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kėdamas geresnių Naujųjų 1981 
Metu

SALVADORE NUŠAUTI DU 
AMERIKOS ADVOKATAI

SAN SALVADOR, Salvadoras 
Salvadore vėlai šeštadienio va 
kare buvo nušauti .du Amerikos 
advokatai, kurie turėjo dalyvau
ti pasitarimuose žemės reformos 
institute. Kartu su jais buvo 
nušautas ir Žemės reformos ins
tituto direktorius Rodolfo Viera. 
Advokatai atstovavo Amerikos 
Darbo Federaciją, pasiryžusią 
padėti žemės reformai pravesti 
ir padėti žemę gavusiems dar
bininkams. -

INDIJOS VANDENYNE REI
KALINGI AMERIKIEČIAI 

-• J -3’. ■ Jį.

KAIRAS,. Egiptas- — Buvęs 
Valstybės sekretorius 'Henry 
Kissingeris turėjo progos išsi
kalbėti su Egipto prezidentu Sa- j
datų ir kitais tarptautinės poli-; Nušauti amerikiečiai Michael 
tikos žinovais. Jie priėjo išva-1 Hammer ir Mark D. Pearlman- 
dos, kad dabartiniu metu, So-| Jiedu keIi?'3 valandas aptarė vi- 
vietų karo jėgoms įsistiprinusi8? eilę rsikalų agrarinės 
Etiopijoje ir Pietų Jemene, In- mos klausimais. Iš minėtos įs^- 
dijos -vandenyne reikalinga ga- 80S vietinis viršininkas Viera 
linga JAV karo’ jėga, kurios ten a^>u amerikiečiai nusileido į 

viešbučio kavinę. Ten prie jų 
priėjo gerai ginkluota grupė, 
nušovė abu amerikiečius :ir 
įstaigos viršininką Vięrą. \

Kraštą valdančios chuntos 
vardu, jos pirmininkas Jose Na-

buvimu būtu subalansuotas

DR. STASIO A. RAČKIO ŽODIS 
PER AMERIKOS BALSĄ

Lietuvos atstovo, dr. S. A. Bačkio žodis į Lietuvą Naujųjų 
1981 Metų proga įregistruotas Amerikos Balse

Brangūs tautiečiai,
Sutinkame Naujuosius 1981 

Metus tarptautinėje įtampoje, 
prisimindami Sovietų Sąjungos 
agresiją į Afganistaną, Irako- 
Įrano karo veiksmus, Sovietų 
kariuomenės sukoncentravimą 
prie Lenkijos sienų, JAV diplo
matų likimą Irane ir kt.

Tos rizikingos padėties eigo
je, Madride 198Q.XI-U-19 die
nomis vyko konferencija tikslu 
patikrinti, kaip vykdomi 1975 
m. Helsinkio Baigiamojo Akto 
nuostatai. Ten dažnai nuskam
bę'© Lietuvos vardas ir JAV de
legacijos buvo pakartota, kad
JAV nepripažįsta priverstinos * abiejų šalių karinis pajėgumas. 
Baltijos valstybių inkorporacijos j y^a ;siUntė! dadg
į Sovietų Sąjungą. en : karo medžiagos į Etiopiją, kol- 
išvardinta ii lietuviai plitimai .^aju gaĮe |rJV0 išžudyti Etiopi- 
kaliniai^kdomrtaemvOs^ok^J^ maištoinkai. Etiopijos ka- 
panto pastangomis pnespauda, ( rJams paVĄ,ko perimU vaW;ąa pokon Dnarle pareiškė užuojau- 
kratos, areštai, bylos teismuose, .. .yžtcTi-
religijos praktikavimo varžytnai, 
žmogaus teisių ,ir pagrindinių 
laisvių nepaisymai. f| biečiai pad-Jo įsistiprjnli Rt^.

Baigiant minėtos konferenci- pijoje. Panašiai rusai įstipribo' 
jos pirmosios/dalies posėdžius, ir Pietų- Jemene. 
JAV delegacijos ęo-pirminirikas 
M. Kampelman pareiškė: “Mes 
ant visados palaidojom nuomo
nę, jog būdas, kaip koks, kraš
tas traktuoja savo žmones yra 
vien jo reikalas, kad toks trak
tavimas yra netinkamas dalykas 
tarptautinėms diskusijomis ir kad 
žmogaus teisės neturi’ padarinių 
tarptautiniams santykiams ar 
tarptautiniam saugumui”;.' ■,

Pridurįiną, kąęL 1980 r ipętais 
Vakarų kraštų spauda daugiau, 
negu anksčiau, rašė apie Lietu
vos okupaciją, padėtį,’.- lietuvių 
siekimūs.išsilaikyti, jų protestus 
prieš priėmoneš, kuriomis 'oku
panto siekiama panaikinti lietu
vių tautinį savitumą, tradicijas,

iš buvusių kelių generolų. Etio
pijos komunistai būtų nepajėgę 
paimti valdžios, :bet atvežti kū-

-į
J ei gu: nebtiS-^d i desne jėgosį. 

Indijos vandiriyn'e^ .’tai komju- 
nistai iš Etiopijos’ir Pietų Je
meno galėtų pavergti kaimyni
nes valstybes, kaip jie pavergė 
Somalį ir Eritrėją, šios dvi tau
tos borėjo būti nepriklausomos, 
bet kubiečiai, rusų padėdami, 
nuginklavo sdmaliėčius irt erit- 
riečius. '■ .?

net kalbą. Eiuvo minėta ir tai, j 
kad lietuviai griebėsi MALDOS- 
GINKLO, prieš kurį Sovietų Są
junga yra bejėgė ką padaryti.

Lietuvių išeivija gerai žino, 
kad pavergtoje Tėvynėje tautie
čiai kovoja su didžiausia rizika 
dėl geresnės ateities, už žmogaus 
teises ir pagrindines laisves. Ji i 
jaučia savo atsakomybę už Lie
tuvių tautos likimą ir laiko, kad 
Lietuvos laisvės byla yra mūsų 
visų reikalas. Bendrai, Lietuvos 
ateitis daug priklausys nuo,mū
sų pačių ir tarptautinių įvykių 
raidos. * i , * 'Viją1

Naujųjų 1981 Metų proga nuo
širdžiai sveikinu Lietuvos Pa
siuntinybės ir savo vardu pa
vergtos Tėvynės tautiečius, lin-

Ronald Reaganas skrenda į Meksiką tarti 
| su prezidentu Portilld.

S-*/*;

NORI SU PREZIDENTU PORTILLO 
APTARTI MEKSIKIEČIU ANTPLŪDĮ

JIS RENGIASI IMTIS PRIEMONIŲ DIDELEI 
BEDARBIŲ INVAZIJAI SUSTABDYTI

LOS ANGELES, Calif. — 
Ronald Reagan .pranešė, kad jis 
išskrenda į Meksiką, kur tikisi 
pasimatyti su prezidentu Por
tillo ir apatrti visą eilę abi vals
tybes liečiančių reikalų.

Reagan yra informuotas, kad 
paskutiniu metu ne tik meksi
kiečiai, bet ir kiti įvairių Pietų 
Amerikos valstybių gyventojai 
veržiasi į JAV. Pagal buvusį 
susitarimą Meksikos vyriausybė 
privalanti imtiskpriemonių mek
sikiečių bėgimui sustabdyti, bet 
valdžia mažai kreipianti dėme
sio į JAV bėgančius meksikie
čius. Vyriausybė nesiima veik
lių priemonių bėgliams sustab 

idyti. Amerikon daugiausia bėga 
I jaunimas. Amerikoj bando .įsi
kurti ąr gauti darbo nors ir lai
kinai ,o vėliau bando padėti pa
čioje Meksikoje likusiems sariš

tą” žuvusių ’giminėms 1rnižtikrrr 
no, kad vyriausybė imsis prie
monių nusikaltėliams suimti.

Adv. Hammer buvo gerai su
sipažinęs su Pietų Amerikos 
problemomis, nes jis įvairiose 
Pįetų Ąnierikos valstybėse buvo, 
'aptaręs planus žemės ūkiui pa-Į 
dėti. Tuo tarpu Pearlman pra-Į 
leido tiktai septynis mėnesius1 teroristai ‘sekmadienį paskelbė, 
San Salvadore.

ITALIJOS TERORISTAI NUTARĖ 
SUŠAUDYTI TEISINGUMO PAREIGŪNA

REIKALAUJA PANAIKINTI SPECIALAUS 
SAUGUMO KALĖJIMUS

ROMA — Raudonųjų brigadų .---- --------------- -------

GALI VARTOTI GINKLUS 
PRIEŠ IRANĄ

TEL AVIVAS, Izraelis. — Dr. 
Henry Kissinger, aptaręs visą 
eilę klausimų su Egipto ir So
malio vyriausybių atstovais,. at
skrido į Tel Avivą ir tarėsi pu 
premjeru Beginu bei kitais Iz
raelio politikais.

— Jeigu dabartinė Irano vy-

UMVERŠITĘTAS NUSTOJO 
LENGVATŲ . /

RICHMOND, Va.—Bob Jones 
universitetas iki 1971 metų pri
iminėdavo tik baltus studentus.
Teismui pareikalavus, nuo 1971 riausybė atiduotų teismui suim- 
iki 1975 metų priimdavo stu- tus 52 amerikiečius, tai JAV ga- 
dentais tik vedusius juoduosius, lėtų pavartoti ginklus prieš da- 
Federaliniam teismui įsakius, bartinę Irano vyriausybę, — 
nuo 1975 metų jau buvo pri-1 spaudos atstovams pareiškė H- 
imami ir nevedę juodieji stu-Į Kissingeris. Kokius ginklus ir 
dentai. Tik jiems buvo uždraus- prieš ką amerikiečiai juos pa
tą draugauti ir sukurti šeimas vartos, Kissingeris neaiškino, 
su baltais. [ Į Artimuosius Rytus dr. »Kis-

Dabar federalinis teismas nu
tarė, kad universitetas nustoja 
atleidimo nuo mokesčių privile
gijos, nes nusižengia rasių lygy
bės nuoslatui.

Hu K5C-fe*f

KALENDORĖLIS
Sausio 6: Trys Karaliai: Kas

paras, Merkelis ir Baltazaras, 
Žibuolė, Gaivilis.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:35.
' Orai kiek šiltesnį,

Guofengas gali būtiHua 
patrauktas teisman už “kul

tūrinės revoliucijos” 
nusikaltimus.. 2

singerį pasiuntęs pats Ronald 
Reaganas. Reagan norėjęs iš 
tikrų šaltinių patirti apie gali
mas taikos sąlygas Artimuose 
Rytudse. Re Begino, Kissingeris 
gana ilgai kalbėjosi su dabarti
niu Izraelio užsienio reikalų mi- 
nistrriu. ' A-t ■

Tel Avive girdėtas Irano vy
riausybės pranešimas sako, kad 
vyriausybė, gavusi paskutinį 
pranešimą, studijuoja naują pa
siūlymą. Tuo tarpu Irano vy
riausybė tris Amerikos diploma
tus. laikytus užsienio ministe
rijoje, perkėlė į naują rietą, kur 
laikomi keli kiti įkaitai. Nepa
skelbta, kuriais sumetimais bu
vo padarytas trijų įkaitų perkė
limas.

LEIS PAKLAUSYTI 
NIXONO JUOSTELES

WASHINGTON, D.C. — Pre- mstenios pareigūną uriovamu t •., „ , . . .
™tt t-1. -i. ’zidenlas Carteris leis Senate/at-D Urso. Jis - buvo ministerijos r , .. . ... ,, ... .... . . r stovams pasiklausyti, i archyvus(pareigūnas kalėjimu reikalams., . '•„ , . , . , . . padėtas buvusio prez. Nixono:iRaudonuju brigadų teroristams. r • L . . •. L . .’ ■ . • magnetofonines juosteles. Jiejis įsteigė specialaus saugumo r ;? . _,.J, . -° - , nnri n'itiY'ti ar RiAharrl VivAnac
kalėjimus Trapi npieste ir kitur, 
taip, pat pasirūpino teroristų per, 
kėlimu į tuos kalėjimus. 48 me
tų Giovanio D'Urso 1980 m. t 
gruodžio 12 d. buvo teroristų pa
grobtas. Jie tada reikalavo pa- ’ 
naikinti specialaus saugumo ka
lėjimus. Dabar dar pridėjo rei
kalavimą Trani ir Paimi kalėji
mų kaliniams duoti teisę rašyti 
ir spausdinti politinius biulete
nius.

Italijos valdžia pradėjo griež- ■ 
tą kovą prieš teroristus 1978 m. 
po premjero Aldo Moro pagro
bimo ir jo nužudymo. 1980 m. 
policija areštavo 1,083 kairiuo
sius miestų partizanus, jų tarpe 
364 Raudonųjų brigadų teroris
tus. Jų veikla tęsiasi ir kalėji
muose. Praeitą savaitę jų vado
vaujami apie 70 kalinių pagrobė 
18 sargų, bet po 25 valandų bu
vo policijos numalšinti/

Premjero Amaldo Forlami va
dovaujama koalicinė vyriausy
bė, matomai, nori daryti kom
promisus ir gelbėti D’Urse gy
vybę. Ji uždarė specialaus sau
gumo kalėjimą Asinara saloje, 
prie Sardinijos pakrančių. Keis
ta, kad Italijos komunistų parti
ja laikosi griežtos linijos ir yra 
priešinga bet kokioms nuolai
doms.

kad liaudies tribunolas nuteisė 
mirties bausme Teisingumo mi
nisterijos pareigūną Giovanni j 
D’Urso. Jis buvo ministerijos f

Daugelis meksikiečių, užsidir 
bę porą tūkstančių dolerių, 
grįžta j Meksiką, veda ,aptvarko 
savo asmeninį gyvenimą, o vė
liau vėl grįžta į Ameriką su 
^žmpna ir .vaikais.

Ronald Reagan aptars ir kitą 
klausima,?' būtent: dauguma 
nįekšikiėčiiĮ atvyksta žemės ūkio 
darbapis. Atvykusius sunku or
ganizuoji, bet dalis jų patenka 

•į jau suorganizuotą daržovių 
| darbininkų uniją. Jie reikalauja; 
žymiai didesnių algų, ruošia; 
streikus ir bando išmušti iš vė
žių su jais nesutinkančių far-i 
merių gyvenimą. Atvykusieji 
metus'arba du dirba labai pa
tenkinti, kad gali dirbti prie dar
žovių ,auginimo ir vaisių rin- 
kimio.

ZBIGNIEV BRZEZINSKI 
DAUG PLEPĖJO

NEW YORK, N.Y. — Prezi
dento patarėjas Zbigniev Brze
zinski labai daug plepėjo, — pa
reiškė Donald F. McHenry, JAV 
ambasalorius prie Jungtinių 
Tautu. D. McHenry mano, kad 
būtų buvę daug geriau, kad Z- 
Brzezinski būtu mažiau kalbė
jęs ir nosies nekišęs į tokius rei
kalus, apie kuriuos mažai žinojo.

McHenry tvirtina, kad paduo
tos netikslios žinios dažnai pa
kenkdavo Amerikos užsimoji
mams ir planams. Praeitą sa
vaitę Hodding Carter III pareiš
kė, kad, jo nuomone, Brzezinski 
nebuvo giliai galvojantis žmo
gus. McHenry būtų nieko nesa
kęs apie-Brzezinskį, jeigu jo pa- 
retškimai-j-am-nebūtų pakenkę 
Jungtinėse Tautose. Be to, sau
sio 19 d. McHenry paduos atsi
statydinimo pareiškimą ir į JT 
daugiau nebegrįš.

GERAS AGUONŲ DERLIUS
— BUS DAUG OPIUMO

— 1976 metais žmonės buvo 
skiepijami nuo taip vadinamos 
kiauliq (swine) infliuencos. Du 
vyrai, kurie skiepijimo pasėkoj 
Jiko paraližuoti, gavo pd 700 
tūkst dolerių indėmnizacijos. -

nori patirti, ar Richard Nixonas 
įsakė generolui ?jHaįg' ką reikia’ 
daryti, 'ar‘gari, ITaig’ nurodinėjo 
buvusiam prezidentui, ką jis 
turi daryti. į

Prezidentas Carteris pareiš-1 
kė, kad šito klausinio nevertai' ’PTaČitais metais vyriausias 
kelti, jis patarė jo neliesti, tuo Į meksikiečių organiazlorius net 
tarpu užkietėję demokratai nori i iškėlė klausimą, 
nustatyti, ar gen- Haig nurodi
nėjo prez. Niksonui ir prez. For
dui, kai buvo paskelbta amnes
tija Nixonui. nuo visų galinių 
nusižengimų.

Senato Demokratų 
reikalaujant, prezidentas leido 
jiems pasiklausyti įrašytas ir 
neiškarpytas juosteles. Senato
riams, rūpi nustatyti, ar genero
las Haig nurodinėjo Nixonui, 
ką jis turįs daryti. Generolas 
Haig privalėjo Nixono klausyti. 
Jeigu jis nurodinėjo Nixonui, tai 
yra pagrindd manyti, kad jis 
bandys nurodinėti ir prez. Rea- 
ganui, ką jis turi daryti. Ar šis 
klausimas bus iškeltas Senato 
apklausinėjimo melu, tiktai ne
tolima ateitis parodys.

džiagų cheminę sudėtį. Jis taip 
pat nustatė, kad dvi bakterijų 
rūšys gali perdibti dekoratyvinį 
akmenį laimestone į medžiagą, 
labai panašią į natūralią naftą.

Iki šis dalykas buvo bandoma 
tik laboratorijoje. Tačiau prof.| 
Wayman tvirtina, kad naujasis 
produktas bus populiaresnis už 
gazoholą, o ateityje 300 kvodra-

TORONTO-Chemijos inžinie
rius Morris Wayman, Toronto 
universiteto profesorius, gavęs 
valdžios mažą paramą, pradėjo 
tyrinėti, kaip, motina gamta ga- j tintų mylių plote bus galima pa
mina naftĄ. Jis patyrė, kad kai gaminti degalų, kiek jų Amerika 
kurios. Ljaktėrijoš pakeičia me- - per metui importuoja.

kad reikėtv 
meksikiečiams grąžinti kai ku
rias Teksas ir Kalifornijos vals
tijų sritis, šį klausimą kelia uni
jos organizatorius, bet patys 
meksikiečiai nenori žinoti api.

vadams' firižimą Meksikon. Ten jiems 
nedarbas ir biednesnis gyveni
mas. Jie bėga Amerikon, kad 
galėtų čia gauti darbą, įsikurti 
ir šeimas auginti.

Reaganas nori įspėti Meksikos 
prezidentą Purtillo. kad jis ne
toleruos jokios agitacijos apie 
žemių atsTyrimą.

Prezidentas Carteris savo 
ruožtu informuoja R. Reaganą 
apie žingsnius, kurių jis ėmėsi 
su Iranp1 vyriausybe. Prez. Car- 
teris-nemano, kad 52 suimtieji 
galėtų Būti paleisti dar prus 
Reagano inauguraciją. Reaga
nas pareiškęs, kad jis bus žy
miai griežtesnis, negu preziden
tas Carteris. .lis nedarys jokių 
nuolaidų, kol nebus paleisti visi 
52 amerikiečiai.

Kokių priemonių Reaganas 
imsis prieš dabartinę Irano vą-- 
riausybę, tuo tarpu jis dar ne
skelbia. Jis tiktai pabrėžia, kad 
jo priemonės bus daug griežtes
nės, negu prez- Carterid. Reaga
nas pilniausiai pritaria j>Yez. 
Cartęrio nutarimui hėdūdti jo-

BANGKOKAS, Tailandas. — 
Pranešama, kad šiemet buvo 

labai geras opiumo aguonų der
lius, tris kartus geresnis už 1979 
metų derlių. Tų aguonų bus su
rinkta apie 700 tonų. Iš jų bus 
pagaminta morffinas ir heroinas. 
Apie 30% tų narkotikų pasieks 
Europą, o apie 5% bus slapta 
įvežta Amerikon. Čia jie per
dirbami ir pardavinėjami pas
kiriems vartotojams. Iš kilogra
mo arba 2.2 svaro heroino, pri
dėjus reikiamų priemaišų,, pa
tenkinama apie 60,000 narkoma
nų.

Ūkininkas už aguonų kilogra
mą gauna apie $750, gi Bangko- 
ko juodoje biržoje kainuoja apie 
$18.000. Už kilogramą heroino 
Europoje ir Amerikoje mokama 
apie $200.000. Primaišius cuk
raus, kvinino ar net strichnino 
iš paskirų vartotojų gaunama 
milijonai dolerių.

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $604.

kių lengvatų prem jero Rajai vy
riausybei, kol nebus išleisti visi 
amerikiečiai.

Reaganas patarė iraniečiams 
52 amerikiečių likimo nevilkin- 
li, l>et tuojau juos išleisti. Juo 
daugiau jie susitars su prezi
dentu Carteriu, tuo daugiau 
nuolaidų jie gaus. Reaganas su
tarčių laužytojams jokių nuolai
dų nedalys.

Prez. Carteris pranešė Demo
kratų vadams Senate, kad nėra 
jokios prasmės kliudyti genero
lo Haig patvirtinimui Valstybės 
sekretoriaus pareigoms. Prezi
dentas patarė Watergate bylc’s 
klausimo nekelti, nes jis jau 
baigtas. Reaganas patenkintas 
tokiu prezidento Cartęrio pa- 
Yeiškirtiu.

1



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ

1

inius neriebių^ naudokime. O 
vai siu-daržovių, taikuo didžiatf- 
si draūg&i būkime ir visam sa
vo gyvenimui tokiais išlikime. 
, ieC ras\per riebų
kraują, 'jisl patars nuodugniau 
ką valgyti, Q gal prisieis dar ir 
vaistų priiminėti.

piečių' tautos panašiai tvarkėsi:
1) prof. V. Šilkarskis (Homerų

Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai

Naujausių mokslo žinių populiams perteikimas 

JONAS ADOMAVIČIUS, 31. D.

UUUHV3 dUUiUČ-l . ... X .

ti, ir nuėjęs neatsimena, ko at-! slsak-vtl nuo Sėtuvių pamiltų 
ėjęs virtuvėn. Tada žmogus j ^or^’ kukenų ir visokių kitokių 
prkdeda pykti ant savęs. Visa 1 P^g3^’ kur^s parivąišini-

ųydytpjo žinioje būriui uor- 
muokirae pakeltą kraujoipudį, 
kitaip mūąą smegenys greit iras 
irti. Niekada nenustokime ėmę 
gydytoją pasiirtus vaistus. Tik 
gydytojui patarus, mažinkime 
vaistų kiekį. Vjsj labai rimtai 
žiūrėkime, kad pakeltas kraujo
spūdis būtų sunormuotąs visam 
laikui. Prisieis per visą gyveni-

. mą nevartoti druskos ir imti 
_ . w . I vaisius. Nesistebėkite — proto

NAUJI METAI - NAUJI LAPAI J—l 1 ■ *" ■ •' l
dirnas bus nepalyginamai ne- i 

Prisidenkim naujais lapais, susįtvąr-į”1310^68”1 negerumai, palyginus' 
Rykime pairusią sveikatą ir saugoki
mės naujų susirgimų; tik tada nauji 
metai bus mums laimingesni.

(Mediciniškas raginimas)

gus pradeda užsimiršti. Eina 
žmogus virtuvėn duonos atsineš-1

•_ i su druskos nevalgymu bei su 
vaistų ėmimu pakeltam kraujo
spūdžiui sureguliuoti.

Cukraligę tvarkant 
sklerozė mažinama

Jau dabar visi pradėkime at-
Visi linkime vienas kitam lai

mingų metų. Gražu, kad vienas 
kitam suteikiam malonumą kal
boje. Bet kur mūsų darbai, ku
rie užtikrintų mūsų sveikatin
gumą — jų kaip tik ir pasigen
dama labiausiai. Už tai šiais mo
tais visi iki vienam sustiprin
kime savas pastangas pagerini
mui savos sveikatos. Visų ge
riausia sveikata pensininkui — 
tai jc‘ pajėgumas apie save tvar
kytis- Kiekvienas pensininkas, 
ypač pensininkė bijo tapti per- 
aakstyva 
tampa didele našta, kai pensi
ninkas nepajėgia pats pavalgy
ti. nusiprausti, natūralius reika
lus pats vienas atlikti. Nuo tokie 
sunegalavimo apsaugok kiekvie
ną mūsiškį. Viešpatie! Taip daž
nai žmonės pakalba. Bet joks 
Viešpats neapsaugos žmogaus, 
rri jis pats nesistengs užlaikyti 
sveikata ilgesniam laikui. Tad ir 
eikime prie svarbiausių darbų 
savos sveikatos ilgam laikui už- 
Eikymui.

Proto* s tune akimis'-f J 
baisi riėlaimė /

laiką buvęs normalaus proto, 
niekada gyvenime: jam toks už
simiršimas nepasitaikydavo, o- 
dabar nei iš šio, nei iš to — net 
savų pažįstamų pavardžių ima
ma neprisiminti. Tai smegenyse 
prasidėjusios sklerozės ženklai.

Kovoti su skleroze reikia nuo 
dabar nuo šiandien, o ne nuo 

invalide.. Gyvenimas i tada, kada smegenys pavirs ko
pūsto galva, ar kai paralyžius 
nūs paguldys ant menčių. Pie
nas dalykas kovoje su skleroze, 
ai mitybos sutvarkymas. Dau- 

: jelis mūsiškių yra pilvoti, per 
pilvą nemato savo’ batų. Reikia 
mesti lašinių perviršį, du daly
kus pradėjus praktikuoti. Tai

■ pasivaikščiojimas ir burnos ali-I 
darymo valgiui sumažinimas. • *ina

■ Turime ryžtis. Be pasiryžimo • 
nieko neišeis. Valgykime visus i 
,nums įprastus ir mCĮsų m^gia- ;•

mu taip atkakliai giriamasi. į se
natvę cukraligė atsiranda daž
niausiai pas saldžiavalgius. Už
bėkime tokiai negerovei už akių 
pradėdami normaliai maitintis, j 
nepersaldžiai-

O jei gydytojas susekė, kad 
turi cukrinę — pildyk jo. nuro
dymus valgyje ir vaistų ėmime. 
Dabar visas vargas su tais cuk- 
rininkais. Jie nepildo' gydytojo, 
nurodymų. Mat, įpratę persival- 

j gyti ir saldumynus ragauti, net“ 
’ 75%' cukralige sergančiųjų ne? 
pildo gydytojo patarimų. Tai iš 
kur bus ta sveikata pas cukri- 
ninkus, jei jie per savo- apsilei-į.. 
dimą greitina sau sklerozę.• Ta-- 

, da dejuoja ir visą pasaulį kai- 
tik ne sąve. Tokie ken

čia, verkia, o visas pasaulis tik-

Girtaująs žmogus ilgainiui 
pra’anda protą. Tai gydytojams 
žinoma pragertų kepenų komp
likacija: dėl kepenų susirgimo 
ima pru'.as neveikti. Taip gir
taujantieji net generolai, ne! ak
toriai ir visi kiti išmintingi 
žmonės praranda atmintį. Taip 
atsitinka ir lietuvių bei kitatau
čių girtuoklių tarpe. Labai 
skaudu žiūrėti į buvusį išmin
tingą mūsiškį, kai jis imą nie
kus kalbėli ir dar niekingiau 
. Igtis ir vis per tą girtavimą 
taip jiems atsitinka..

Nė sakyti nereikia, kad mes 
užbėgsime lokiai nelaimei už 
akių, jei nuo šių metų pradžios 
imsime atsisveikinti su stiklelio- 
Jokiuox“ ežeruose neprigėrė 
tiek daug žmonių, kiek jų pa
skendo stikliuke degtinės. Non 
sunkus bus su stikliuku atsisvei
kinimas, bet atsisveikinti reikia, 
jei norime sveiką protą kuo il
giausiai savo galvoje turė i.

Pilotas sumenkti gali ir dar 
dėl l^itokių priežasčių. Jų kar
tais negalima sukcntro’.iuoti. Be! 
dėt stikliuko pamesti galvą — 
tikras apsileidimas. Todėl ryž
kimės apsieiti be svaigalų toli
mesniame savo gyvenime. Tada 
mūsų protas ims tarnauti mums 
nepalyginamai ilgiau.

Proto sumenkimas 
dėl sklerozės

Kai kraujagyslės smegenyse 
ima užtikti ir i smegenis krau
jo pakankamai napaduoti. žmo-

— nepersaldaąi mai-i 
rne?trečdaliu' mažiau, ^ūš da- it,ntls Ir M^us. ^dytoj* 

' V ~, .-i M,**--’-t - I Tlinvi/lx’n-» ne. 1 ArtČZ' ' <
lykas tūlam pensininkui yra tas 
iūtinas pasivaikščiojimas. Sėdi

■ ;qks nerangusis namuose prie 
Kortų, ar smuklėje prie bokale

■ — ir nė iš vietos. Gerai, kad pil
is šlapimo pūslė tokį nęranguolį 
luvaro išvietėm Kitaip jos užsi-

. iėdėjėlis per diena nuo kėdės ; . . . -
nepasikeltu. Na, ir kaip tu jį iš- J}asi’ . Re,kia vengti rūgšt> 
mdinsi judėti, paeiti-pabėgti, Į ... gaUsi^° J valgi°^
kad jam rc’dosi, kad vaikščioji
mas

nurodymus visu 100% > t

Poniška ligą — podagra 
irgi greitina sklerozę

Podagra (gout) sergant,' esti 
padidintas kraujo rūgštingumas 
šlapimo’ rūgštimi (uric acid). 

‘Tada irgi kraujagyslės blokuo-

■ kraujuje gausinančio \ valgio 
kavos, arbatos (tikros), raudo 

vra* bausmės' athkinms’ noS mėsos’ vidaUs orgail« 
*< < --- __ • _ 1_

kurie apie Kristaus gimimą pa
teko į suomių kalbą, kaip, kad 
konstatavo L Gedainis (Kas 'esi 
Lietuvi? 193.8<23‘p.), jog suomiai 
įš lietuvių paėmė ne tik šiuos 
pavadinimus: arklas (arkla), 
kirvis (kirves) ,Iaivąądlaivą) ra
tas (rata), pirtta,girtis) etc, 
bet ir pavadindama valstybė (va? 
litus), vadinasi, lietuviams jau 
priešč'da tūkstančius metų bu
vo žinoma valstybė.

Panašiai byloja ir atrasti l;e- 
tuvių pinigai; 1. (prof. \dr. J- 
Jurginis) Baudžiavos įsigalėji--

J . VLm CLOVA

Lietuvos valstybės pradžios beieškant
, J*"- - 2 <
i? '"'■'i : > j v - i. tėvynė senovinėj .Lietuvoj”',:

r / "!;v; 1978 mJ ■■ ; '
Budinga, kad ir -kitos-inaeųi'o- ■ . ■ ri-. ,-*i■.. ..^i * f ’ • 1 zmoma, kąd laiko tėkmėj,

ypač dėl išorės sąlygų, vykdavo 
pasikeitimai. Kartais iškildavo 

' vienos ar kitos giminės sumanus 
vadas, kuris po savo valdžia pa
jungdavo ir kitas gentis bei kil
tis.

Kaip 'istorikai (prof. J. Fressl, 
Jordanis etc) tvirtino, jog gotų 
karalius Ermanarikis IV amž. 
buvo sukūręs imperiją, kurios 
ribos tęsėsi nuo Baltijos iki Juo
dųjų jūrų. Mūsų istorikas T. Nar 
butt (Dzieje storožytne narodu 
Litwskiego, II t., 415 p.) nuro
dė: “Gotų karalius (Ermanari
kis) pasiekė visišką pergalę ir 
išplėtė savo valdžią visoj lietu
vių tautoj”. Ermanarikio impe
riją sugriovė iš Azijos atžygia
vusios hunų gaujos.

Gi apie pačius- gotus taip 
aiškinama: (prof. W. Kamienie- 
cki) Geneza panstwa Litewskie- 
go, Warszawa,, 35 p.) : 1 “Vardas 

■ gotas išliko ligi šių dienų lietu
vių kalboj gudas pavadinime”, 
2. (prog. dr. E. Fraenkel) Die 
Baltischen Sprachen, 1950, 23 
p.: “Lietuviški gudai pirmine 
prasme reiškė gotus”,- 3, (prof. 
A- Voldemaras) La Lithuanie 
et sės problėmes, 1933, 1 t., 70j: 
“Belarusai, gudai yrai lietuviški 
gotai”,4. (dr. C. Jurgėla, 16-19): 
“Prūsijoj ir Žemaitijoj senuoju 
gotų vardu “gudas” vadinama 
rytų lietuvį”. Daugiau apie go
tus bei getus ir jų giminingumą 
su lietuviais J. Venclovos: “Sū
duviai — jotvingiai . — dainu- 
viai”, 1974 m., 35-58 p.

Lietuvių valstybės senumą 
liudija ir lietuvių kalbos žodžiai,1

(graikų) valdo karalius (basi- 
leus), apsuptas šeimų atstovų, 
su kuriais dalijosi savo valdžia, 
karalius ginkluotų pajėgu va
das”, 2 (prof; L. Will) La Grand 
Ėncyclopedie, Paris, IX t., 1078 
p.): “Tokiubūdu druidai (keltų) 
sudarė pastovios tvarkos tauti- 

tojimui po liežuvių. Dabar yrajnę ir patriotinę teokratiją”, 
vadinamų “ORAL”, tai nuryja-.j 3. (prof. G. Vernadsky (50-51): 
mos lo vaisto tabletės. Dar kitą į “The Scythian State was rather 
vaistą prisieis imti kovojant 'su Fa confederation of powerful 

i ŽINKO' SULFA-1 clans”.

Juo labiau-mokslininkai Lie- 
lecių

sukėlėjais esti sutvarkomi, pa
cientui patariamą naudoti sme
genų veiklos pagerinimui vais
tus tabletėmis* HYDER GINE- 
Tai po vieną: ntiligrainą vaisto 
turinčios tabletės. Jųdabar yra 
nuryjamų, po tris per dieną. 
Pirma jos buvo gaminamos var-

Toks pradeda aiškintis turis art-}pc^’ į1* ,dešrų’ inkstų’ SIhe^ ..... 
itą. skaudamas kojas, todėl ne- Įnų)’ alkohoho ir zuvies- Gydy-1 skleroze, tai 

ealįs vaikščioti.•r • I
šitoks pasiteisinimas tik ne- 

langeliui pateisinamas. Daugu- • 
ma yra paprasti užsisėdėjėliai. 
kitokie.turi šiais metais kūliais 
rėrsiis savos sveikatos naudai, i

Kraujas sūrėja — kraujo
spūdis kyla

Vaikščioti ir svorį mesti ė mūs, 
irisieis atlikti sekančius darbus 
klcrozės sumažinimui. Keikės 
irimą pakeltą kraujospūdį su- 
ormuoli. Visu pirma prisieis 

/uo valgomosiom druskos atsisa- 
yti visiškai. Tegul nuporina i 
iruską įpratusieji, būk druska 
čikalinga kūnui, ypač vasarą 
>ra kaiau Jan t. Visi pensininkai 
jokioms Įjasakėlėms tapkime 

pakaks aptu- i 
maisto, nes jos

;urtūs. Druskos 
cint Ls bedruskio 
v ra visa kaine.

druska gamintų 
įuoio sūriai maisto, 
naudokime, o lik žuvį ir ją dirb
tina druska sūdykime.

4I
I

amž. Lietuvoj atsirado vietiniai 
pinigai — ilgieji- Tai buvo sida
brinės piršto formos lazdelės su 
keliais įstrižainiais įkirtimais. 
Jų rasta daugelyj Lietuvoj iškas 
tų lobių... Rastieji sidabro ly
dinių lobiai rodo, jog lietuviai X 
amž. turėjo savo pinigus ir ve
dė intensyvius mainus su kai
mynais”, 2. (K. Meškauskas ir ♦ 
S, Tarvydas) Lietuvos ekonomi
nė geografija, 1957, 81 p.: “To
pografija senovinių lobių, ku
riuose būta lietuviškų lydinių 
bei monetų (10-12 amž.) ir ku
rių daug atrasta didelėj terito
rijoj nuo Baltijos pakrantės va
karuose iki Okos ir Maskvos ba
seinų rytuose, nuo Kijevo pie
tuose ligi Ladogos š'aurėj (G. 
Federov “Lobių su Lietuvos ly
diniais ir monetomis topogrąfi- 
ja”, Lietuvių istorijos ’nstituto 
darbai, Vilnius, 1951, II t„ 1,81- 
229 p.). Tačiau yra pagrindo ma
nyti, jog lietuviai savo pinigus 
turėjo ankščiau, nes danų kara
lius Eroto, kuris 853. m, Įsiver
žė į Žemaič u kraštą Lietuvoj ir 
užpuolę Apuolės pilį, ten nuga
lėjęs pilies gyventojus. privertė 
juos mokėti duoklę rięc k’ekyie- 
nos galvos po p*;sę svaro sidab
ro. ■ (Bus daugiau)

I 
i
į

j tojas patars kokius vaistus imti, J TAS, pb 220 mg.' kapĮsūlėš. Jų į - ---- - - - - -
} imamą, iki trijų |ieF. dieną, pa- ||UVą iajį0 vjSų indoeuropieči 
'valgius. Gydj-toję žinioje’, turi (arijų) feutu protevyne. 
būti, taip tuos vaishis priim-1 
damas. ’ ri ‘

frečiąs s vartyta tįsias vaistas p 
kovojant su skleroze yra CE- į r 
RLBRO NIC.IN, rTįU k^Psūlčs. į tended Lithuania, which in fact 
Jos imamos pQ trig per diena. Į reached from the sea ac.

Rūkai — «aį| kelionę 
j kapus greHioi

Niko’tinas labai greitiną kelio
nę kapinėsna kiekvienam rūko
riui- žmonės inirš.ta pagreitin
tai širdies atakoihis, vėžiais, 
skleroze smegenyse bei kitose 
kūųo vietose per tabako rūkymą 
-- ir nė lapė neloja dėl tabako, 
kaltės. Kunigai ir daktarai trau- į •rpoups in the very heart of In- 
kią dūmą. Į juos nusižiūrėję (ma _ Europeans territory as we 
sau duobę kasti vįsi kilį. Ypač how know it. And within this 
moteriškės daliar ėmė. smarkiai Jftain live.Lithuanians who ha- 
sįpalmtis. Pelnagaųcįžiai triną iš ve preserved more faithfuUy 
džiaugsmo rankas. Jkunimo than any other people on earth 
Centras per cigar^ęlr syąigąlus ♦ the language and cultural posi. 
kaupia lėšas. In ^iac dėl visiems - tįjn assumed for the prehistoric

I Indo-Ėuropeans... The most 
Indo Europeans-..'

The most conservative of Indo- 
European peoples (the Lithua
nians) and the most archaic of 

t their language, it offers abun
dant remains to prove that awas 
a center of Neolithic civUiza. 
tW’.'

Tat lietuviai ir-išlaikė senąjį 
visų indoeuropiečių (ąrijiį) tau
tų bendrąjį palikimą ir atstovau
ja pi ribiniu s indoeuropiečių gy
ventojus, kaip ir nurodė žymus 
pasaulio proistorikas dr. L Tay- 
Jar (The Origin Of the Arynans, 
l{ėw York, 261 p.): “Lietuviaij 
turi neginčytiną teisę atstovauti' 
pirminę arijų (indoeuropiečių) 
rasę” • (“Lituanians have the 
best claim to represent the pri
mitive Aryan race”)... šiais

1 jei !a l’ga atsiras- Reikės krau- 
_ į ją tikrinti. Už taį jau dabar kiek

vienas lietuvis turi pasitikrinti 
savo kraują dėl riebumo, saldu
mo ir rūgštumo. Gydytojo ži
nioje esant, toks kraujo patik
rinimas yra mažiausias reikaja- 
rinr-.s kovojant su skleroze.

Vi i ž’nom, kad riebus krau
jas greitina sklerozę

Neužtenka žinoti, reikia pa
jėgti žinias, savo gyvi uline pil
dyti — pagal žinojimą savo gy
venimą tvarkyti. Jau liek daug 

• riebaus kraujo reikalu prirašy- 
'a. jog užtęks čia priminti, kad 
būtinai reikia sulies.nti iki nor- 

! mos savo kraują, jei mes rori- 
i ine kuo ilgiausiai sklerozę ųuo 
savęs atitolintą palaikyti.

Nuo šiandien kiekvienus pra- 
krautuvės su dėkime liesiaį maitintis. Vien 
gaminių, ke- • augalinius riebalus (aliejus) 

silkių ne- naudokime. Labai daug augali
nių baltymų ir kiaušinių balty
mų valgykime. Dar pieno gami-

1 (Prof. dr. S.--Potter) O.,<j 
Language, Gr. Britain, 1953, 8

“We may'fairly regard our 
ancestral home as a much ex-

ross the Ukraine to the lower 
waters of the Dnieper” (“Mes 
gana teisingai galime laikyti sa
vo protėvių namais plačiai pra- 
siplėtusią Lietuvą,’,.’' ).

2. (Prof. dr. H. "Bender 3-55): 
“The plain of eastern central 
Europe toard which a dozen ar
rows have directed us, lies bet
ween the centum and satem

S

dąrpuios žalos jokia lapė neloja. 
Taip ir einame niekais per vi
sokių ‘-’geradarių” hiątonę.

Gana mums tokios paikystės. 
Mums kiekvienas Ijefiivįs bran
gus. Ypač gailą jaųpitnė, taip- 
^paikiai vyię-snitKgĄus pajnėg- 
dįiojąnėio- Su ąkięttyte kovoda
mi mes turįnie Su cigarete ątsi- 
sveikiut; visam amžiui-

Išvada: Kol dar laikas, pensi
ninke, nebūk paikas: denkis 
naujais, daug šrieikesniais la
pais dar šiais metais.

Pasiskaityti:- Ameridn Fami
ly Physician. May

Mokytojas: — Ką męs vadi
name anatomijai

Mokihys: vadiname..;
Mokytojai: - Ar JJajusnpas 

Įcikia tau sunkumo?,- ’ •

ŠEŠĖLIS IR ^MPGŲS
Kažkoks keistuolis savo šešėlį sugauti panorėjo, 
Jis artinos prie jo;
šešėlis taip pat tolyn judėjo.
Jis žengė vis greičiau/
Atstumas tarp jų nesumažėjo.
Štai dabar atgal jis ėjo, 
šešėlis vytis jį pradėjo.

♦ * ❖
Su mūsų lajine būna irgi panašiai.
Vieps triūso negaili, dirba labai uoliai,
Norėdams ją pasiekti iš visos jėgos,
Bet nepagauna niekados.
Kits, atrodo, bėga greit nuo jos; »
Tai ne, laimė jį vejasi ir pabėgt neduos.

Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS pjgj Krylo
vą, 217 psl., gaunamos Naujieną Kąina $3.

’ Mokiliys; N'ė..’bet atšakv- klausimais’plačiai' išdėstyta J. j 
teikia suniurtą. ; < ; "Venclovos Indoeuropiečių >pro- * 2 Naujienos, Chicago 8. Ill., Tuesday, January H 1981
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f Tiktai trečiadienio, spalio 22 žudė Imelda yra Filipinų pre-' 
zidmto Ferdinand Marcos jauna ' 
žmona. Ji laisvai Švaistėsi di- J 
tižiojoje salėje, o antradienio' 
vakar;] visus pakvietė į Filipinų 
Kasaisangą. Tai filipinietiškas 
žodis, reiškiąs šokių, dainos, mu
zikos, grožio, praeities ir dabar-; 
ties vakaras. Tai buvo gražiau
sias vakaras, kurį teko stebėti. 
Manėj is tiek sužavėjo, kad dar 
ir šiandien vis matau Kasaisan- 
go programos vienetus. Scenoje 
pasirodė dešimtys gražiausių 
šokėjų — vyrų ir moterų, vaiz
duojančių filipiniečių 7,000 me
tų istoriją. Tai buvo šokėjai ir 
dainininkai iš kiekvienos dides
nės salos, sudarančios visą Fili
pinų salyną. Tą vakarą pama
tėm visą filipiniečių istoriją, 
pavaizduotą gyvais meno ir dai
nos balsais.

Labiausiai mane paveikė Ma
lakas ir Magan jos legendos. Tai 
buvo ne tik ir mėtų salų, bat ir! 
žmonių gimimas. Buvo parody- i 
la Luzon salos Banga- Daugelis 
pamanysite; kad banga yra lie
tuviškas žodis, bet suklysite. 
Banga yra šiaurės Luzono' jau-

dienos vidurdienį patyrėme, k*d 
galingi rs bombos sprogimas ne
buvo toks žalingas, kaip pirmo
mis valandomis mums atrodė ir 
Taip pranešėjai mums sakė. 
Pradžioje, atsimenate, mums 
tvirtino, kad buvo užmušti ke- 
tari žmonės ir 18 buvo sunkiai 
sužeisti. Vėliau užmuštų skai
čius sumažėjo* iki dviejų, o apie 
vidurdienį mums oficialiai pra
nešta, kad nė vienas nežuvo. 
Sužeistų skaičius buvo žymiai 
didesnis, bet visi išsigelbėjo.

Daugelis sužeistų, gavę pir- 
pagalbą, iš ligoninių patys 

išėjo, o kitiems teko ilgiau pa
gulėti, bet nė vienas nuo bom
bos nemirė- Mums buvo labai 
nemalonu, kad buvo paleistas 
gandas apie amerikiečių įsivėli
mą į sprogimo paruošimą. Ofi
cialus prasėsimas to nesakė, bet 
policijos laikraštininkams duo
damoj žinios tvirtino, kad bom
ba buvo įvyniota į anglišką laik
raštį ir kelionės maiše įnešta į 
salę. Policija tą nustatė ir pa
skelbė. Užtruko dar porą dienų, 
kol išaiškino, kas tą bombą į 
salę. įnešė. Įnešė filipinietis, 
opozicionierių prašomas.
:Tk1o tarpu mums buvo labai 

smagi.;, kad niekas nežuvo. Su
žeistieji buvo sprogimo sutrenk
ti, todėl greitai iš ligoninių ir 
išėjo-

•— Kokie kvaili, kad taip grei
tai išskrido iš Manilos, — vie
nas kitam pasakojom, prisimi
nę bailius, pirmą sekmadienio 
vakarą išskridusius iš Filipinų. 
Likusieji džiaugėmės, kad nenu- 
sigandom ir patikėjom filipinie
čių tvirtinimais. Man buvo sma
gu, kai keli,'mane sutikę, pri
minė mane, atsistojusį ant kė
dės ir šaukiantį, kad nesiveržtų, 
nes'niekas nežino, kuri yra sau
gioji kryptis.

Turiu pasakyti, kad man la
biausiai patiko Filipinų gražuo
lės, ponios Imeidos Romualdez 
Marcos visiems turizmo vado
vams suruoštas vakaras- Gra-
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jau laukti užkunda ont stalioka. 
Diedi Jurgis išsitrauki iš kiše- 

! nis pusbonkį valstybėms degtė- 
! nis, na numy iš rugiun išvary- 
I tas, bat parvežtuos iš Užvėnče 

■ manapuole. Turn tarpu Pranis 
j nuvaj į vrtovj, nusipluovi ron- 
kas ėr spintelie suradis atneši, 
stiklioką. Stapi jiemi visus ra- 

( ginti sistys už stala, vuo Pra
nis, diedams stiklidką, tari:

[ — Jegu yr butelis, ta reik ėr 
j stiklioką. Peik, diedi, užgerama 
, dolk'ems nuplauti.

— Muotyno, įkėlusi 
pruo dūręs, prašneka:

— Vaišinket, vaikaa,
nabuvielį, puo fyk metų sugrin- 
žusį pas mūsų. Ruodos, taap 
nasenee ons su mumis bova, 
kartu laukunsi darbavuomuos, 
vuo, veiziek, kyk jau metų pra- 
biega. Mas jau ęr pasenuom, 
vuo Jurgis suvisu. mažaa tapasi- 
keitis.

Diedi Jurgis pripyli stiklioką 
ėr pakielis pasak!:

— Į visun sveikatą!
Ėr anuo žvėlgsnis įsmėga į 

Stapis veidą, šin kartą ąna akiun 
nanuleida, bat atšaki tuokiu pat 
ėlgu žvėlgsniu. Muotynas visi 
bova susvadinti už stalioka, tuo 
tarpu ana vis ragina svietį vai-

kis buvo nuskridęs į Davao uostą, esantį rytinėje Filipinų saloje- Salose 
yra gražių gėlių,'ir puikių paminklų. ,

DETROITO NAUJIENOS
KALĖDŲ EGLUTĖ TARP

TAUTINIAME INSTITUTE

Kaip ir anksčiau kiekvienais
nu moterų šokis. Kodėl jis vadi-* taip ir šiais metais, Ins- 
naši banga —- niekas man pa
aiškinti negalėjo. Jis tiktai sce-j _
noje pasirodė kaip didelė jaunų ! tėmis Kalėdų eglutė- Tą gražų 
moterų banga, i ____

titute buvo išpuošta lietuviškais 
šiaudų liktorėliais bei žvaigždu-

moterų banga, Šokdama salų Į ti'edicinį darbą tęsia. Detroito 
gyventojų šokius, nuo kalnų lei-j Kultūros^klubas. Daugiausia žu
dosi žemyn.

Kaip Kasaisangas, taip ir Ban
ga, Malakas ir Maganda, tai 
buvo seni salų gyventojų žo- 
džiai, prieš 4.00Q metų atnešti 
I.salas, vaizduojantieji gimimo skonjngai aplloftas Saviškas 
ir gyveninio legendas. Tvirtina
ma, kad prieš 4,000 melų salas į
buvo užgulę sanskrito kalba kai- j.yy™ stiprumą, o Maganda reiš- 
bėjusieji indėnai ir salai paliko
daug sanskritiškų žodžių, kurių m°terį. Scenoj pavaizdavo, kaip 
retas 'gyventojas žino.- Kasaisan- stiprus vyras žaidė suunagando 
gas yra specialus filipiniečių va-j1^?8 i? pagimrdė dabartinius fili- 
karas,' vaizduojantis praeitį, ip’hiečius.
Banga yra šokiai/ šokami nuo 
kalnų besileidžiančiomis šokėj ų I 
bangomis. Malakas reiškia Stip-j 
rūmą, o Maganda reiškia grožį. 
Legendoj Malakas reiškia jaunų

pinasi Stefanija Kaūnelienė; 
Antanina Jonynienė pagamina 
iš šiaudų papuošalus; Viktorija 
Norvilaitė, Vincas Tamošiūnas, 
Algirdas Vaitiekaitis ir kiti klu
bo nariai talkina. Taip pat buvo 
skoningai papuoštas lietuviškas

I V Ji

kįa jauną ir nepaprastai gražią

Graži buvo ir Visa jų legenda- 
Visajomis vadinasi platūs van
denys, supantieji nutolusias Fi
lipinų salas ir siekiantieji Indcf- 
nezijos pakraščius. Savo laiku 
ten buvusi sausuma. Tiktai pa
kilus Visa jų vandenims, liko 
salos su savo gyventojais. Gra
žiausiai buvo pavaizduotas Pa- 

Tavano salos šokantis jaunimas 
sii. būdingais spalvotais drabu
žiais. 

■ - '
Reikia neužmiršti, kad Ispa- 

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas mjos vienuoliai valdė Filipinų 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa salas too metų. Kai kurioms sa- 
žinti ir jas užsisakyti.

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS ■
I

UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN 
ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimą skaitytoją 
reikalais prašom* pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

loms ispanai paliko savo kalbą, 
savo papročius, prekybą ir pa- 
siutiman varančius šokius, pa
lydėtus kastanjetėmis, ir liūdno1- 
mis dainomis. Vienuoliai,. nu
skandinę “Maine”, buvo pri
versti išsikraustyti, bet jie pa
liko ir šiandien ispanų valdy
mo atgarsius.

Malagano teatre jaučiausi ta
rytum būčiau sėdėjęs Sevilijoje 
ir klausęs ilgesingų ispanų dai
nų, kurios į kraują yra įdiegtos 
filipiniečiams. (Bus daugiau)

langas- Buvo kviečiemi ir lietu
viai Institutą aplankyti ir įver
tinti gerus darbus.

MIRĖ. AKTORIUS 
KAROLIS BALYS 

. _ .. . .-L-' . .'T _==..
_ ■■ . ..

K. Balys užmerkė akis amži
nam ^poilsiui 1980 m. gruodžio 
mėn. 23 d .Velionis gimęs 1906 
mt. lapkričio mėn. 29 dieną Ry
goje. Suaugęs dirbo geležinke
lių žinyboje'Kaune, Klaipėdoje 
ir Vilniuje pašto žinyboje. Be
gyvendamas Vilniuje, pamilo 
Stefaniją Šuopytę ir, sukūręs 
šeimą, susilaukė sūnų Kęstutį. 

t

Kaip ir daugelis, 1944 m. pa
bėgo nuo komunistinio teroro 
į Vokietija. Gyveno Dormshta- 
te, Ulme ir kitose lietuvių sto- 

. vykiose. 1949 mt-, imigravęs 
• Amerikon,' apsigyveno Detroite. 
Dirbo kaip ir daugelis lietuvių 
automobilių pramonėje. Buvo 
geras šeimos tėvas, išaugino :'ir 
išmokslino sūnų Kęstutį. Gyven
damas Detroite, į sijungė į režis- 
sierės aktorės Zuzanos Mikšie
nės-Arlauskaitės meno vaidinto
jų kolektyvą ir “Alkos” kolekty
vą, kuris buvo vadovaujamas 
Justo Pusdešrio. Mėgdavo delčia 
muoti išvykose bei radijo pį# 
gramose. šiais metais įsijungė į 
LB ir dirbo kaip apmokamas rei- 

*kalų vedėjas. t
Velionis Karolis susirgo stai

ga, buvo paguldytas Anapolio 
ligoninėn ir, pasirgęs apie de
šimtis dienų mirė. Kūnas buvo 
pašadvotas Harris laidojimo kop

tyčioje. Rožinį sukalbėjo du ku
nigai: Dievo Apvaizdos parapi
jos klebonas kun. V. Kriščiune- 
vičius ir Windsoro Šv. Kazimie
ro parapijos klebonas kun. D. 
Lengvinas. Asisveikinimą ir lai-

ar 6 mylės aiti kuo nusipėrkti.
Taap basivaišinint ėr basišne- 

kont, šmiekštelieje par kymoką 
ainbnti žmuogysta, ėr pryminie 
pasiruodi Pietris Barauskis, die- 
dis Jurge sūniens. Sustuoje mi- 
notą ėr visus apžvelgi pruo at
daras dūręs. Geruokaa nusteba, 
pamatis diedį, basiedontį greta 
Stapis. Pranis tūjau anunpa- 
šauki:

— Akšien pry mūsa, Pietri, 
diedis degtėnis paragausma.

Stapi, bovusi prisiglaudusi pry 
diedis Jurge, autuomatiškaa pa
sitrauki nū anuo tuoleu ėr, paž
velgusi į Petre veidą, pamati 
anuo rūstų, napatėrikintą žvėlgs- 
nį. Bat ėr ana praši Pietrį užei
ti į vedų, nes žinuoje, kad ons 
če tik diel anuos atsirada, kap 
bova iš onksta susitarin. Tik die
di pasimaiši ėr anun planus su-, 
grovi.

Petre šerdie bovis napasitėn- 
kinims diel diedis sugrinžėma, 
jiemi versti, jau neapykenta. 
Pėrmeusee bijuoje, kad diedi 
iš anuo naatimtų tieviškis, vuo, 
dabar pamati, kad ons jau ėr pry 
Stapis gretinas. Sužeibava aki
mis į Stapį ėr pruo lūpas pik- 
taa prakuoši: ?1

— Atruoda, kad aš če nalabaa 
laukams svetys būsu. Diedi spiė-dojimą tvarkė laidojimo direk- Į sintys:

-— Konsk, Jurgel,y.tun pras- i je jau ėr če sava nuosį įkėšti. 
tun mūsa vaišiu, šin kartą nieką Bapėgu, piiiingun pelnas kišė- 
geresne ėr nabturem. Pati tuš- nes ■; . ■ , .
tima.

Ddiedi Jurgis, bova atsisiedis 
greta Stapis, vuo iš-‘keta šuona 
: — Pranis. Viši -išgierin puo

tore Yolanda Zaparackienė.
Atsisveikino LB Krašto V-bos 

pirm. V. Kutkus, primindamas 
velionio atliktus gerus darbus, 
pareikšdamas, kad Karolis duos- 
niai aukojo lietuviškiems reika
lams ir kitiems patarė aukoti 
kam kas nori. Gal ir bereikalo j vyną degtėnis stiklioką, pradie- 
tokie patarimai atsisveikinant ie jimti ūžkonduos: Diedi su pei
su mirusiu, nes aukotojas žino ■ 
kam aukoti.

Vėliau atsisveikinimo žodį ta- taas iš liekštelis sure pradieje 
rė ir apylinkės pirm. N. Udrys;
Skautų vardu giliais ir prasmin-1 gi kalbas, 
gaiš žodžiais atsisveikino Jf As- 
minas;-jaunimo choro Komiteto J tun. Amerika, kor. tyk ėlgaa iš- 
vardu — St. Smalinskienė; Vii-1 gyvenaa. ?'—'.J.— Y.. Y_

liu tepi svystą ont durias, vuo 
Stapi su Praniu, pajiemin pirš-

krumsnuoti, ėr pamažu užsimez-

— Diedi, pasakuok moms apie

Musietaas tėn visi 
žmuonis lėngves gyven ėr pinin 
gun. pėlrias kišenes prisikišin 
vaikščiuo, -— pasak! Stapi, paž
velgdama į diedį Jurgį.

— Taap jau geraa tėn nier, 
Stapati, žmuonis dėrb gana sun- 
kee. ftr aš pats dėrbau stėkla 
pabriki naktinemi šipti. Pradie-

pirm. A. Misiūnas; E. Bulotie
nė į Karstą įpylė Lietuvos že
mės žiupsnelį; Balfo vardu —
K. Gricius, paskalydamas iš 
Maironio kūrybos eilėraštį.

Prie karsto stovėjo Tautos-vė- 
liavJL ' š

Gruodžio mėn. 29 d., po gedu- | davuom 12 vai. naktį ėr der
lingų pamaldų Dievo Apvaizdos

Ty Petre žuodee staigu uždegi 
tuokį Pat naapykontą ėr diedis 
širdie. Ėr ons, vuos' valdydanis 
piktoma, paraudusiu veidu at- 
rieži: ’ .

— Je nanuori, ta ėr nareik, 
apseisma ėr ba tuokiun pynbor- 
nių.

Ėr taap žuodis puo žuodže die
di Jurgis jiemi jau ėr kumštes 
gniaužyti, vuo įžeidontis žuo
dee, kap akminas kristi kreta ont 
Petre galvuos. Ėr ons, nabaldy- 
dams piktoma, gruobi diedee už 
atva'rtun šaukdamas:

— Aš tavi, sens pūzri, pamuo- 
kysu, nalinsi tu pry Stapis! č

— Vuo aš tau sriebtiivus su- 
malsu, kad nie dontun nabsu- 
ronkiuosi!

(Bus daugiau)

O

buom lig 8 vai. ryta. Parėjįs nu-

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• IS anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ doL
Pavardė ir vardas___________________________ 2____________
Adresas ------ ----------------------------------------------- --

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra nauja* skaitytojas. Priede  dol. 
Pavardė Ir vardas---------------------------------
Adresas -------------- --------------------------------

Sponzoriau* pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą fa 
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 .......—..................................................................
Adresas .---------- ———----------------------------- ------------------ --

Meilės įrodymas

Poniutė apsipylė ašaromis. — 
ji

parapijos bažnyčioje, nulydėtas my nie jiest nabnuoriejau, taap Į
privargdavau.'Krėsdavau į luovą Tai baisu! Aš nepakelsiu!
ėr pūčeu į.akį lig kuokiųos 4‘skundėsi. — Daktaras prirašė

į Holy Sepulckre kapines amži
nam poilsiui.

Nuliūdę liko: Kęstutis, ’ gimi-
Stefanija, sūnus Kęstutis, gimi- braidyti nareikieje. Strytaa vi
nes Kanadoje ir Detroite drau
gai-

vai. puo pytų. Bat užtat porya

sor akminaas išgrinsti, vuo sai- 
dvuokaa cimantinee. Krautuves

Karoli, ilsėkis ramybėje, tebū- ėr saliūhaa če pat: nareikieje 5 
i - __________________nie tau lengva Amerikos žemė.

' . Ant. Bukauskas

man suplonėjimo kursą, o tu ne
nori duoti pinigų jam apmokėti!

Paaiškino vyras: — Aš tiek 
tave myliu, jog nė vienos tavo 
uncijos nenoriu nustoti!

A. P. BAGDUONS

NABSULAUKI
- (Tėkraa atsitikėms) 

(Tęsinys)

— Aš pamėslijau, kad su mu
mis nabnuoriesi šnekieti, taap 
greitaa prabiegaa pruo sėlį, — 
pratari diedi Jurgis.
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JAY DRUGS VAISTINE
27,59 W. 71st St, Chicago, DI

« Stif’ESHNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
• vaL ryto iki 10 vai vakarą

i
tuoks— Kor. če nąnuoriesi, 

rets svetys apsilonki. Bat akem į 
vedų -apželti, — ėr tus žuodžius 
sakydama nusišvypsuoje, paruo- 
dydama dvi ailas smulkiun bal- 
tun dontukų.

Pranis ėrgi atsistuoje, ėr visi 
trina žengi į pryminį, vuo iš tėn 
Stapi papraši į pryšininkį, kor

D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininkas

Tel. 476-2206
anasiHBHM

Išėjmi U tpaudo* ir galim* gauti knygų nukopi 

AMERIKOS IJETUVIŲ POLITIKA 
Dr. Kazio Aidlauako knyga apie Amerikos lietuvių paren
gs* daryti įtako* į kraito politiką. 102 pel. Kaina 11.56. 

Knygoe bu* Įšalusio*, jei 1150 čeki* arba Money Orderi* 
bu* pasiųsta* tokiu adresu:

This remarkable 
tablet gives 
aspirin relief, 
yet protects 
against stomach 
upset.

Ecotrin
DUENTRIC COATED ASPIRIN

^arthritis

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcfniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik S3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė. studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui? Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitdvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ LAUMfiS LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja £6.

• SATYRINES NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psL knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina ^2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant p«štu, pridėti dolerį persiuntimo Išlaidom*.
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FLORIDOJ ĮSTEIGTA REORGANIZUOTOS 
LIET. BENDRUOMENfS APYLINKĖ

ST. PETERSBURGE DR. VYTAUTAS P. DARGIS SUSI
RINKUSIEMS ATSTOVAMS PASAKĖ MĄ KALBĄ

LAIKJUŠJIS GAVO ANTRĄ 
PASIŪLYMĄ

LONDONAS, Anglija. — Ka
nados Lordas Thompson gavo 
antrą pasiūlymą London Times, 
Sunday Times, Literary Sup-

Kodėl Kamantas su Bimba 
puola VLIKą ir ALTą?

Visi atsimename, kad dr; Kazys Bobelis, dr. Kazys 
Šidlauskas, Vladas Šakalys, Julius Mičiudąs ir visa eilė 
kitų lietuvių buvo nuvykę Į Madridą, pasirodžiusiems 
Sovietų atstovams, atvykusioms j Helsinkio aktus pasi
rašiusių valstybių konferenciją, užčiaupė burnas ir ne
leido jiems nosies iškišti iš susirinkimų salęs. Rusai diek 
bijojo lietuvių ir latvių, kad pareikalavo Helsinkio aktus 
pasirašiusių valstybių ■•atstovų posėdžius vesti už uždarų 
durų. Madride, rusams prasižioti nedavė nuvažiavę lie
tuviai, o j posėdžiuose rusams pipirų davė Amerikos at
stovai,s^pradedant pirmininku Griffin Bell ir baigiant 
Kongreso sudaryto komiteto pirmininku Dante B. Fascell.

Posėdžiai buvb- uždari, bet nespėdavo posėdis pasi- 
ba’gti. kai už uždarų durų pasakytas kalbas išdalydavo 
laikraštininkams, kad galėtų paskelbti vietos' spaudoje. 
Ispanijos spauda laisva. Mirus diktatoriui Franco, Ispa
nija grižo prie demokratinės santvarkos ir laisvos spau
dos. Joks Ispanijos laikraštis nesikreipė Į Sovietų val
džios atsiųstus delegatus ir neprašė jokių pareiškimų, bet 
kreipėsi Į šakalį, neseniai iš Rusijos išbėgusi ir pasie
kusi Madridą.

Sudaužyto Antano Bimbos automobilio niekas jau 
negalėjo pataisyti, bet New Yorkp daktarai suklijavo 
Bimbos kaulus tiek, kad jis ir vėl perėmė Laisvės redak
ciją. Jo Įžanginiai trumpesni, nepajėgia rašyti taip, kaip 
anksčiau rašydavo, bet svarbiausias Bimbos dėmesys nu
kreiptas prieš lietuvius, iš Amerikos nuvykusius Į Madri
do konferenciją. Jam tiek nepatiko, kad net Įžangini pa
rašė prieš dr. Bobelio ir dr. Šidlausko kelionę Į Madridą, 
prieš jų pastangas užmegzti santykius su Madridan su
važiavusiais Helsinkio aktus pasirašiusių valstybių atsto
vais, prieš-platinimą atsišaukimų, kuriuose buvo prime
nama, kad Lietuva dar yra rusų okupuota, ir kad prašė 
padėti pavergtas Lietuvą, Latviją ir Estiją išvaduoti.

Be Bimbos Įžanginio, tame pačiame puslapyje yra ir 
Povilo Ventos, Laisvės bendrovės tarybos pirmininko, 
straipsnis “Neturime tylėti”. Venta pasigiria, kad prieš 
40 metų jis pats buvo nuvažiavęs Į Madridą; tiktai ne

pasakė, kad tuometinė Ispanijos valdžia Įsakė visiems 
ventoms išsikraustyti iš Ispanijos, nes jie ruošėsi nu
versti tuometinę respublikoniškos Ispanijos vyriausybę. 
Ventai labai nepatiko, kad Griffin Bell ir Max Kampęl- 
man taip aštriai puolė Sovietų valdžią, nesilaikančią 
Helsinkio nutarimų. 0 Bimba šitaip baigė savo įžanginį:

“Į Madridą sugužėję Įvairaus plauko šūkautojai, 
teturėdami siaurakaktiškus' nacionalistinius tikslus, 
bandė pravesti vadinamą “lygiagrečią konferenciją”.' 
Joje vęl mėginta;pasmaguriauti savo “kaltinimais” 
prieš:socialistines šalis. Ko gi-tikisi, tie rėksniai? Jie 
tikisi paveikti (Norėjo pasakyti pakelti, bet nesu
rado žodžio. — N. Red.) savo tariamą prestižą ir Įky
rią reklamą naujoms aukoms vilioti,

Abejotini tikslai ir metodai duos, aišku, ir abe
jotinus rezultatus. Tie, kas nusidangino Į Madridą, 
tikėdamiesi sudrumsti tarptautinę atmosferą, patyrė 
visišką fiasco, tai yra pralaimėjimą. Kaip tik todėl, 

. vos dešimt dienų tepabuvęs Ispanijoje, pardūzgė na
mo dr. K. Bobelis, o M. Rudienę išsileido “Į kelionę po 
Europą”.” (Laisvė, 1980 m. gruodžio 19 d., 2 psl,) 
Laisvės redalAorius Bimba, pasikvietęs talkon kitus 

senius, kritikavo lietuvius, nuvykusius į Madridą ir ban
džiusius Įtikinti Europos valstybių atstovus padėti atsta
tyti laisvę ir nepriklausomybę Lietuvai. Kad darbas būtų 
našesnis, dr. Bobelis buvo nuvykęs Į Lemontą Įtraukti ir 
inž.' Vytautą Kamantą su visa jo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomene, bet dr. Bobeliui nepavyko. Kamantas atsi
sakė bendradarbiauti su VLIKu ne tik pagrindiniais Lie
tuvos laisvės klausimais, bet atsisakė bendrai dirbti ir 
kitais klausimais. Kun. M. Kimpavicius, tuometinis 
VLIKo pirmininkas, Įsteigė Pasaulio Liet. Bendruomenę, 
bet Kamantas norėjo, kad VLIKas klausytų Bendruo
menės.

Dr. Bobelis, kaip VLIKo pirmininkas, norėjo sude
rinti VLIKo ir PLB veiklą, bet Kamantas norėjo, kad dr. 
Bobelio vadovaujamas VLIKas klausytų Kamanto. Bo
beliui atsisakius klausyti, inž. Kamantas? savo ištikimie
siems paleido gandą, kad dr. Bobelis nenori taikytis ir 
dirbti bendro darbo su Kamanto vadovaujama Bendruo
mene.

Toronto VLIKo tarybos konferencijoje išėjo aikštėn

(Tęsinys)

Nevengia aršių nepagrįstų as
meniškų puolimų prieš kitaip 
galvojančius tautiečius ir ban
do kenkti, ar visiškai eliminuoti, 
priešingai galvojančius veikėjus^ 
kėsindamiesi į jų gerą vardą ir 
reputacijas. Ir tas visas totali ta
rinis purvas vyksta1 Pasaulio 
Lietuvių ar J.A.V. Lietuvių 
Bendruomenės vardu. Tik pas
kaitykite “Draugą”, “Pasaulio 
Lietuvį”, “Darbininką”, “Akira
čius”, net ir “Vienybę” kuri pra
deda kandžioti “Reorgus” (ko, 
kia ironija), šis pavadinimas, 
sukurtas koliojimosi tikslais li
tuanisto mokytojo Clevelande 
nedaro garbės jo sukurtai totali
tarinei organizacijai, šiuo metu 
užgožusiai ir valdančiai Connec
ticut registruotą Lietuvių Ben
druomenes dalį- Šitas lituanistas 
mokytojas, užuot taisęs lietuvių 
kalbą, pats įveda rusiškos kil
mės barbarizmą. Gi to naujada
ro “reorgo” pasėkoje atsiranda 
ir kitas perlas — būtent, “pator- 
.gas”;jr ^aipt’dainą begąlo.. < . d 
• -Taip Connecticut '.“bendruo- 
meninkų” mėgiamas z odis “pri
gimtinis”. yra gerai pritaikomas 
aprašant šitū politinių fanatikų 
neapykantą bet kokiai oppzięi- 
jai- •

Tas pats anksčiau minėtas 
“mokytojas” iš Clevelando, ran
da tik vieną išeitį susitvarkyti 
su “reorgais” bendruomenėje 
— amerikietiškas teismas! Šia 
tau, boba,, ir 'pyragai, pasakytų 
mūsų mielas Plungės žemaitis!

Ir kuo gi gali kaltinti Reorga
nizacinę J.A.V. Lietuvių Ben
druomenę? Ji demokratinė, su
siorganizavusi federajiniais prin
cipais (gyvenimo realumo padik
tuotais). Dar svarbi pastaba įsi
dėmėti: federalinis principas ne
leistų bet kuriai srovinei grupei

visos bendruomenės kontroliuoti. 
Bet, samdyti advokatai eina kal
tinti brolius bendruomeninkus 
ir mokęti pinigus teismo išlai
doms ir taip toliau. O tie pini
gai yra taip reikaligi laisvinimo 
veiksniams, taip reikalingi po
grindžiui okupuotoje Lietuvoje!

' Nėra' kalbos mes turime gin
tis!’ Ip vėl pinigų aikvpjimas! O 
būtų taip lengva susitarti.

Mieli, sesės ir broliai St. Pe
tersburg! ečiai, nenoriu Jūsų var
ginti Reorganizuotos JAV. Lie
tuvių Bendruomenės problemo
mis, bet noriu, kad Jūs išgirdę 
tiesos žodį, padėtumėte mums 
nusikratyti netikrais pranašais 
Lietuvių Bendruomenėje, kad ji 
vėl galėtų dirbti tiesioginį kul
tūros, švietimo ir Lietuvybės iš
laikymo tremtyje darbą, užuot 
kaišiojusi nesusitarimo ir darbo 
padalos pagalius Į laisvinimo 
veiksnių ratus!

Kaip padėti? paklaus tuomet. 
Mūsų atsakymas: mes pasiekė
me' mįsų organizacijos plėtimo
si stati jos 'ir "turime' plėstis toį- 
kol’galės perimti visos J A. V. 
Lietuvių Bendruomenės darbą, 
grąžindami bendruomeninkus Į 
demokratijai tinkamą darbo pa
dalą, į srovinių grupių federali- 
nį atstovavimą pasaulio lietuvių 
ir paskirų kraštų Bendruomenes 
ir visų mūsų gražų, damų sugy
venimą! Nebūtinai turime būti 
vienalytiniai. Ir mozaikoje vien
tisumas ir susiliejantis grožis. 
Todėl dar kartą dėkoju už Jūsų 
dėmesį, mus kviečiant. Tyiptai 
tikiu, kad Jūs, sesės it broliai 
petersburgiečiai, ir prisijunkite 
prie mūsų darbo ir padėsite ats
tatyti vieną, tikrą. Lietuvišką 
Bendruomenę. Linku?Jums sėk
mės bendrame darbe!

(Pabaiga)

piemenį ir kitiems laikraščiams 
parduoti. Iki 1980 m. pabaigos 
Lordas Thompson turėjo tiktai 
parlamento nario Robert Max
well pasiūlymą pirkti.

Paskutinę metų dieną jis "ga
vo vieną pasiūlymą laikraščiams 
pirkti, bet ir šis pasiūlymas jo 
netenkina. Sudaryta «300 žurna
listų, dirbančių įvairiose London 
Times šakose ir skyriuose, grupė 
šiam seniausiui britų laikraščiui 
nupirkti. Žurnalistai nenori, 
kad užsidarytų šjs 199 metų 
laikraštis, jo literatūrinis ir kiti 
priedai.

Lordas Thompson atiaejo už
darymo dieną iki kovo 14 die
nos. Jis notėtų, kad abu šie pa
siūlymai rastų bendrą kalbą ir 
susitartų visiems laikraščiams 
perimti. Jie žino, kad dabarti
niu metu laikraščių leidimas 
neša nuostolius. Jau kelinti me
tai Lordas Thompson prideda 
stambias sumas nuostoliams 
apmokėti. Perkantieji taip pat 
žino, kad prie nuostolių priside
da ir darbininkų streikas.

- -___________
DEPORTUOJA MILIJONIERIŲ

Bahamos salyno valdžia nuta
rė ištremti finansininką Robert 
Vesco, pralobusį, vogtais pini
gais. Jis yrą paieškomas nuo 1974 
metų.

R. Vesco buvo Investors Over 
seas Service prezidentas ir kal
tinamas 224 milijonų dolerių pa- . - . « __ v• f I y-’sisąvinimu. Tačiau nutarimas 
jam negalėjo būti įteiktas, nes 
:.nerastąlš -njųpuosg. Sūnus Ant
hony-Vesco pareiškė, kad jo tė
vas ir motina yra išvykę jachta 
į nežinomą privačią salą. R. Ves
co if jo šeima gyvena- Nassau 
mieste.

LOS ANGELES UŽĖMĖ 
CHICAGOS VIETĄ

visa frontininkų apgaulė. Aiškiai buvo Įrodyta, kad su 
VLIKu jie nenori bendradarbiauti, bet skelbė, kad VLI- 
Kąs su jais nenori dirbti bendro darbo. Kada šitas melas 
iškilo aikštėn, tai pasipiktinimas tokia dvilype politika 
buvo labai didelis. Didelė Kanados atstovų dauguma, gir
dėjusi VLIKo pastangas taikytis su. Kamantų ir paro
dytą jo nenorą, pareiškė, kad toks elgesys labai pakenkė 
pačiai PLB. Negalima vienaip pasakoti, o kitaip elgtis.

Išaiškinus pagrindinį frontininkų politikos klausimą, 
nustatyta, kad frontininkai ir komunistai griauna VLIKą 
ir ALTą. Kyla klausimas, kodėl jie taip elgiasi? Kodėl 
šiuo atveju frontininkai padeda komunistams kenkti 
VLIKo vedamam darbui? Kodėl jų vadovaujama Bend
ruomenė ryžosi padėti komunistams griauti pačias di
džiausias ir lietuviškiausias organizacijas?

LOS ANGELES. — 1979 me
lais New Y orkas .žmogžudystė
mis pirmavo, su 1,737 nužudy
tais žmonėmis, Chicaga buvo 
antroje vietoje su 855 užmuš
tais, o Los Angeles — trečioje, 
su 806 nužudytais žmonėmis.

1980 metais Los Angeles 
mieste žmogžudysčių padidėjo 
25 procentais, ten buvo nužudy
ta 1,040 žmonių, ir užėmė antrą 
vietą. New Yorkas liko pirmoje 
vietoje su 1,787 žmogžudystė- 

‘mis, o Chicaga trečioje — su 
865 nužudytais žmonėmis.

— Nikaragvos valdžia nutarė 
leisti užsienio kapitalui statyti 
naujas dirbtuves.

KAZYS BORUTA

SIČIUOSE PAS ČIURLIONIUS
(Tęsinys)

Paežerėje dar išlikusios tos pačios pušys, o 
viena keistybė ant savo šaknų — kaip ant kėdės 
— išaugusi. Po ja mėgdavo žaisti vaikai ir lan
džioti pro jos kojas. Ir mano Bičiulė, būdama 
mergytė, ne kartą čia žaisdavusi.

Toliau ežero pakrantėje, už mūro tvoros, — 
Druskininkų amžino poilsio vieta — kapai. Pro 
subarokintos gotikos vartus Įeiname Į kapus. Gal 
čia atrashne senuosius Druskininkus, besiilsin
čius ramybėje.

Bet kur tau?
Nespėjome Įžengti Į kapus — ir apstulbę su

stojome: kryžiai išvartyti, kapų rūsiai išpiešti, 
grabai apversti ir išbarstyti kaulai. Kas gi da
bar? — Matyt, net kapuose senieji Druskininkai 
neišliko ramybėje.

Tarp išniekintų kapų ieškome Čiurlioniu tėvo 
ir bobutės kapų. Ant bobutės kapo buvo aukštas 
lietuviškas kryžius, o šalia jo 1914 m. rugsėjo 
8 dienų, vokiečiams puolant Druskininkus, pasku
bomis ouvo palaidotas tėvas. Paskui, krintant 
. vieliniams ir degant Druskininkams, likusi be 
e' o šeima visiems laikams pasitraukė iš savo 

gimtinės.
» » •

i J į mišką ir šitais takeliais vaikščiodavo

ir M. K. Čiurlionis. ■
Tai čia jis ieškojo poilsio po Įtempto darbo, 

o gal — neišspręstų minčių kūrybinio išsprendė 
mo. Miškas ramiu savo ūžesiu apsupdavo didįjį 
menininką, padėdavo nugrimzti Į savo sielos gel
mes ir surasti mįslingo pasaulio kūrybinį pa
vidalą.

Realusis pasaulis tiktai žmogaus išgyvenime 
atranda savo prasmę, o menininko išgyvenime — 
ir savo Įkūnijimą kūrybinėje realybėje. Todėl tos 
Čiurlionio poilsio valandos miškę gal buvo pačios 
intensingiausios kūrybos valandos. y,

Kaip tik čia, miške, susikaupusioje vienumo
je regimojo pasaulio atspindžiai ir išgyvenimai 
menininko sieloje pavirsdavo ritmingomis, spal
vingomis pasakomis — sonatomis, atskleisdamos 
didžiojo stebuklo — Visatos — paslaptingąją es
mę ir prasmę. ' -

M. K. Čiurlionis mėgdavo eiti pasivaikščio
damas prie dviejų ežeriukų miške, tarp savęs su
augusių siaura juosta ir turinčių vardą — Mer
gos Akys. Ir mes pasukame jo išvaikščiotais ta
kais prie tų dviejų Mergos Akių.

Jau iš tolo nuo kalnelio pro pušis pamatome 
mėlynuojant pirmą ežeriuką. Sudreba širdis, lyg 
nujausdama pamatyti gyvą pasaką, ir mes pa
spartintais žingsiais skubame prie ežerėlių. Juk 
apie juos vaikščioja M. K. Čiurlionio atminimas.

Bet čia mus vėl pagauna smulkus lietus, ir 
mes slepiamės po pušimis, bet akių nenuleidžia
mo nuo ežeriukų, štai krūmokšniais ir alksniais 

suaugusi ežerėlių sąsmauka. Už jos blykčioja ant
ras ežeriukas. Ant kalnų ąplįnkui žaliuoja pu
šynas, kaip pasakiškos merginos antakiai. Ak, ir 
visa mūsų žemė kaip gražuolė mergina!

Bet ir ežerėlių nepasigailėjo laikas. Kažkas 
kažkam prakasė perkasą, nuleido vandenį Į Ne
muną, ir Mergos Akys įdubo, apsitraukė maurais, 
išblindo ir sumažėjo. Aplinkui ežeriukus sužėlu- 
sios klampios lankos kalba apie tai, kad seniau 
Mergos Akių daug didesnių būta ir daug links
miau spindėta savo žavingumu.

M. K. Čiurlionis mėgdavo apeiti apie tuos 
ežeriukus. Norėtume ir mes apeiti, bet tarpas 
nuo tarpo užeina lietus, ir mes nesiryžtame, ati
dedami kitam kartui. O Čiurlionis kartais net 
nakčia apeidavo aplinkui tuos ežeriukus.

Tai būdavo dažniausiai vasarą, kai po impro
vizacijos vakarų, ieškodamas išsiblaškymo, ar po 
karštų ginčų ligi pusiaunakčių, su broliu Povilu, 
tada konservatorijos studentu ir linkusiu Į filo
sofiją, pradėdavo neužbaigiamą ginčą apie Visa- 

, tą ir žmogaus paskirtį joje bei kitus mįslingus 
'klausimus. Tada staiga M. K. Čiurlionis, tarsi 
suradęs mįslės išsprendimą, kurios. negalima iš
reikšti žodžiais, tik pajusti visa savo esybe, nu
traukdavo ginčą ir pasakydavo:

— Einam!
Kur? — neteko klausti. Aišku buvo, kur gi 

kitur, jei ne ten, kur dvi Mergos Akys spindi po 
žvaigždėtu dangumi, apsuptos miško paslaptingo 
naktinio ūžesio.

Takeliu pro sodą ir Druskininkų ežero lanką 
nueidavo į mišką, o ten išsiskirdavo.

' — Tu eik Į vieną pusę, o aš Į kitą, — pasiū
lydavo Konstantinas. — Apeisime aplinkui Mer
gos Akis.

— O kaip tamsoje susirasime?
— Dainuosime.
— Gerai.
— Gerai. Einam.
Ir pasukdavo broliai Į priešingas puses per 

tamsų mišką.
Naktis. Tyla. Tik pušys snūduriuodamos ūžia, 

o jų viršūnėse plazda žvaigždės. Tarsi pušys su 
žvaigždėmis kalbėtųsi.

Po kiek laiko pasigirsta stiprus aukštas te
noras ir nustelbia pušų ošimą. Iš antros ežerėlių 
pusės atsiliepia toks pat antras balsas.

“Aukštas dangus, šviesios žvaigždės, didelės 
ir mažos!” ar kuri kita daina nuaidi per girią. 
O viduryje tyvuliuoja ežeriukai, atspindėdami 
siūbuojančias pušis ir mirgančias tarp jų viršū
nių žvaigždes. Nurimę ežeriukai tarsi klausosi 
pasikėlusios ir artėjančios dainos. O dainininkai 
Vis garsiau ir sutartiniau dainuoja, nustelbdami 
pušyno kalbas su žvaigždynais. Tada sumirga 
ežeriukai, kaip prižadintos merginos akys, ir pra
siskleidžia pasaka. '■

(Bus daugiau)

1 — Naujienos, Chicago, III., lucsdty, January 6, 1981



ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA .
"Jis nurinko juo* | viotv kuri hobraiškoį vadinama Armageden“

(Apreiškimo 16:16)

43., Tačiau, Kristui karaliaujant, pats šėtonas pateks į antrąją! 
mirtį, t.y. — į galutiną, sunaikinimą.

Sunaikintas bus ne tik šėtonas, bet kartu su juo į sunaikinimą <UJA dCLV-LLd-ij DVI KČH IU O U J UU | OU LIUA AUmtlCj < 

pateks ir visokios piktenybės ir apgaulystės bei skriaudžiantieji; 
metodai, kuriais nupuolusioji žmonija liko suvedžiota ir pavergta.1 
Ligds ir skausmai bei sielvartai tolygiai bus panaikinti. Ir pati 
mirtis turės numirti. — Apreiškimo 21 :-L

Visa tai įvyks dieviškajai galybei tarpininkaujant, kurios dėka 
“senojo žalčio”, šėtono, viešpatavimas bus išgriautas, nes jis yra 
tas, kuris įkalbino mūsų pirmutinius gimdytojus nusidėti prieš 
dieviškąjį įstatymą, ir taip užsitraukti mirties bausmę ant savęs 
ir ant visos padermės. z 'j

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5421 So. Mozart, Chicago, IL 60632
• _ . t

DR PAUL V. DARGUS' 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«a*d*Mt»r Community UinlkM 
Medicinos direktorius

VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėja

J. KREGŽDĖ

BIRŽŲ KUNIGAIKŠTIJOS GIMNAZIJA

TeL: 562-2727 arte 562-272?

'tHVrtW* IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ L1GO* 

3907 West 1O3rd Street 
Valandos pagal susitarimą

ir

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

SL Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WHS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

(Tęsinys)
! Kristupas II Radvila (1585- 

1640), DLK lauko etmonas, iš
plėstą mokyklą 1616 m. pakėlė 
j Biržų kunigaikštijos gimnazi
ją, kuri iš pradžių buvo 4 kla
sių. Tais metais rektorių kun. 
Adomą Rasijų (Rasiusz) atgabe
no iš Karaliaučiaus į Biržus pats 
kung. Kristupas II Radvila. 1620 
m. šią gimnaziją lankė garsusis

DR FRANK PLECKAS 
OPTQMRTRISTAS

KALBA UETUVUKA1
2618 W. 71 St. TuL 737-5149

Tikrina akia. Pritaiko akiniua
^contact

VaL agal auaitariin*. <3&uyta

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGCJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos teleL 448-5545 ■

. ' V YT. TAURAI 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS

I • Sietynas, lietuvių pensinin- 
1 kų žurnalas, 6 numeris. Išeina 
i keturis kartus metuose — metų 

sezonais. Vieno sąsiuvinio kai
na $1.00, metams $4.00. Leidžia 
Hamiltono Lietuvių Pensinin
kų Klubas. Redaktorius P. Ens- 
kaitis, administratorius A- Min- 
gėla. Adresas: “Sietynas” P. O.

, Box 1046, Hamilton, Ont., Ca-
1 nada, L8N 3R4

Žurnale telpa Rūtos. K. Vidžių 
nienės pirmą premiją gavusi no
velė, Seno Kilčiaus mintys, Ber
nardo Naujalio 
žvalgius ir kiti.

Kristupas II Radvila apie 1621

-»odr» praktika, epoc- MOTIRSJ life- i
ofiw» its- wirr

TeL PR
YJfISO VAL.: pirai., tetrad, ttsėuc 
r penkt. 3-4 ir <-8 tsL vai. SUtadl. 
šiai*- 2-4 vai popiet Ir Mt? trir

X A-V . j- ’

totI tiri nu

^mokytojai, ■■■būtent: rektorius, 
kuriuo jau esąs Rasijus ir du 

' kolegos, , iš kurių jau vienas esąs 
! Melchior, o. kito reikią stropiai 
j ieškoti. Reikia žiūrėti, kad mo
kytojai, gaudaini gerą atlygini- 

i mą, nebūtų be darbo, kad užsi- 
; imtų savo darbu mokykloje ir 
daugintų Dievo garbę. Reikia

MEET THE CHALLENGE!

OBTH0PKDA3-PR0TEZISTAJ 
Aparatai - Protezai. Med. ban 
lažai. Speciali pataite HoImm 
Mteh Supports) ir t f

IB&f. U!
Tflet.; FR«a*«cf C-5«te

“lokida
SERVE WITH PRIDE IN 

I. THE NATIONAL GUARD

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVK

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

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
lt ŠERĖNAS. TeL 925-8063

—--------------------------- ; - - - - --a

MOVING '
Apdraustas perkrausfymaj 

iš įvairiu atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376*1882 arba 376-5996 f - F J I į ~ t

SEPTYNEKIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos ii WOPA, 
1490 IdL A. M.

Lietuvi v kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėja — Aldona Daukut 
Talpf.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

iš jų išeitų tinkami Dievo Žo
džio ministerial (kunigai, J. Kr.), 
o kiti — mokykloms pedagogai, 
o dalis auklėtinių vėliau gali 
imti pasaulines- tarnybas. Tai 
bendrai liečia kunigaikščio va
rą, bažnyčias -ir mokyklas. Špito
lei išlaikyti, kurioje jau laiko
ma dvylika beturčių, reikia iš 
kunigaikščio kasos tiek pridėti, 
kad špitominkams netrūktų

1X1. OlCi C AllAlAG-a-lJ tį AtAAAlXV • a • 1 T V.

kng. Jonušas Radvila (1612- ,r drao^uj
1655), DLK vyr. etmonas, fak- ■ ab!elI? Kristupų Radvilų 
tina* Lietuvos valdovas? i dokumentai yra paskelbti doku-

- r meniu nrkmv G Monumentą-

ryje. Joje dirbo keli mokytojai, 
veikė 6 klasės. Buvo dėstoma 
lenkų, vokiečių, lotynų, rusų 
kalbos, tikyba, gramatika, arit
metika, istorija, poetika ir reto
rika Gimnaziją lankė ne tik 
Lietuvos, bet ir Kuršp bei kitų 
žemių feodalų moksleiviai. Bir
žų mokykloje buvo vartojama 
lietuvių kalba. Mokykloje dir
bantis katechetas privalėjo mo
kėti lietuviškai.

Biržų gimnazijai veikti, gy- 
vuoti sąlygos buvo sunkios, ne- : 
palankios. Amžių sąvartoje Bir- f 
žų miestas, tvirtovė labai kentė- I 
jo nuo švedų antpuolių, nuo di- į 
dikų tarpusavio karų ir vidaus

■ religinių kivirčų. Čia įvyko daug 
kautynių, buvo- išlieta nemažai 

m. parašė instrukciją savo vie- - huanicae”, Vilnius 1911 ir 1915 lietuvių ir priešų kraujo. Biržų
tininkui Saliamonui Rysinskiui metais.
apie visų bažnyčių, mokyklų ir, Kng. Kristupas H Radvila taip

----------57----- ------------- . r

ruošė, priežiūrą.. Bajoras, refor-: se ir Slucke. Iš reformatų įsteig . v
matų rašytojas, kng. S. Rysins-, tų aukštesnių mokyklų Biržų . Pie Birz.us> kaip apie svarbų 
ki (miręs 1625 m. Liubčėje) bu-j
vo kng. Kristupo IĮ R. mokyto-; Pirmoji buvo lietuvių rašytojo, 
jas, vėliąu iki mirties jo dyariš-! mokslininko Abraomo Kulviečio 
kis —archyvaras raštininkas. | kolegija įsteigta' Vilniuje 1539 

Instrukcijoje nurodoma, kad* m., valdžios uždaryta 1542 m., I 
........... pr.e bažnyčios esanti mokyklai vėliau kng. M. Radvilos Juodo- 
Gamtoje pasi- yra aprūpinta ir namu ir moks-į -jo atsteigta. Antroji — žymios

. Įų. .Tai mokyklai reikalingi trys i žema-^ių reformatės Sofijos.. . f • *_ ‘

1625’ 1655 ir 1705 m.,
miestas ir tvirtovė tris kartus — 

buvo- - ~ . T * — ■ —

špitolių, esančių Radvilų dva-j gi įsteigė gimnazijas Kėdainiuo-. sunaikinti, sugriauti.

t LLX CLLXJvOW^LJ.1 LX IllUfkJ Xxi IX v ‘ ' • '

i Gimnazija iš ėdės buvo trečioji. įf ]eiuvos istorijai

■sVnučkienės Šiluvos seminarija, 
įsteigta 1592. L 4. Kėdainių mo
kykla buvo įkurta 1620 m., jos 
alumnatas suorganizuotas 1637 
m. ir praplėstas 1642 m., o į gim
naziją pakelta 1631 m. Slucke 
gimnazija buvo įkurta apie 1624 
m., o jos alumnatas suorganizuo
tas kiek anksčiau už Kėdainių, 

mokykloj kunigaikščio lėšomis šios-mokyklos, be šiluvinės, bu- 
' laikyti 8 gabius mokinius, ku-_ vo išlaikomos kng. Radvilų lėšo- 
i riuos pavedama paskirti Rysins- m]-S- Taj buvo anų laikų bendro 
i kiui, vistiek ar tai dvasininkų, iavinimo teologinės seminarijos 
= ar kunigaikščio baudžiauninkų su humanitariniu mokslų prie- 
būtų vaikai, neliečiant jų, ku- (jaig#
riuos jau esąs pats kunigaikštis ^Kristupo I Perkūno sūnui Jo- 
paskyręs.. Iš tokių auklėtinių še- nuguj Radvilai (1579-1620) trą
ši tun mokytis teologijos, kad

gos: istoriko prof. dr. Jono Yčo 
istorijos eskizas “Biržai”, Kau
nas 1931 m.; Petro Akiro Biržio 
“Biržų apskritis”, Kaunas 1932 
m.; V. Biiinaitės,. Ę. Trečioko 
“Biržai”,- Vilnius 1971 m. Šiuose r 
veikaluose apie Biržų gimnaziją 
labai mažai žinių paduota. Bir
žų kunigaikštijos gimnazijos gy
venimo ir veiklos praeitis isto
rikų dar iki šiol netyrinėta ir ne * < - * . - • *

giškai žuvus, Biržų gimnazijos 
rektorius Adomas Rasijus su sa
vo auklėtiniais parašė du straips 
nius, kuriuose apgailestavo Vil
niaus pilininko mirtį jr jo anks
ti mirusį sūnų- Iš tų raštų iš
ryškėja, kad gimnazijoje moks
las buvo pastatytas aukštai, kad 
mokiniai mokėjo lotynų, graikų 
kalbas, mitologiją ir kad galė
jo rašyti eiles įvairiomis eiliavi
mo formomis. Moksleiviai užsi
iminėdavo epitafijų, panegyrikų 
ir kt. rašymu. Biržų gimnaziją 
buvo baigęs Užnerio distrikto 
generalinis s ūp erintendentas 
kun. Samuelis Tamošauskas 
(Į605-1650), lietuvių rašytojas, 
buvęs žymus ir įtakingas as
muo.

Biržų kunigaikštijos gimnazi
ja, buvusi anais'laikais viena iš 
geresn’u vidur, nių mokyklų Lie 
tuvoje ir tapusi centrine šiaurės 
Lietuvos refo matų mokykla.

.Karai, gaisrai, religinės riau-' 
sės ir kitokios istorinius šaltinius 
naikinančios aplinkybės labai 
dažnai archyvinius dokumentus 
sužaloja ar visai sunaikina. Išli- . 
kusi istorinė medžiaga net ne
priklausomos Lietuvos metu ne
buvo suklasinfikuota ir pareng
ta naudojimui. Istorikas prof. 
Jonas Yčas savo istoriniame 
eskize konkrečiai nurodo, kad 
istorinių užrašų ir paminklų 
būklė esanti nenormali ir pairu
si. Archyvai nesutvarkyti. Isto
rijos dokumentai ir Biržų ar^ 
chyvai išmėtyti keliose vietose. 
Astravo archyvas atiduotas Bir
žų muziejui. Reformatų archy
vo dalis saugota Biržuose, buvo 
išvežta į Vilnių. Išlikę dokumen-į 
tai, nevaldomi ir netvarkomi 
specialisto, yra prastame stovy
je- Todėl visų negalima apra
šyti, nes archyvai neduoda pa
kankamų žinių ir savo netobu
la tvarka negarantuoja galėji
mo visą praeitį nušviesti.

Tad rašant apie Biržų kuni
gaikštijos gimnaziją tenka ten
kintis tomis atsitiktinėmis nuot- 
rupom’s, kurias aptinkame pa
bertas istorinėje literatūroje.

(Bus daugiau)

LOUIS I’RANCIK

Gyv. 7253 So. Western Ave-, Chicago, Ill.
Buvo tavernos savininjcas per 43 melus

• Apsukriosios mergiflos šian
dien labiau pasitiki savo kojo- 

Aukščiausk) n 'kuto lygio ir gar-! mis, negu savo pirštais.
so buvo pa.;? ai-XVII a. vidų- (Mac Maloo)

J Mirė 1974 metų sausio mėn. 7 dieną, sulaukęs 71 metų amžiaus. 
p| Gimęs Chicagojc. — • •

Palaidotas Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Pai ko nuliūdę: žmona Helen, pagal tėvus Wasilauskis. trys 
f. .sūnūs: Edward, jo žmona Sandra; Raymond, jo žmona Geraldine, 
f ir Louis Jr , jo žmona Joanne, 12 anūkų, sesuo Margaret Mažeika, 
f SL Pc’ershurg. Ha., sūnėnas Walter WasilauskiS, jo imonį Lil 
A ir kiti giminės bei draugai. ‘ *

Mes Tavęs, mūsų Brangiausias, niekuomet neužmirsime- Tu pas 
r mus jau nebesugriši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tavė nueisime. 
f. Tebūnie Tau lengva ši žemelė.-,

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnūs, anūkai ir gimįpės.

VANCE FUNERAL HOME
, 1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL- 60650
' Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENLX£ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

£ Aikštės automobiliams pastatyt!

TUVIŲ DIREKTORIUS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika ?Evans
fį Laidotuvių Direktoriai

E 6845 SOUTH WESTERN AVĖ
< Tel. 737-8600-01
£ 9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.
K Tel. 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

GENIAUSIA (R DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

1330-34 SO, CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523*0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPL^dOt

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

* Telef. 476-2345

FRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS automobiliams pastatyti

ChicagM 

'Jetuvių 

judotuvių 

Direktorių 

utoeiaeijos

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS .
4307 So. LlTllANTCA AVĖ. TeL: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAIT1S
4446 So. 50th Ave^ Cicero, HL TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
*348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
M19 So. LITUANICA AVE. Td.; YArds 7-1,38 -113>

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 574-4418

5 — Naujienos, Chicago, 8, HL Tuesday, January 6, 1981

P. J. RIDIKAS .
*354 So. HALSTED STREET TeL YArdi 7-1911



Opera “I Litai - Lietuviai”
Praeitais metais prieš Kaitrias 

Jaunimo centro patalpoje įvy
ko operos I Lituani, dalyvau 
j ant operos vadovybei, choris 
tams, kai kuriems
spaudos atstovams bei 
valandėlių vedėjams, p: 
mas.

Pasitarimą at darė oper< 
dybos Pirmininkas Vytaut

liks. Po to, 'jam iriguojant o 
A, Kaminskui akompanuojant,' 
choras padainavo operos 1-me 
veiksme skirtas chorui dainas.

į Choro dainos puikiai skambėjo,' 
^7x^1 4A Xf1 F\ i '

O, štai lietuviai, o štai lietuviai’. ' 
Atrado operoje choro dainų bus 
apščickai.

si opera Amerikoje bus sta
toma pirmą kartą. Spektaklių 
datos kovo mėn^ l4 <L 15 d. 22 

— v*. --------- , ( d. ir 28 d. Dirigentas — Alvydas .
ros 25 metų sukakčiai paminėti, Vasaitis, režisierius-David Hicks, į 
statyti Amilcare Ponchielli ope-1 iš New Yorko. Pastatymo pro- 
rą I Lituani Lietuviai. Gavus dukcija — Kazys Ožlis. Diri- 
iš Italijos gaidas ir susipažinus gento asistentas — Arūnas Ka-

solistams, j
radjo- bet gal dėl to. kad dainavo

s Val- 
2 s Ka

džius. Pasveikinęs susirikkusius 
praeitais metai 

ta, ope-
pranešė, skad
16 d. vasario buvo n u Ui

iš Italijos gaidas ir susipažinus
su libretu, nutarta šią operą pas- minskas. Chormeisteriai — Alfa
tatyti Chicagoje.

Operai pagrindas paimtas iš ' Scenų reikalų vedėjas — Jonas
Vio-

Gečas ir Emilija Sakadolskienė.

Adomo Mickevičiaus poemos j Paronis. Chorografija
Konradas Valenrodas. Libretas. lėta Karosaitė. Orkestro mene- 
labai patriotiškas ir vargu t ,____ II " __Z____ ~
mes patys patriotiškiau sukurtu ’ lo šokėjai — Viktoras Baraus

kas ir Greg Begley. Kostiumai iš 
j Stivanelo Co., New York. De- 
. koracijos iš Milano. SoBstai: Da 
na Stankaitytė, Nerija Linkevi- 
č'utė, Margarita Momkienė, Paul 
Gudas. Rimas Strimaitis, Algir
das Brazis, Algis Grigas, Jonas 
Vaznel’s ir Bernardas Prapuole
nis.

Operos Valdyba šios sudėties: 
Vytautas Radžius — pirminin
kas. Vaclovas Momkus — vice- 
pLmininkas. Irena Navickaitė — 

reikalinga ■ viepirmininkė, Jurgis Vidžiūnas 
— vicepirmininkas, Valerija Ža- 
deikienė — sekretorė, Algirdas

ar i džerė — Marvh’n Laureente. So- f v -

me. ši opera pirmą kartą buvo. 
pastatyta 1874 m. La Scalos ope- ’ 
roję Milane. Vėliau dar buvo 
statyta 1875, 1903m. Recenzentai 1 
ir kritikai operą labai gerai įver- • 
t‘no. Ši opera buvo numatyta 
statyti ir Nepriklausomoje Lie J 
tuvoje. Deja jos pastatymą sut
rukdė’rusiškojo okupacija.

Libretą į lietuvių kalbą išver- Į 
t ė Stasys Santvaras, į anglų —' 
p. Zailskaitė. Operos pastatyme 
dalyvaus per 200 asmenų, šios 
operos pastatymui i 
daug lėšų. Prašė be nuolatinių ’ 
operos rėmėjų įsijungti ir nau- j 
jiems rėmėjams, tuo pačiu pade- Putrius — iždininkas ir Evelyna 
ti operai išbristi iš skolų.
I Dirigentas A. Vasaitis paaiš
kino koki solistai ir kokias roles

į Oželienė — valdybos narė. 
Geros sėkmės šiai operai!

Stasys Juškėnas

CHICAGOS SPAUDOS KLUBAS

KARIO REDAKTORIUS ŽADA ATSAKYTI Į KLUBO 
LAIŠKĄ, BET KLAUSIMĄ ATIDEDINĖJA

"Chicagos Spaudos klubas pa
sikeitė laiškais su p. Z. Rauli- 
naičiu, dabartiniu Kario redak
toriumi. Klubas prašo laiškus 
paskelbti, nes jie gali būti įdo
mūs ir platesniems lietuviu 
sluoksniams, štai jie: 
CHICAGOS LIETUVIŲ SPAU
DOS KLUBAS 
6031 So. Fairfield Ave. 
Chicago, Ill. 60629.

1981 m. sausio 2 d. 
Gerb. “NAUJIENŲ” 
Redakcijai,

8.

■A-W

(J. Laurinavičiaus drožinys) Lietuvos pajūrys

Žurnalas Lithuanian Veterans
• Monthly Magazine 341 

Blvd. Brooklyn, N. Y.

Kernai, 2em4 — Perdavimai 
BEAL ESTATt FOR SALI

Į 1980-XII-10
, Didžiai Gerb. Ponia
i Dėkoju už Chicagos Lietuvių
Spaudos Klubo laišką, datuotą ——-------------------------
1980 m. lapkr. 22 d. ,

Atsakau per Jus, nes pirmi
ninko parašas, deja, man yra ne
įskaitomas. ‘ i

La’ške duodamas pastabas pri-
i imu dėmesin ir padarysiu tinka-
• mas išvadas. Jos bus paskeltos
KARYJE. . I

Tačiau atsųsto protesto llaišką 
skelbti KARYJE nesutinku, štai

■ dėl ko: ' Į
1. jame juntama insinuacija, 

; kad KARIO puslapiai yra virtę 
j tolygūs okupanto laidžiame Gim
tojo Krašto psl. |

2. Spaudos žmonės- pripažįsta
ir gerbia slapyvardžius. Spėlio
ti kas
Jums valia savo leidinyje, 
ne KARYJE.

Su pagarba ir geriausiais 
kėjimais Jūsų darbuose.

(Pas.) Z. Raulinaitis
i . Red.

slapyvardžiu ’ naudojasi 
bet

r 4 u y ? a s

lin-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
xB ŽEM.US NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

^£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KXZANAUSKAS, Prezidentas

22’2 W. Cermak Road Chicago, UI. TeL Virginia 7-774^
A-------------  .. . - - - . - — _------- _ jr . . ■ -

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

.VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

: • LIFTUVISKAS RESTORANAS sa 
• namu ir Įrengimais Marquette Parko 
j rajone. Labai geras biznis, lengvos, 

pirkimo sąlygos. j
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms t

■ šeimoms. į
_ i • MŪRINIS BUNGALOW Brighton 

■*“ ■ i Parke, 15 metų. Reikia skubiai par-
I duotL Neaukšta kaina.

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

“Karys” to protesto nepaskel
bė, bet Spaudos Klubo valdybai 
atsiuntė raštą, datuotą 1980-XII- 
10, Raštas gautas 1980 m. gruo
džio 24 d. ir adresuotas klubo 
sekretorei poniai Repšienei.

Chicagos Spaudos Klubo val- 
. dyba, pridėdama Ropijas “Ka
rio” žurnalui protesto ir “Kario” 
redaktoriaus rašto Spaudos Klu
bui, prašo “Naujienų” redakciją 
abu priedu paskelbti “Naujieno
se”.

Su pagarba 
Spaludos Klubo valdyba

A. Pleškys
A. Repšienė

1980 m. spalio mėn. Nr.
“KARIO” žurnale buvo atspaus 
dintas Jurgio Gedeminėno;šfraip j CHICAGOS LIETUVIŲ SPAU- 
„^a-!DOS KLUBAS

6031 So. Fairfield Ave.
Chicago, Ill. 60629 ;

Adresas laikinas
1980 m. lapkričio 22 d, 

PROTESTAS “KARIO” 
ŽURNALUI

Š. m. lapkričio 22 d., Chicagos

snis “Skirtingos Nuomonės’’. Ta
me str. J. G. šlykščiai šmeižia 
BALFą, ALTą, VLIKą, jo pirm. 
Dr. K. Bobelį. Naujienas ir jų 
redaktorių. Chicago Spaudos 
Klubo valdyba, pasipiktinusi tuo 
straipsniu, 1980 m. lapkričio 22 
d. pasiuntė “Kario” žurnalui pro
testą. prašydama, kad pioteo- Lietuvių Spaudos Klubo valdy- 

- tas būtų paskelbtas “Kario” žur
nale. ' _ . *

Gerbiamam Naujienų redaktoriui, admi
nistratorei Kristinai Austin, visam štabui ir 
bendradarbiams eina nuoširdūs sveikinimai 
ir linkėjimai švenčių proga.

Noriu, kad 1981 melai atnešiu išminties, stiprybės ir 
ištvermės kovoti už Tėvynės Lietuvės laisvę ir nepriklauso
mybę. Drąsiai kelkime viešumon lietuviu tautos niekšus, 
išdavikus, parsidavėlius, kolaborantus, Petronio akademikus, 
kultūrinius ryšininkus ir P.L. Bendruomenės raudoną penk
tąją koloną. Kova sunki, bet teisybė laimės kovą prieš suk
čius, melagius ir akiplėšas.

Tegyvuoja Naujienos, o mes kartu su Jumis!

Jūsų — A. Abraitis

A

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to

Compounded
Quarterly 

OUR SAVINGS . 
CERTIFICATES

EARN UP TO '8%

see U3 for 

financJn9 
P AT CUR 10W RATE

WJTHflePAVM^NT '• 
I f p or.wbuR tNcopAei,

Mutual 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAX ROAD CHICAGO, ILLINOIS ffiSCS 
Kazaxacssai, Pnatoa Phocat Ylrgla!* 7-7’47

DOORSj Mon.Tua.Fr 1.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

ba savo posėdyje apsvarsčiusi 
1980 m, spalio mėn., Nr. 8, “Ka
rio” žurnale atspausdintą Jur
gio Gedeminėno straipsnį “Skir
tingos Nuomonės'’, kuriame jis 
žemina, niekina ir šmeižia BAL-

Fą, ALTą, VLIKą, jo pirm. dr. 
K. Bobelį, patriotinį, antikomu
nistinį dienraštį Naujienas ir jo 
redaktorių M. Gudelį, klubo val
dyba vienu balsu reiškia pro
testą dėl to niekingo straipsnio 
atspausdinimo “Kario” žurnale.

“Kario” žurnalas, kaip mūsų 
narsiųjų ir garbingųjų karių ir 
šaulių organas, turi laikytis ne
utralumo, į organizacijų ir poli
tinių partijų ginčus turėtų nesi- 
maišyti. Iki šiol taip jis ir darė. 
Gediminėno straipsnis labiau 
tiktų sovietiniam laikraštukui j 
“Gimtasis’kraštas”, o ne “Kario” į 
žurnalui. • j

Eeveik visa klubo valdyba ir 
klubo, nariai, yra “Kario” skai
tytojai ir prenumeratoriai. Jei j 
“Karys” nesustabdys prieš mū
sų labdaros, Lietuvos laisvinimo 
institucijas ir patriotinės, antiko 
munistinės spaudos- šmeižiančių 
straipsnių spausdinimo ir nepas
merks Jurgio Gedeminėno (Skar 
žinsko) straipsnio, Klubo valdy
ba ir jos narių dauguma atsisa
kys “Kario” prenumeratos.

Prašome šį protestą atspaus
dinti artimiausioje “Kario” lai-

(pas.) A. Repšienė
KARYS

1 — Ponia Agota Kiselus, La
■ Grange, Ill., tapo Naujienų pre- 
numeratore. Jas jai užsakė pu
sei metų Marija Tarulis iš Do- i 
verpport, Iowa, sveikindama su i 
šventėmis ir linkėdama geros j 
sveikatos Naujuose Metuose. Dė
kodami už pavyzdingą dovanos 
parinkimą, prisidedame prie svei į 
kinimų. •

— Dėkui Daliai ir Dr. Kaziui i 
Bobeliams už sveikinimus ir ge
rus linkė’imus švenčiu proga, GENERAL OFFICE DUTIES. FULL

TIME MUST SPEAK ENGLISH. 
SMALL OFFICE — INDUSTRIAL 
SALES. PLEASANT PHONE VOICE

< AND GOOD TYPING SKILLS 
REQUIRED.

EXPERIENCE PREFERRED, 
BUT NOT ESSENTIAL.

SALARY PLUS BENEFITS.
CALL DON HAMON

523-1747

taip pat už $65 auką.

— Julija Margo iš Toronto 
besirūpindama savo mielo tėvo j 
Jono Margo gerove, pratęsė jo 
prenumeratą. Dėkui už tai ir 
už švenčių linkėjimus. .

! — A. Valys iš Marquette Par- 
j ko be raginimo pratęsė prenu
meratą ir ta proga parėmė Nau
jienų leidimą $10 auka. Dėkui.

. — Dėkui Agutei ir Petrui Ga- 
linauskams už nuolatinę para-j

Notary Public
Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
TeL 436-7878 arba 839-5568

HFLF WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

RECtPTIONSST/TYPIST

Tėvai

GERIAUSIAS 
PALIKIMAS

labai dažnai rūpinasi

t MLAKUA NOREIKIKN3 «
f |
| ZC03 West 65th St, ChlcA^e, EL 6052? « Tat WA į

Didelix pa ii rinkimu gero« rūžlev įvairių prekinį. i

34

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCEIfi SERYICS
W. 8k, Chfcsęo, III. $0623, — TeL WA I-Z7J7

TURIME DIDELI IŠPARDAVIMA
Dėmesio — nuo 10 iki 50% nuolaidos!

Importuoto kristalo išdirbinių, aukso ir gintaro papuošalu. Lladro — 
Dresden — Hummel figūrėlių. Anri medžio drožiniu. Importuoto 

pewter ir dar daugiau gražiy d o va n y įvairioms progoms. 
Taip pat ir paveikslų.

Maloniai jums patarnaus DALe ir ROMAS DAUKŠAI, sav.

AVALON GALERIJOS
“The Ultimate in Collecting and Gift Giving^

4243 ARCHER Ave. (tarp Sacramento ir Whipple), 
Chicago, Illinois

Atdara pirmad. ir ketvirt. nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro;
antrad., trečiad., penktad. ir šeštad: nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vak.

Sekmadienį — nuo 11 vai. ryto iki 4 vai. popiet

Tel. 247-6969

DĖMESIO
62-80 METŲ AMž. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

, Tel. 523-8775

GENERAL REMODELING t
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. ♦ Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. K Kizie Avenua 

Tel. .776-8505

DAŽYMAS IR REMODE- -- 
LIAVIMAS

Nėra darbo permažo. Visus paimu 
Iš lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383

mą. Dėkui už ankstybą prenu- Į savo palikimu vaikams. Koks ■ 
meratos pratęsimą, šventiškus' geriausias vaikams palikimas? Į 
sveikinimus i ..
taip pat už $15 auką. Nesenai * Įdomios Naujų Metų temos j h 
jie išsikėlė i naują gyvenvietę, Į 8:45 vai. vak. radijo banga 1450 : 
visai netoli Lietuvių Sodybos. ! AM per “Lietuvos Aidus”. ■

Penktadieni 4:23 vai. popiet, 
per Sophie Barčus radiją išgir-. _ .. ..

Parašykite mums pareikalau
dami knygelės “Mirtie, kur ta-

Prisiusime dova- Ų 
Mūsų adresas: -
Lithuanian Ministries, I
P.O. Box 321, 
Oak Lawn, Ill- 60454

- -y ~ ■--------  , O ~ ] 
ir gerus linkėjimus, j Pasiklausykite šiandien sies

— Vincas Kuliešius, žinomas
Čikagos namų statybininkas ir ..JMonfe stebulilas-. 
remonto kontraktonus, taip pat 
lietuviškos spaudos dosnus rė
mėjas. su žmona Ona išvyko pra-Į 
leisti žiemą
Brazilijoje- Jo žmona yra Bra
zilijos lietuvaitė.

— Dr. Jurgis Prialgauskas-Gc- 
dgaudas, Lietuvos kariuomenės 
kūrėjas-savanoris ir medicinos 
gydytojas, mirė 1980 m. gruo
džio 28 d. Kalifornijoje, sulau-

o -n i vo geluonis?a Sao Paulo mieste, | .!n
i nai.

— Švento Rasto Tyrinėtojai 
duoda veltui kietais viršeliais

kęs senatvės. Sausio 3 d. ’palaido- įrištą knygą apie šventąjį Karš
tas Šv. Kazimiero Lietuvių ka-į Pir™ atėjusieji auj ienas
pinėse, Čikagoje. Liūdėti liko fialės gauti. 1) mzių p aną , 
sūnus taip pat dvi dukterys su 
šeimomis, du sūnėnai ir dukte
rėčia su šeimomis ir kiti gimi
nės.

— Illinois valstijos loterijoj 
sausio 1 d. Pot Gold lošime lai
mėjo 701266. Bingo lašime lai
mėjo 12, 34, 46 ir 72.

— Dengiame ir taisome visų 
rūšių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdraus!’.
ARVYDAS KIELA, 434-9655

■ 374 psl., vardų rodyklės, arba 
h) “Kasdieninė dangiškoji ma
iną”, 200 psl., kasdieniniai pa
mokymai, arba 3) “Laikas pri
siartino”, 358 psl.

Knygas veltui gaus pirmi at
ėjusieji. Kas norės daugiau šios 
rūšies knygų, tai prašoma 

! kreiptis į šv. Rašto Tyrinėtojus, 
5421 S- Mozart Ave., Chicago, 
IL 60632. f (Pr.)

MOTERYSTĖ

— Kaip sekasi moterystė, Bal
trau? — klausia seniai bematy
tas draugas.

— Būtų nieko sau, tik aš ne-! 
galiu išspręsti mįslės, kaip tai iš- 
eiha, kad mano žmona laimin
giau ištekėjo, negu aš vedžiau...

— Aš skaičiau laikraštyje, kad 
policininkai bus įskiepioti.

— Kam? Jie niekuomet nieko 
nepagauna.

K AIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano §ULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELT^’peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis. j

Knyga su formonik gauna-1 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

A. IVERA.S
Laikrodžiai Ir brangenybė* 

Pardavimas ir Taisymas 
2ČAS West Street 
T*L REpubllc 7-1M1

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

Notiry Fublic
INCOAAE TAX SERVICI 

«259 S. rAspIe'tfood. Tel. 254-7AM 
Taip pat daromi vertimai, giminlę 
Iškvietimai, pildomi pilietybes pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERSPOLICY
F. Jjpolii, Aeent < 
IK®!/! W. 9Ith st 
Evarę. Pirk, III. 
4C64X - 424-S654 <

State far-m Fwe and Casual^ Compaq

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAHTS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St. 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Seštadiennis nuo 9 iki 12-toe 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryta 
iki 6 vaL vak. Šeštadieni nuo 

9 vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir panai susitarimą.

TO. 776-5162 arba 776-5161
2649 We»t 63rd Street

Chicago, m. 60621 *

6 — Naujienos, Chicago, 8, DI. Tuesday, January 6, 1981

Mon.Tua.Fr



