatyti.. Nikąragvon ’švykusiai. grupei, vadovaują kongresmanas Dante B. Fascelį demokratas iš Floridos.

(Tęsinys)pavergtoji lietuvių Tauta.da, kai Tauta yra pavergėjo prislėgta ir fiziškai bei dvasiniai naikinama, šio paklausėįo suminėti skirtingų, ideologijų žmo- randa reikalą, “padžiovę” I negali susėsti prie bendro sta-i savo ideologinius; skirtumus, ir munįstu, nors SS ja taįp, apšauk- lo. Tai pasmerkimas tų, kurie i užmiršę, kas juos skiria,, susėsti tasis kur kas daugiau pasisako daug kalba apie lietuvių reikia- i prie bendro stalo, ir ieškoti bū- prieš komunizmą ir okupaciją, mą vienybę, o iš tikrųjų jie ją J du, kaip pavergtai Tautai pa- negu St. Barzdukas. Ar jis (Suskaldo. Taigi, vardiklis, jungiąs j dėti. Man atrodo, kad tokį klau- Barzdukas) kada taip griežtai
- w • • X • V • • • •____•___

Tas frontininkas, kuris tokį klausimą St. Barzdukui 4 pastatė, tikrai yra tuščios galvos žmogus. Šis klausimas savo esmėje yra pasmerkimas visų tų, kurie, tautos tragedijos akivaizdoje, į nės.
Ta-

rio. nors iš tų, kurie rado bendrą vardiklį, kas juos nors ideologiškai skiria, bet tokiame reikale jie gali susėsti prie bendro stalo. Tai būtų gavęs tikslų atsakymą. ,Tuo. tarpu St. Barzdukas, kad įr turtingos dvasios žmogus, kaip jį pristatė paklausėjąs,užuot teisingai paaiškinęs apie Į st. Barzdukas būtų teisus. Sun- norėtų būti demokratų partijos tą bendrą vardiklį puola Mar- Vū suprasti, kad jis, turėdamas kandidatas prezidento parei- tyną Gudelį. Ir tai sunku su-1 tokią kaltinamąją medžiagą goms. Jis apskaičiavo, kad par-

Stevenson gerokai ’14 
nusiminęsWASHINGTON, D.C. — Senatorius Adlai E. Stevenson labai nusiminęs, kad demokratų partijos politikai nesielgia pagal partijos taisykles. Jis atsisakėmentu ja pasmerkimui? Tada kandidatuoti Į Senatą, bet jis

prasti kodėl? Gal dėl to, kad ji suniekinus, bus suniekintos ir Naujienos, kurios vienintelės taip griežtai ir taip aiškiai pasisako prieš Tautos pavergimą. St. Barzdukas jį apšaukia ku
prieš M. Gudelį ją nepanaudojo galutinai sužlugdyti Naujienų redaktorių kaip kovotoją už komunizmą.(Bus daugiau)— Pekino vyriausybė planuoja sumažinti krašto gyventojų augimą..

— Pirmadienį aukso uncijaįvairių ideologijų žmones, yra simą klausti, koks yra jų bend- pasisakė prieš išeivijos jaunimo r kainavo 290 dolerių.

tija turės du kandidatus, o kai tie kandidatai susikirs, tai tada jis pasisiūlys trečiuoju ir gali būti "išrinktas. Dabar aiškėja, kad prez. Carteris gali surinkti daugiau delegatų į partijos su- ■ važiavimą.. Senatoriui Kennedy prąkišus, jam nebus, progos pasisiūlyti trečiuoju. Stevensonas yra įsitikinęs, kad merės Byme perankstyvas išstojimas už Kennedy pagadina visą reikalą.
: K. Donelaičio mokyklos

mokinių darbai
KAIP LIETUVIAI SENOVĖJE GYNĖSI 

NUO PRIEŠŲ
(Tąsa)

VIENO MILŽINO ISTORIJA
Žmonės atrado Tamuką miegantį Po didžiu

liu medžiu. Jie nusprendė milžiną supykinti, o 
paskui pasakyti, kad tai padaręs Mažiukas. Ne
toli Tamuko buvo didelis, aukštas kalnas ir ten 
buvo daug akmenų. Žmonės užlipo ant kalni ir 
pradėjo akmenis ridenti žemyn- Keletas užriedė- 
jo ant Tamuko, bet jis nepabudo. Pagaliau vie- 

: nas didžiausias akmuo trenkė Tomukui į veidą.
Jis suriko ir pabudo. Pašokęs iš miego, pradėjo 

: aplinkui ieškoti, kas tokį baisų darbą padaręs.
Žmonės greitai pribėgo artyn ir papasakojo, kad 
tai padaręs Mažiukas. Nesvarbu, kad jis mažas, 
bet toks stiprus, kad galėjo akmenimis mėtyti ir 
milžiną įskaudinti.

Tomukas nieko nelaukęs nuėjo ieškoti mažo 
zmog^Po. Mažiukas tada sėdėjo ant akmens prie 
savo nameUų ir kažką valgė- Milžinas prislinko 
iš užpakalio ir paėmęs didelį akmenį, kad trenkė 
žmogeliui į gaivą.! Tas tuoj nuvirto ant žemės 

' ir netrukus mirė. c

Žmonės buvo labai patenkinti, nes pagaliau 
miškas liko tik jiems vieniems.

Ramunė Gaižutytė, V kl.
KEISTI SVEČIAI

Pereitą vasarą mūšų šeima nuvažiavo į va
sarnamį prie ežero ir ten sutikom nelauktų pro
blemų. Iš tiesų, tai buvo šešios mažos, gražios, 
kailiniuotos problemos! Mūsų kaimynė įsitaisė 
meškėnų šeimą — motina ir penki meškėniukai-

Vieną naktį Pro miegus išgirdome keistus 
garsus, lyg mažos katytės trepsėtų ant stogo. 
Rytą atsikėlęs, tėtė užlipo ant stogo ir atrado 
visus tuos juokdarėlius. Tai dar ne viskas. Dabar 
problema tik prasidėjo.

Ką su tais meškėnais daryti? Jeigu leisime 
patogiai apsigyventi kamine, tai ko gero pama
žu jį sugriaus. Svarstybos vyko kelias dienas, kol 
pagaliau jų garsus vidurnaktinis trepsėjimas ir 
krepšėjimas pasidarė nepakenčiamas- Atėjo ta 
baisioji diena, kada reikėjo užkurti ir tuo būdu 
juos iš kamino išgyvendinti. Buvo nepaprastai 
gaila tų minkštučių, juodai rudų meškėnų, bet 
kitos išeities nebuvo.

Kitą rytą atsikėlusi išėjau į lauką ir radau 
mūsų šiukšlių dėžes apverstas. Taip atsitikdavo 
kekvieną rytą. Vieną vakarą vėl išgirdau tuos 
keistus garsus, panašius į meškėnų. Išėjus lau
kan žiūriu, vienas meškėnas tempia muilo gaba-

Jiuką į olą po garažu! Matyt, šeima pasitaisė sau 
naujus namus po garažu ir, gal keršydami mums, 
vis apversdavo šiūklių dėžes-

Indrė Rudaitytė, VU B. kl.
VIKTUTĖS PROBLEMA

Viktutė gyveno tarp lietuvių visą gyvenimą, 
o dabar jos šeima kraustėsi iš Chicagos, visai 
tarp amerikiečių Namie ir net su draugėmis ji 
vis kalbėjo lietuviškai, bet ten nebus lietuvių, su 
draugėmis turės tik angliškai kalbėti.

Praėjo keli mėnesiai. Viktutė lankė naują 
mokyklą ir turėjo naujų draugių. Ji tiek pripra
to kalbėti angliškai, kad net namie su motįna ne
galėjo lietuviškai kalbėti. Mama labai užpyko ir 
nusiuntė Viktutę į jos kambarį. Viktutė nesu
prato, kodėl mama pyksta. Ji tik žinojo, kad turi 
didelę probelmą.

Draugės mokykloje sako, kad ji turi užmirš
ti apie Lietuvą ir lietuviškai nekalbėti, o mama 
ir tėtė nori, kad, nors į lituanistinę mokyklą dau
giau neina, lietuviškai neužmirštų. Viktutė il
gai, ilgai galvojo. Ar jai būti lietuvaite, arne? 
Tikro atsakymo ji negalėjo sugalvoti. Pagaliau 
nutarė, kad angliškai turės kalbėti su draugė
mis, nes jos lietuviškai nesupranta, o su lietu
viais tik lietuviškai kalbės. Šitaip draugės bus 
patenkintos ir su ja draugais o tėvai nepyks.

Judita Sasnauskaitė, VI kl.

DULKĖS DONELAITYNE

Vinco Ramono romane ’-’Dulkės raudoname 
saulėleidy” yra vaizduojama Lietuvos tragedija 
—pirmieji rusų okupacijos metai ir žmonių per
gyvenimai tai nelaimei ištikus. Didžioji tautie. 

i čių dalis su skausmu širdyse ir ašaromis akyse 
'sutiko svetimą kariuomenę ir naują valdžią. Ta
čiau buvo ir tokių, kurių didžiausias rūpestis bu
vo ne tautos, o jų pačių likimas. Šie netikę lietu
viai bandė išsaugoti tik save ir savo turtą. Jie ne 
jautė liūdesio, kad tėvynė Priešo okupuota. '

V. Ramonas .tokius žmones vadina dulkėmis, 
gulinčiomis ant didžiojo vieškelio — Lietuvos že
mės. Tos dulkės, arba menki žmogeliai, gadina 
vaizdą. Vos galima matyti Lietuvos kryžius, so
dybas, gamtą — tautiškumo simbolius per tas 
dulkes. Autorius tikisi, kad gerieji lietuviai tą 
vieškelį mindžios ir dulkes suspaus. Tuo būdų 
vieškelis darysis kietesnis, storesnis ir dulkės at-? 
neš naudos.

,Nors Kr. Donelaičio mokykloje daugumas 
mokinių nuoširdžiai stengiasi išmokti apie savo 
tėvų žemę, yra ir dulkių — netikusių mokinių.

(Bus daugiau)
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI iR PAAlSKiNIMAl

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKSClOr|Ui f jggg •> • ' *
NAUJAS DANGUS IR NAUJA ŽEMĖIzaijo 65:17,18 mes skaitome: “štai aš sutveriu naują dangų ir naują žemę. Jūs džiaugsitės ir linksminsi tės per amžius tais, , kuriuos aš sutveriu”, šitoje vietoje pranašas nekalba apie aukščiausi dangų, kuriame yra Dievo sostas, kaip parašyta Iza. 66:1:“Dangus mąno sostas, žemė gi mano pakojis”. Psal. 102:26,27 skaitome: “Tu, Viešpatie, pradžioje įkūrer žemę, dangus tavo rankų darbas. Jie pražus, jie visi pasens kaip apdaras ir tu permainysi juos, tu gi pasilieki”. Čia kalbama apie padanges arba orą, kuriame dabar viešpatauja “oro kunigaikštis” šėtonas ir jo piktieji angelai. Žemė gi reiškia visuomeninę tvarką. Apie tą simboliškąjį dangų ir žemę kalba izaijas 5:16: “Dangus sutirps kaip dūmai ir žemė susidėvės kaip drabužis”. Dar skaitome 2 Petro 3:12.13: “Dangus sudegintas pragaiš ir elementai ugnies karštyje sutirps. Bet mes laukiame naujo dangaus ir naujos žemės, kuriuose gyvena teisybė”. '

ŠV. RASTO TYRIN6TOJA-

J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island. N. Y. 10303 
MIlUlliiaillllKIIKiilKIIKKEEIfflEXEIKIl I

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE.

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

Kauno Prisikėlimo bažnyčia okupuoto j Lietuvoj EUDEIKIS
DiC. K. G. BALU KAS 
akUŽERUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
4*49 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Nodical Building) Tai. LU 5-644S 
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wosschestor Community klinikos 
Medicinos direktorius

i?38 S. Manheim Rd., Westchester, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis it 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai 
Tol.: 562-2727 arba 562-2723

TEL — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBi AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandą* pagal KU-sitarimą

DR. FRANK PLECKAS
*■ OPTOMETRiSTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. Tol. 737-5143

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’"

VaL sail susitarimą. Uždaryta treč.

DR.LE0NAS SEIBUTI© 
į INKSTŲ, POSLiS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

į 2656 WEST 63rd STREET 
Vai antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vau rak.
Ofiso telef.: 776 '880

Residencies tolefu *48-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spee. MOTERŲ Ilges.
Ofisas 2652 WEST S^tė S'iKJlT <

Tol. PR 8-1223
OFISO VAL.: pina., antrad., tre&ad. 
Ir penkt. 3-4 ir 6-8 vai rak. fiOtadie 
oiais 3-4 vaL popiet ir kito taiki 

pasai suaitarima.

Stepono Kairio atsiminimai
/ ■ - i - -(Tęsinys)genio kaip j j dabar suprantame, ir augome patys vieni ir patys sau, gaivindamlesi tuo, ką buveine iš gimtosios pastogės atsivežę. Mano metais Palanga mažai kuo keitėsi, ir, tik jau man progimnaziją baigus, Palanga pradėjo ‘išsišerti’, dar la- lenkėdama. Tuo tarpu ji darėsi kaskart vis

kas yra kazokų pulko pulkininkas. Palangoje būdamas, grafą dažnai matvdavau ir gal daž-, ') niausiai. Palangos bažnyčioje., Buvo pamaldus, ir, pasilikdamas Palangoje maudymosi sezonui pasibaigus, retą sumą praleisdavo, bažnyčios su visa didele šeima neaplankęs. Jo' suolas stovėjo prie pat didžiojo altoriaus, ten pat buvo skirta vieta ir mokiniams, ir galėjau žvairomis dilbtelėti, kaip atrodė visa garbinga grafo šeima. Man kartu su visais progimnazijos ‘ - mokiniais katalikais teko palydėti grafą Juozą ir j amžinojo poilsio vietą Kretingoje. J. Tiš-; kevičius mirė 1891 metais. Tuo-Į met, dalyvaudami laidotuvėse, ‘ gavome pasistiprinti po lėkštę i gerai baldytų kruopų ir apžiū-; rėti jo rūmuose buvusį šiltnamį: su puikiomis' dar nematytomis1 pahnėmis. . v. . Lunio, iki Taurasis, nuo TelšiųGamta ir jūra kvėpuojančioje llažįikiu; Iš 'vi minėtųjų Palangoje penkenus v;, u tefeaUi,1K;nl, sav0metus. Sukulturmtas Lietuvos , - . ’ „ „. ,. ,,.. . .los oraugus.miestelis padėjo ir man pamažu i persijungti iš kaimiško gyveni-] mo j miesčioniškąjį. Padėjo' \i-’ siškiau sutapti su mūsų ganita1ir nesąmoningai į jį Įaugti. Mo-'nazijoh, buvo daroma didelių kyklon įstojau tais pačiais me- j lengvatų amžiaus -:1—- T- tais, kai pasirodė pirmasis ‘Var- dėl to progimr.azijon galėjo dar po’ numeris. Bet jo garso čia stoti jaunikaičiai nuo arklo ir dar niekas negirdėjo. Palangoje dalgio. Man atvykus Palangon, nebuvo nė vieno lietuvio inteli- trečiojoje, ketvirtojoje, kartais

biau man nė. saves-
PALANGOS 

PROGIMNAZIJAMano laikais Palangos keturių klasių progimnazija buvo viso-I je Lietuvoje labiausiai žinoma ‘rj vidurinė mokykla. Jos mokinių tarpe, be žemaičių, buvo ir aug- štaičių nuo Kupiškio ir Suba- Įčiaus, nuo’ Rokiškio, Anykščių, ! Debeikių ir Kurklių, nuo Tau- ijėnų, Jonavos ir Kėdainių, nuo Į Šėtos, ir Panevėžio. Nebuvo šuva .kiečių, žemaičius Palanga sūri sukdavo nuo viso Prūsų pa
Rene svarbiausia falangos išgarsėjimo priežastis buvo ta, kiti, st J, ant Palangos progim-atžvilgiu. Ir

Microwave Cooking 
Saves Time & Energy

nepakentęs intrigų ir iš visų vienodai reikalavęs darbo ir tvarkos. Daugumą pedagogų! Paiangc'n atnešė negailestingas likimas, ir beveik visi jie čia
net antrojoje klasėse dar buvo bet galima parinkti vyrų caro gvardijom Mano kaimynai, — Jankauskas ir Kėblas — ketvirtosios klasės mokiniai, — jau buvo kariuomenėn lauktinų metų, jautėsi kaip Kamčatkon ištrem- Jurgučio bendrabutyje, kur iš karto apsigyvenau, salkoje veno Aleksandras Vaitkevičius, timoje jiems aplinkoje. Jei da- žemaičių bajorai ir ketvirtosios1 bar man, į tolimą praeitį žiū-! klasės mokinys, kuriam, jo- ne-lrint užgarinant, buvo galima duoti nemažiau kaip dvidešimt astuoni metai. Tos pačios gatvės antrame bendrabutyje gyveno antrosios klasės mokinys Steponavičius, amžiaus jau kiek paveiktas ir beviltiškai per mokslo gelmes bridęs 27 metų amžiaus jaunikaitis. Tai l’k atskiri pavyzdžiai. Man ■' progimnazijos paruošiamom kl£sėn įstojus, čia jau visi buvdnie amžiumi palyginti nevy resni kaip devynerių- dešimties metų. Bet, kai pamokų pertraukos įlietu būdavo pa- liucinių nuotaikų nespartus leidžiamos yyftšniosios klasės, brendimas. Juo mažiau buvo Ir pro mus jčs tiesulu'bėgo lau- galima laukti naujų vėjų visuo- edavo pasisaugoti, kad met reakcinės švietimo ministerijos regione. Nejutome ir mes- vaikai, kad iš mokytojų i kambario pūstų į klases kitoks, kaip tarnybiško pareigingumo vėjas. Ir tik paruošiamosios klasės vedėjas, mano pirmasis • mokytojas progimnazijoje, vi- • suomet linksmas Zaic mokėjo, į| rodos, gyventi savo mokinių gy-jį veniniu, mokėjo sudominti vai- j kus mokomais dalykais ir at- j kakliai gindavo mus ‘liaguškas’ į (varies) nuo vyresniųjų klasių j dramblių agresijos. |(Bus daugiau) j

ti. Nevienas jų baigė Palangoje įy- j savo karjerą ir savo amžių svetimoje jiems aplinkoje. Jei da-tektų vertinti mūsų pedagogų moralinį ir intelektualinį lygį, nedrįsčiau jų nupeikti, išskyrus vieną kitą. Daugumas mokytojų buvo caro Aleksandro III reakcijos laikų padaras, buvo valdininkai švietimo reikalams, tik iš toliino’s Rvgos prižiūrimi, nes Palangos pro-1 gimnazija buvo Rygos švietimo apygardos žinioje. Rusų tuometinė inteligentija, bent priešakine, dar tik sekė, kas vyko Va- karuose ir didesnio viešumoje aytyvumo nerodė. Tevyko revo-

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. Tlst Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

F ŠILEIKIS, O, P.
OBTHOPEDas-PBOTEZISTA: 

Aparatai - Protezai. Mėd. ban 
ristu Speciali pofelba tJiom< 
(Arch Supports) ir t t 

vai.:- ir 8—8. 8e*tadiėiuals 6—) 
2M West 63rd 6t<, Chlcape. i/L 6062* 

Telef.: P R teps et 4-5684

FLORIDA
DR. C. K. BOBEUS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

50Ž5 CENTRAL AVĖ.
■St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

mm

kan. re nesumlndžiotų, •Kas ir vėl sudarė -Falangos progimnazijai jardą, tai kad baigusiųjų daugumas stodavo Kauno klierikų seminarijon ir išeidavo kuniguosna. Tik reti tebaigdavo augštuosius mokslus ir tik nedidelis nuošimtis nubyrėdavo Į farmaceutus.Pačiai Palangai progimnazija turėjo didelės reikšmės. Įsteigta Juozo Tiškevičiaus pastangomis 1886 metais anksčiau buvusios miesto mokyklos su dėstomąja vokiečių kalba vietoje ir pri-, glausta jo statytuose rūmuose,' progimnazija mokslo progra-' ihomis, -kalba ir mokslo tvarka' niekuo-nesiskyrė nuo normalios anų laikų klasinės progimnazijos ir baigusiais teikė visas jos teises. Mokytojai visi buvo rusai, išskyrus vokiečių kalbos mokytoją džiovminką PusselĮ. • Man baigiant progimnaziją, bu-' vo čia atkeltas prancūzų kalbos mokyti baronas von Korf, Pabaltijo vokietis. Visą mokyk-, lą, tiek mokinius, tiek ir mokytojus. — kariškai kietoje saujoje laikė pro'gimnaz jos inspektorius Sierkov, bent kiek feldfebeliško sukirpimo pedagogas.

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių 
Asociacijos

kadam-— Liudininkai tvirtina, studentai, užėmę Amerikos basadą. daugelį amerikiečių buvo supančioję. Pančiai jiems nuimti t-ktai ketvirtadienį.
SUSIRINKIMŲ

UTENOS Draugi: ko klubo susirin
kimas ivvKs antiacueni. lapkričio 20 ; 
d. nOG v. v , Joa.io^ salėj. 4258 S. l ‘ 
Maplewood. Nariai kviečiami gausiai U 
dalyvauti. Fo sasir nkimo. bus vai- | 
sės. 1

Antanas Brokevičius 1

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

3307 So. LITUANICA AVE.

AM8ULANS0 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Tel: YArds 7-3401BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, m. TeL: OLympic 2-1003PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-113$

' PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
• R. IER6NAS

Tol. WA 5-8063

MQVING
. - j
Apdrausta* perkraustyta* .

U Ivtlriv atstumy.
antenas Vilimas

Tai. 376-1182 art* 376-599*

With all the emphasis pointing to our dwindling energy 
resources, today’s homemaker can do her part in conserving 
energy through programmed micro wave cooking.

Continuous testing by Frigidaire home economists has 
proved that many foods can be cooked in up to 75 percent less 
time than it takes with a conventional range. With the addition 
of a “memory” feature in a new electronic Touch-N-Cook 
micro wave oven, a homemaker, with the touch of her finger, 
ran program the unit to change its setting automatically.

For example, the homemaker can set the controls to defrost 
for a certain length of time. At the end of the defrost period, 
the oven allows for a holding time, then it will cook the food 
at the preset power level and cooking time, or the preset 
cooking time and speed.

Every recipe developed for microwive cooking has been 
timed to minutes and seconds. However, a microwave oven is 
more than just a super-fast energy saving cooker. Its versatility 
seems limited only by the homemaker’s own ingenuity in solv
ing mealtime problems. Here’s a 10 minute recipe:

Ham Bundles
1 can (11 02) condensed 

Cheddar cheese soup
2 tablespoons water 

% teaspoon celery salt
v Sliced almonds

JtRMC

UASTYtAR 2^SO SCHOOL- 
AG« OHIUTRCN BKTwee*i 
THB AG6S OP S ANP 

KIU.ID BY **OTOA 
V»H»CLE» TMB U.*. 
Charles m. mayri, 
PMAlDCNT O* THE CMICAOO 
MOTOR CLUB, ASKS DQtVf« 
TO BE SSPf CJAU.Y AURT 
TOR CMILDR8N MOW THAT 
SCHOOL IS fH SESSION

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7’1213
2314 ĮVEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11C2S SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4416P. J. RIDIKAS
1 3354 So. HALSTED STREET

TeL YArds 7-1911

1.1 DISfASI-1

Asparagus
8 slices (8-oc pkg) thin- 

sliced boiled ham
4 slices (6-oz pkg) Swiss

cheese
1 can (15 ot) green

J asparagus spears,
drained

1. Separate ham rfices and lay them on a flat, surface. Cut 
each cheese slice in half crosswise, and place atop each ham 
slice. Top each with 2 to 3 asparagus spears. Roll and place in 
a single layer, seam side down, in a 12x7H-inch glass baking disbu

2. Combine soup, water, and celery salt; spoon evenly over 
asparagus-ham rolls. Cover with plastic film.

3. Microtrave on Medium for 8 to 10 mtrutea. Pierce t hole 
In the film for steam to escape* Sprinkle with almonds and sexwu

YIELD: 4 to 6 servings.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Vi*** Ii WOPA

14°t HI. A. M.
Lietuviu kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 5.30 
6:00 vai. vak. šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vedėja Aldona Oaukus 

Telefj HKmleck 4-141J 

7159 so. Maplewood avė.
CHICAGO, ILL. 60629

I — NAUJJfNOS, CHICAGO I. ILL

A “Lietuvos Aidai’
, -KAZĖ BRAZDŽIONYT6

PTOflr«rrt*« v*d4|*

Kasdien nuo pirmadienio Uo 
penktadienio 9 vai vtk.

Visos laidos ii W0PA stotie*, 
banga 1490 AM.

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

2646 W. 71st Street 
Chicago, Dlinoig 60629 

Telef. 778-5374

Tuesdav, November 20, 1979
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Namai, Žemi — Pardavlmuo 
REAL. ESTATE FOR SALE

8 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
įrengtas skiepas, 3 tbiletai, didelįs 
garažas, arti Marijos mokyklos ir Sv 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už
imti.

2 TO 4 MŪRINIS Brighton Parke. 
Palikimas. $47,000.

ŠDIAITIS REALTY

FETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. TeL Virginia 7-7747

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicago$ miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
TeL 927-3559

w ■

f*!*--: <
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Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Naudingi patarimai ir Įdomūs dalykai
0 Lietuviai sakydavo: “Ką loma pirkti U.S. Taupymo 

nuderėsi, to nemokėsi”. Ir Ame-( tai Serijos EE nuo 50 iki 10,000 
rikoje už perkamas prekes jie dolerių vertės už pusę kainos, 
dažniausiai moki* grynais, mėg- Reiškia? 50 lakštą pirksime už 
sta pirkti mažesnėse krautuvė- 25 dol. Už juos mokama 6.5% 
se, kuriose galima pasiderėti. | palūkanų, o dviguba suma bus 
čia nekalbama apie maisto prq-’išmokama i .
dūktų, bet apie automobilių, TV 
aparatų, virtuvės ar buto reik
menų pirkimą. Dr. Robert Cia!- 
dini, Arizonos universiteto psi
chologijos profesorius, duoda 
sėkmingesnėms deryboms to
kius patarimus:

— - Susipažinkite su vartotojų 
žurnalais. Jie padeda pardavė
jams susidaryti vaizdą, kad jūs 
žinote prekes ir kompetitorių 
kainas.

— Lai pardavėjas žino, kad 
jūs esate labai jautrus aukštoms 
kainno'ms. Sakysime, pirkdami 
brangią spalvotą TV, pirmiau
sia susiderėkite dėl paprasčiau
sio nešiojamo aparato ir tik tada 
eikite prie tikrai norimo pirkt:. 
Pardavėjas tuo atveju turėtų 
duoti didesnę nuolaidą.

— Jei pardavėjas turi teisę 
sumažinti kainą, tai jis ta teise 
naudojasi, nes pirkėjai kreipiasi 
į vedėją, kuris yra sukalbames
nis.

— Privačios krautuvės daž
niausiai laiko žemesnes kainas 
ir gali daryti didesnes nuolai
das. Kai kurios didelės krautu
vės visai į derybas nesileidžia; 
nors skelbimuose reklamuojasi 
apie didžiausias nuolaidas.

— Sudarant vaizdą, kad jūs 
norite ir tikitės gauti nuolaidą, 
teiraukitės apie buvusius mo
delius. Visais atvejais daugiau 
galima nuderėti mokant grynais 
krautuvėse, kurios duoda pre
kes su mažais įmokėjimais. ■”

e 1980 m. pradžioje bus siū

po 11 metų ir 9 mė
nesių.

a JAV Agrikultūros depart- 
mentas praneša, kad tipiškas 
hamburgeris ir french-fry su 
minkštu gėrimu kainuoja $1,70. 
Kaina pakilo 48% per tris pas
kutinius metus. Kas namie pa
ruošia tokį pat valgį, tai kainuo
ja tik 83 centai.

3 1978 m. Amerikoje buvo 
sunaudota 82 nvlijonai metali
nių kanučių konservuotam mais-

■'■■■ ■■' $ ^4 i'

viena dalis pipirų. Bandykite šio numęratą, atsiuntė $7 auką. V. komis papuoštas treciais pusla- 
mišinio’ užberti ant virto kiau-i Lukoševičius atsiuntė $2. To j pis. Duodama romantiškos Ka-
sinio.

• šiemet maisto produktai 
pabrango 13.2%. Agrikultūros 
departmento ekonomistai spėjo, 

tui, alui ir vaisvandeniams. Daž- kad sekančiais metais pakils 
niausiai tų kanvčių aukštis yra 8-11%, nors kai kurie produk- 
6 colių. Jei jas sustatyti ant vie- tai atpigs. Jautiena pabrangs 1 J • f • o i • ina kitos, tai gautųsi 31 stirta, 
siekianti nuo žemės iki mėnulio. Paukštienos auginto jai suma-

• Dažnai gyvenime ir spau
doje yra minima vidutinio ame
rikiečio sąvoka. Ką ji reiškia?: 
Vidutinis amerikietis per metus 
perka 10 porų kojinių, vartoja 
ar laiko atsargoje 12 rūšių vais-

1

8,2%, o.kiauliena nukris 5.6%.

žino produkciją, bet jos kainos 
bus tokio's pat. Javainiai ir mil
tai bei j produktai pakils 8.9%, 

|nes dalis kviečių bus skirta eks
portui bei ekonominei pagalbai. 
Kiaušinių kainos nukris 1.3%.

miesto tautietis užsisakė Nau
jienas 4 mėnesiams tinkames- 
niam susipažinimui. Dėkui vi
siems.

— Dėkui Juozui Patlabai iš 
BaltimoTės, M D, už ankstybą 
prenumeratos pra tesimą ir už 
$10 auką. Taip pat dėkui tos 
valstijos tautiečiui, užsisakiu
siam Naujienos vieueriems me
tams, bet pavardės prašiusiam 
neskelbti

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ LNFORMACUU KREIPTIS I:

tų, sunaudoja 16 svaru sviesto1 Pieno ir J° ProdukN kainos Pa- 
^9 kils 9.2%. Tiek pat pakils žu- 

•vis. Vaisių kainos dėl transpor- 
____________ landas žiūri i’TV taciJ0S pabrans 7.3%, o daržo- 
ekraną. Jis perka namus, būda-J®! 8-4%- Cukrus ir saldymynai

ar margarino, užuodžia 
skirtingus dalykus, kiekviena 
diena bent 6, vai

— Medinah Temple ligoninės ta
ryba prašo pranešti, kad Orto
pedinė klinika ruošia nemoka
mą nesveikų jaunuolių iki 18 
metų medicininį patikrinimą 
Parkview Medical centre, 7600 
W. College Dr., Palos Heights,

pri salos tautinio šokio “Taran
tella” iliustruotas aprašymas. 
Įdomu patirti iš Sandros Sud- 
b'rink straipsnio, kad polka kilo 
ne Lenkijoj, bet Čekoslovakijoj 
1830 m. Duodama žinios apie 
tautinius šokius bei renginius 
visame kultūringame pasaulyje. 
Šis numeris yra 40 psl., kainuo
ja $1,50. Metinė prenumerata 
$7. Adresas: Viltis, P.O. Box 
1226, Denver, CO 80201. Iš dau
gelio šio žurnalo puslapių teksto 
bei nuotraukų išryškėja redak
toriaus meilė Lietuvai, jos žmo
nėms ir papročiams, žurnalas 
yra tapęs lietuvių langu į platų
jį pasaulį.

— Petras Vytelius, Alto New 
Yorko skyriaus pirmininkas, iš-

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 
839-1784 arba 839-5568.

DĖMESIO
62-8C M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkam*
Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

pakils 8%.mas 32 metų ir uždirba vienas 
ar su šeima $22,700. Jis ar jij 
per metus suvalgo 6 sv. saldai-j 
tus suvalgo bent 6 svarus saldai-1 
nių, o per diena tris ir ketvirtį 
svaro maisto. Per metus jis iš- i i\ v iii. r m i 
geria ĮO1/? galono pieno, išbūna 1 ' ' ' '. 1 —~ .
7dienas ligoninėje, dirba per die-’
na 36 valandas. | — U. Opanavičienė iš Stayner,

• Verdant ar valgant paran- Į Oni., mums rašo apie nenorma
lių laikraščio pristatymą paštu.
Laiškas išverstas į anglų kalbą 
ir-pasiųstas Čikagos pašto 'vir
šininkui. Dėkui už informaciją, 
ankstybą prenumeratos pratęsi
mą ir už $15 auką.

— Jonas Baron iš Hamiltono,

ku turėti druskos ir maltų pi
pirų mišinį: 6 dalys druskos ir

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ

M. Miškinytė

UI., gruodžio 5 d. 1-5 vai. po- rinktas American Friends of 
piet. Bus tikrinama paralyžiaus, Block of Nations

Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas be ra«illimo pratęsdamas pre-

gimimo defektai, klubo, nugar
kaulio ligos ir panašios nege- 
rdvės Kai kuriais atvejais jau
nuoliai bus siunčiami į Shraine- 
rių luošųjų vaikų ligoninę toli
mesniems tyrimams. Apoint- 
mentai nereikalingi, bet reikia 
turėti gimimo metrikus.

— Vytauto F. Belie jaus lei
džiamas ir redaguojamas pasau
linio’ masto tautinių šokių bei 
tautodailės žurnalas “Viltis” jau 
atėjo skaitytojams, nešdamas 
kalėdines nuotaikas. Atkreipti
nas dėmesys į ponios Onos Mor- 
gaiis iš Minersville, Pa., kalėdi
nes puošmenas, kurių nuotrau-

organizacijos pirmininku, Pet-1 
ras Ąžuolas išrinktas vicepirmi
ninku.

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariu ose

įvairi apdrauda—INSURANCE
BUTŲ NUOMAVB.1AS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-6690.

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street 
Tel. REpublic 7-1941

/

— Boroscopes or Astrologies.
Tarot Card Readings. Saturday' 
11; to 5 no appointment neces. Į 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N j 
STATE Sc., Rm. 1717. Mes kai-. 
bame lietuviškai. 782-377,7 bi' 
925-8392'. Professional Membei 
American Federation of Astro
logers. (Pr)

HELF WANTED — MALI 
Darbininky Reikia

Order Fillers — 
Material Handlers

2 Needed for wholesale produce 
firm located on Southwater 

Market. Excellent wages.
Must join Union after 30 days. 

Must speak English.

829-6555

Mr. Noel

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, 1IL 60632. Tel. YA 7-5980

M. ž I M K U S .

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra. 

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY

■y

savo asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau
jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida. 
Kviečiame pasinaudoti proga.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas ______________________ ______ ____________
Adresas _________________________ ___

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo .. 
yra naujas skaitytojas. Priede _____  dol.
Pavardė ir vardas_____________________
Adresas _______________________________

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą it 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas----------------------------- ---- ------ _ ---------------
Adresas________________________________________________

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas------------- ---- ------- 2—..--------------- -
Adresas__________________________—---------------------------

OWNER-OPERATORS
D.O.T. qualified with tandem axle tractor for piggy back 
operation. Pick up and delivery within a 400 mile radius. 

Chicago-based, excellent pay package.
(312)226-7828

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENt

2608 West 69th St, Chicago, DI. 60629 * TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iž EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St, Chicago, DL 60629. — TeL WA 6-2737

<

KAM PRIKLAUSO 
PALESTINOS ŽEMĖ?

. - .. , i
i

Kas turi Palestinos žemės 
nuosavy-bės dokumentus? Pasi
klausykite šios dokumentinės 
programos šiandien 9:15 vai. j 
vakare per “Gerąją Naujienąį 
Lietuviams”, radijo banga 1496’ 
AM. perduodama “Lietuvos Ai
dų.” ’ ’

Penktadienį 12:53 vai. dienoj 
laiku išgirsite ta pačia radijo 
banga “BAIBĖ”.

Parašykite pareikalaudamas 
knygelės “Kaip atgimti iš nau
jo” — prisiusime dovanai. Mū 
su adresas: Lithuanian Minis 
tries, P.O. Bo'x 321, Oak Lawn, 
Ill., 60454.

Sheet Metal Layout
Manufacturer of sheet metal prod
ucts has an opening for individual 
with experience. Must be able to 
work from drawings, samples and 

make own set ups.
PAID hospital and pension plan.

Call Mr. Frank

F. Zapolis, Agent 
3208i/2 w. 95th St 
Everg. Park, 111, 
60642, - 424-8654 LZ

STATI f AAfl

imsuramci

Stat£ Farm Fire and Casualty Company

įminiiimimiuiiii iiiiiuiimiiiiiiininiiiniiiiiiiiiiiiiininiiiiiuHiiniiinininn;<iii  ’£

PADĖKOS DIENOS SAVAITGALĮ, lapkričio 25 d., sek 
madienį, 3 vai. po pietų, (R) Lietuvių Bendruomenės Mar
quette Parko apylinkė šv. Mergelės Marijos Gimimo para 
pijos salėje (Š812 S. Washtenaw Ave.) ruošia įdomią kultū
rinę popietę.

Joje pirmą kartą Daininiųkų Būrelis suvaidins rašytojo 
Petro Vaičiūno veikalo “TUŠČIOS PASTANGOS” ištraukas.- 

Vaidintojus paruošė Teodora Serapinienė.

Po vaidinimo bus Dr. Vytauto Dargio pokalbis aktualiais 
sveikatos klausimais. — Visi kviečiami dalyvauti.

Išlaidoms padengti įėjimo auka 3 doleriai.

(Pr.)

227-2288

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ

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

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

i

Ragina taupyti benziną 
ir nurodo taupymo būdą |
CHICAGO, IU. — Sustabdžiu: 

naftos importą iš Irano, pradėti, 
benzino taupymo akcija. Čia ja: 
vadovauja Chicago Area Trans
portation Study komisija, vei
kianti Šešiose apskrityse. Illinois 
gubernatorius James Thompson 
telefonu prašė CATS direktorių 
Aristidą Bičiūną “daryti viską, j 
kad nafta būtų taupoma”.

A. Bičiūnas tuo tarpu reko
menduoja nevažinėti į darbą pa
vieniai, o tuojau sudaryti gru
pes. Jis pareiškė:

— Virš 80% visų kelionių at
liekama automobiliais ir daž
niausiai važiuoja tik vairuoto
jas. Kelionėms į darbą ir iš dar
bo vidutiniškai visoje Ameriko-

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alplion*** 

\Wells oeržiūrčta. "Sūduvos
iJlefsta knyga su legaliSkomi? 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00, 

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

— Egipto prezidentas Sadatas 
buvo Jeruzalėje dr tarėsi' su Iz-

350,000 itatinaičių naftos, 
h

g! je viena mašina važiuoja tik 1.5 raelio premjera Beginu. Egiptas 
|į asmenys. Yra apskaičiuota, kac I ]abai patenkintas Izraelio nuta- 
Ij jeigu važiuotų po du asmenis » rimu atiduoti Sinajų Egiptui.
11 tai būtų per dieną sutaupoma Viskas atiduota tvarkingai.

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Porėtai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
TeL 476-5635

i Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo .9 vaL ryto

Ir pagal susitarimą.
TeL 776-5162 arba 776-5163 

2649 West 63rd Street 
Chicago, HI- 60629

Helps Shrink . 
Swelling Of • 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation
Doctors have found a medica- " 
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours-from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

— Alyva pabrangs, kai jos 
pritrūks šildymui, sako specia
listai.

— Mula Chomeini pakartoti
nai atsisakė kalbėti apie Irano 
skolas Amerikai.

• Vidutiniško vyro smegenys 
sveria 49 uncijas, moters — 44 
uncijas.

6 — Naujienos, Chicago, Hl, — Tuesday, November 29, 1979
-i

1




