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PERRINKTOS CLEVELAND!), MIAMI, HOT SPRINGS ALTO VADOVYBĖS
Nauja Hot Springs 

ALTo valdyba

Visoutiniame narių susirinki
me išrinkta nauja Hot Springs 
ALTo valdyba: pirmininkas Os
valdas Nagelė, vicepirmininkas 
Petras Maldeikis, sekr. Antanas 
Zubavičius, iždin. Kostas Ple
pys. Revizijos komisija: Anta
nas Bertulis, Antanas Kruklys 
ir Kazys Pumputis.

Clevelando ALTas

Knygą paruošė kun. Juozą; 
Prunskis, o menišką jos apipa 
vidalinimą atlieka dail. P. Alek 
sa ir dail. V. Lukas.

(ALTo Informacija)

PAGROBĖ ITALIJOS KALĖ
JIMŲ VIRŠININKĄ

ROMA, Italija.— Italijos Rau
donoji Brigada, kontroliuojanti 
daugumą teroro aktų, praeitą 
savaitgalį pagrobė Italijos kalė
jimų viršininką Giovanni D’Ur- 
so- Komunistai teroristai pasiun
tė 48 Italijos laikraščiams pra
nešimą, prašydami laikraščius 
jį paskelbti. Bet Italijos laikraš
čiai to pranešimo neskelbė. Pra
nešime' teroristai grasino Gio
vanni D’Urso sušaudyti, jeigu 
iki pirmadienio nebus patenkin
ti teroristu reikalavimai.

Popiežius Jonas Paulius II, 
ižde,’geras Giovanni D’Urso prietelis,

Metinio organizacijų atstovų 
susirinkimo išrinkta skyriaus 
valdyba pareigomis pasiskirstė 
sekančiai: pirm. Algimantas* 
Pautienis, I-as vicepirm. Ono 
Jokūbaitienė, vicepirm. spaudai 
ir informacijai Kazys Karalis, 
vicepirm. organizaciniams reika
lams Jadvyga Budrienė, iždin. 
Bronius Nainys, valdybos sekr., 
Anastazija Mackuvienė, . 
sekr. Beatričė Natkevičiūtė. įprašė teroristus nežudyti Q. 
Kontrolės komisija: Henrikas JD’Urso, nes jis^esąs labai geras 
Idželisį Romas Biudžius, Zeno- žmogus. Popiežius tą prašymą 

pranešė šv. Petro aikštėje, kur 
buvo susirinkę apie 10,000 italų.

IŠ SOSTINĖS IR RADIJO STOTIES KOMUNISTAI IŠVAIKYTI
ZACATECOLUCA IR USULUTAN MIESTELIUS 

NUO MASKVINIUKARIAI APVALĖ

SAN SALVADOR, Salvadoras. 
— Iš įvairių Pietų Amerikos 
vietovių sutraukti komunistai 
bandė pagrobti Salvadoro vy
riausybę, bet jiems nepavyko, 

sako oficialus prezidento Jose 
Napoleon Duarte pranešimas.

Salvadoro vyriausybė visame 
krašte paskelbė karo stovį. Jis 
galios tol, kol visi maišininkai 
bus nuginkluoti ir atstatyta 
tvarka visame krašte. Maišti
ninkai jau buvo įsiveržę į Salva
doro sostinę, bet buvo sustab
dyti ir atmušti iš miesto. Maiš
tininkams pavyko įsibrauti į 
radijo stotį ir padaryti kelis pra
nešimus, bet netrukus stotis 
buvo išlaisvinta ir stotyje bu 
vusieji komunistai nuginkluc’ti 
ir suimti.

Komunistai buvo paruošę per-, 
versmą Salvadoro vyriausybei 
nuversti.Maištą jie pradėjo pra

BUS TIKRINAMI NIKSONO
IR HAIG PASIKALBĖJIMAI

nas Obelenis.

- Miami ALTo vadovybė '

Miami ALTo susirinkime iš
rinkta valdyba: pirm. Petras Ši-I 
las, vicepiriru; JuozasGruzdas. • 
sekr. Aurelija Štojigviląitė, ižd- 
Jadvyga Yankus. Skyrių sudaro 
šios organizacijos: Ątgįniįmo 
S-gos skyrius, Katalikių Moterų

LIBIJA STIPRINA SAVO 
JĖGĄ ČADE

I
į TRI^ąLL^Libijos ^ąto- 
rius nutarė sustiprinti sayp-Kjusų. 
pa j ėgas Čado valstybėje? Libi
jai užteko 4,000 karių visam 

Ičadui prisijungti. Praeitą sąvai- 
S-gos skyr,? .SusivięiĮijiino Lie- Į oficialiai buvo paskelbta, kad
tuvių Amerikoje Miami kuopą,. 
Sandarc's Miami kuopa-, Miami 
L.A.P. klubas, Miami Lietuvių. 
Moterų socialinis klubas, šaulių 
S-gos kuopa “Aušra”, Miami 
BALFo skyrius. į-- . j.

LAISVĖS RADIJAS

Čadas nutarė prisijungti prie

Libija patyrė, kad JAV, Pran- 
* cūzija, Didžioji Britanija ir ki- 

tos valstybės labai nepatenkin
tos Čadu prijungimu prie Libi- 
tos Čado prijungimu prie Libi- 

į Tripolį oficialiai pasirašyti pri- 
I n, i rtl r, nrin T lUiinc rlnlril-
men tą.

Vakarų Europos valstybės 
skeptiškai žiūri į tokį Čado pri
sijungimą prie Libijos. Sovietų 

| valdžia naudoja visas priemones 
i Afrikos valstybėms pavergti.

Radio Liberty programų pa- Į sijungimo prie Libijos doku- 
vyzdžius, įrašytus į kasetes, yra 
gavęs A. Miltinas, 440 Roe Ct., 
Downers Grove, IL'60515, ir be
sidomintiems sutinka kaseles 
paskolinti

* * ❖ 1
PRASIVERŽIMAI 
JAV SPAUDOJ

Amerikiečių laikraščiai Ro- 
chestery, N.Y., gana dažnai iš- i 
spausdina vietinio ALTo sky-j 
riaus pirmininko Juozo Jurkaus ; 
laiškus įvairiais aktualiais klau-Į 
simais, ypač primenant Lietu-j 
vos reikalus.

LEIDINYS SIBIRO TRĖ
MIMO SUKAKČIAI

Šįmet sueis 40 metų nuo di
džiųjų trėmimų iš Lietuvds į Si* 

. birų. Sukakties proga Amerikos 
Lietuvių Biblioteka išleis knygą 
“Lietuviai Sibire”. Joje bus 
gausiai atsiminimų, laiškų ir 
nuotraukų.

MAO CETUNGO NAŠLEI 
SKIRS MIRTĮ

PEKINAS, Kinija- — Visi la
bai plačiai komentuoja, kokią 
bausmę Kinijos teismas skirs 
Mao Cetungo našlei. Prokuroras 
prašė teismą skirti jai mirties 
bausmę. Greičiausia, kad . tokia 
bausmė jai bus oficialiai paskir
ta, nors niekas nemano, kad 

| Būtų pakaria ar sušaudyta. Ji 
.'labai smarkiai pakenkė Hua 
Guofengui, kuris buvo privers
tas atsisakyti nuo komunistų 
partijos ‘pirihiržnko pareigų.

Vyraipa įsitikinimas, kad teis- 
jmas paskirs jai mirties bausmę, 
j Bet mirties bausmės vykdymą 
{atidės. Teismo metu paaiškėjo, 
kad ji buvusi labai radikali ir 
sakė piktas kalbas pri<š tuos, 
kurie nenorėjo varto’.i žiaurių 
priemonių “kultūrinei revoliuci
jai” pravesti.

i

Visą naktį Beginąs Jeruzalėje prašė izraelitus padėti jam sulipdyti kabinetą, bet negavo" 
dviejų atstovų. Nauji rinkimai įvyks gegužės pabaigoje.GEN. ALEKSANDRAS M. HAIG DRĄSIAI PAREIŠKĖ SAVO NUOMONE SENATUI IŠSPROGDINTI PUERTO RICO 

APSAUGOS LĖKTUVAI

WASHINGTONAS. — Sena
to Santykių su Užsieniu komite
tas sekmadienį pareikalavo iš 
valstybinio archyvo užrekorduo 
tus pasikalbėjimus buvusio pre
zidento Richard M. Nixono ir į
Aleksandro M. Haig apie Wa
tergate reikalus. Komiteto pir« 
mininkas sen. Charles H. Per
cy pareiškė, kad įrekordavimai 
nebus viešai transliuojami ir ne
bus atnaujinta Watergate byla, 
o tik bus tikrinama, ar A. M. 
Haig nepatarė prez. Nixonui 
meluoti.

Sąryšyje su įrekorduotų juos
telių tikrinimu, balsavimas ar 
tvirtinti Aleksandrą M. Haig 
vąišiybės sekretorium bus tik 
trečiadienį. Dauguma komiteto 
narių .tiki jo tvirtinimu ir pasi
ruošę Haig tvirtinti.

BEGIN NETURI PARLA
MENTO DAUGUMOS

KALENDORĖLIS

Sausio 13: Veronika, Hilaras, 
Galė, Mingaila, Ilgaudas-

- '* Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:42.
'Oras Riek šntešnią,

— Wiliam Bonin, 33 m. šofe
ris, žinomas žudiku vieškeliuose 
vardu, rastas pasikoręs rankš
luosčiu savo kalėjimo vietutėje.

1 Jis kaltinamas 44 asmenų nužth- 
'dymu. __________

JAV POLITIKA TURI BŪTI GRIEŽTA IR PATIKIMA

WASHINGTONAS. — Penk
tadienį Senato užsienio santykių 
komitetas, vadovaujamas naujo
jo pirmininko sen. Charles H. 
Percy (R — III.), pradėjo klau
sinėti Aleksandrą M. Haig Jr., 
pakviestą Valstybės sekreto
rium prezidento Ronald Reagą- 
no administracijoje.-A. M. Haig, 
keturių žvaigždžių atsargos ge
nerolas, pastaruoju metu vado
vavo NATO karinėms pajėgoms' 
Europoje. Prez. Nixono laikais | 
jis buvo Baltųjų Rūmų štabo 
viršininku, o prieš tai — vado
vavo kariuomenės daliniams 
Pietų Vietname. 

C

Pradžioje jis perskaitė komi
teto nariams 19 puslapių pareiš
kimą JAV užsienio politikos 
klausimais. Jame sakoma, kad! 
amerikiečiai kariavo prieš dik
tatūrą I Pasauliniame kare ir tai 
oal’ko krašto taisykle, kad yra 
dalykų dėl kurių verta kariauti. 
Mes turime vesti savo užsienio 
politiką taip, kad atgatitume pa
sitikėjimą. Mes turinfe būti pa
siruošę apsaugoti savij interesus 
visur, kur tik jie bandomi pa
žeisti. JAV ,politikos .pagrindai 
vr& sulaikyti Sovietų globalinę 
jėgą, vėl įvesti bei sudaryti pa
saulyje sveiką ekonominį klima
tą, padedant neturtingoms tau
toms atsiekti ekonominį ir politi 
nį nepriklausomumą.

Buvo paliesta Vidurinių Rytų 
politika, grūdų embargo Sovietų 
Sąjungai, padėtis Lenkijoje, Sal 
vadore ir Nikaragvoje,, tačiau 
nuo tvirtų ir tiesioginių atsaky
mų A. M. Haig susilaikė. i

Dėl dalyvavimo Watergate by
loje Haig pareiškė: 1 • .

— 90% viso laiko jis praleis
davo kitiems reikalams; •

— Veikdavo tuo reikalu suda
rytos tarybof riinS>dy^u| -

nu-
Sal-

— Nepadarė jokio susitarimo 
su prez. Geraldu Ford dėl 
nesti jos.

— Neturėjo jokios rolės 
verčiant Čilės prezidentą 
vador Allende.

Haig pareiškė Senato komite
tui, kad šiais klausimais po prie
saika jis liudijo kbngresa komi
tetui 8 kartus. Numatoma, kad 
jo apklausinėjimas bus baigtas 
antradienį. Komiteto pirm. C. H. 

I Percy pareiškė įsitikinimą, kad 
Aleksandras M. Haig Jr. bus pat 
virtintas Valstybės sekretorium.

KAMBARIO DRĖGMĖ
STIPRINA SVEIKATA

irTORONTO, Gan. — JAV 
Kanados mokslininkai, nagrinė
ja pačias naujausias mokslo ži
nias ir jų reikšmę kasdieninia
me gyvenime, priėjo išvados, 
kad sveikatai labai daug patar
nauja namų viduje esanti drėg
mė. Kanadcfe universiteto profe
sorius George H. Green pataria 
visiems turėti namuose daug 
drėgmės. Jei kur nors žiema yra 
šaltesnė, ten drėgnumas priva
lo- būti didesnis- šalčio metu 
drėgmė yra labai reikalinga. Ji 
reikalinga ne tiktai plaučiams, 
bet ir odai.

Šveicarijos mokyklos taip pat 
padidino drėgmę ir pastebėjo, 
kad mažesnis vaikų skaičius 
gauna slogas.

— Naujai išrinktas Senato 
daugumos pirmininkas sen- H. 
Baker paskubomis išvežtas į li
goninę. Priežastis — jis pajuto 
didelį skausmą krūtinėje.

— Irano aukštas pareigūnas 
pareiškė abejones, ar pavyks 
sutvarkyti amerikiečių išleidimą 

inauguraciją.

vyk©. Krašte- dar yra didelis 
spaudimas, bet Salvadoro kari 
nė vadovybė turi žinias apie įvy 
kius visame krašte. Kariai ap 
valė visus svarbesnius susisieki 
m o centrus.

SAN JUAN. — Pirmadienio ą Komunistai norėjo pagrobti 
rytą Muniz oro bazeje, prieššės-. Krašto^ vyriausybę dar prieš 
tinės esančio Isla Verde aero, naujai išrinkto prezidento Rta- 
dromo, septyniuose ar dešimty; 
įe sargybos lėktuvų sprogo bom
bos. žmonių aukų nebuvo. Ma
noma, kad bombas padėjo FALN 
organizacijos nariai, kovotąją už 
Puerto Rico nepriklausomybę, 
arba kairiosios grupės, kovojan
čios prieš naujokų kariuomenėn si užimti valstybės 
regjstraciją...• ! ; sostinėje ir

Po sprogimo kilo gaisrai, ku
rie galutinai sunaikino išsprog
dintus lėktuvus. Tai buvo seno 
modelio mokomieji Corsair tipo 
ir istoriniai Starfihter F-104 mo
delio lėktuvai. Nacionalinės 
gvardijos nariai ir gyventojai 
šiuo bombardavimu labai pasi
piktinę.

gano prisaikdinimą. Jie norėjo, 
kad komunistai valdytų kraštą 
prieš sausio 20 dieną, o vėliau 
jam jau būtų nereikėję teikti 
jokios pagalbos dabartinei karių 
ir civilių sudarytai Salvadoro 
vyriausybei. Komunistai tikėjo- 

įstaigas pa 
siunčiamąją 

radijo stotį. Pačioje sostinėje 
jiems.buvo pastotas kelias. Da
lis žuvo, o kiti hėgo iš miesto 
Radijo stotyje jiems pavyko, bet 
tiktai pusvalandžiui, lie nespėjo 
susiroganizuoti, padarė kelis 
trumpus pranešimus, kai tuojau 
buvo nuginkluoti ir išvyti lau
kan iš stoties.

Sekmadienį, įveikus ginkluo- 
; tas grupes sostinės apylinkėje 
I vyriausybė įsakė kariams orga 
nizuotai ieškoti ginkluotų gru 

■ pilt, jas nuginkluoti ir suimti 
Keliose vietose įvyko susirėmi 
mai tarp karių ir maištininkų. 
Vienas karių dalinys, iš anksto 
suorganizuotas, buvo apsuptas 

j ir mažai betrūko, kad patektų 
į nelaisvę. Žvalgai buvo suimti 
bet kiti spėįo atmušti prit šaki
nius puolikus ir pasitraukti, 
šeštadienio naktį ir visą sekma
dienį keliose vietose ėjo kruvi
nos kovos. Iš abiejų pusių žuvo 
virš šimto karių ir maištininkų.

Pirmadienio rytą kovos ėjo 
Zacatecohica ir l’sululan mies- 
IcliuOSe. Partizanai šiuose mies
teliuose buvo įsteigę savo’ cent
rus, bet pirmadienį jie buvo pri
versti trauktis- Jiems pavyko 
įsistiprinti Zacat-locoluca mies
telio pakraštyje esančioje ligo
ninėje. Ten gydėsi keli sužeisti 
milicininkai. Salvadoro kariai, 
sulaukę aviacijos ir artilerijos, 
tikisi ligoninės ir apylinkės po
zicijas ginti, lengvai ir be didos- 

turės-sų jo administraciją vėsti nių nuostolių išmušti kc’mu- 
nišlus.- ‘ ■ -• - +

REAGANAS STIPRINS 
RYŠIUS SU AFRIKA

FREETOWN, Sierra Leone. 
— Šiomis dienomis šiame mies
te posėdžiavo 30 valstybių at
stovai ir aptarė reikalą užmegz
ti artimesnius santykius su 
Amerika.

Ronald Reagan atsiuntė susi
rinkusiems telegramą, kurioje 
jis pasisakė už glaudesnius ry
šius ■ tarp Afrikos valstybių jr 
Amerikos. Rcagano pranešimas 
buvo džiaugsmingai sutiktas. 
Afrikos atstovai nori prekybos 
ryšių su Amerika ir kitomis 
pramonės valstybėmis. Afrika 
turi žaliavų, kurias mielu nbcu 
galėtų paruošti ir parduoti Ame
rikai. Susirinkusieji bijo, kad 
išsilaisvinusios valstybės vėl ne
taptų didesnių valstybių kolo
nijomis.

Carterio vyriausybės diplo
matai padėjo šią konferenciją 
organizuoti, bet jie nurodė, kad 
JAV išsirinko naują prezidentą, 
todėl Afrikos valstybės dabar

ju auHMMUJt 
tolesnes -Ąorybas. .

W -r W

JERUZALĖ, Izraelis. — Izrae
lio- finansų ministeris Yigael 
Hurvitz, pasiginčijęs su parla
mento nariais ir pačiu premjeru 
net 8 valandas, atsistatydino, iš 
finansų ministerio pareigų. Jis 
manė, kad jam pavyks Įtikinti 
premjerą, kad negalima moky
tojams pakelti algų, nes ižde 
nėra pinigų ir nenumatoma jų 
gauti- Premjeras Begin kitaip 
galvojo. Jis turėjo vilties kraštą 
toliau valdyti ir rasti pinigų 
tojus algoms , pakelti.

Turvitzas, išeidamas iš kabi
neto, atitraukė iš Begino koali
cijos keturis balsus. Beginui 
pasidarė aišku, kad jis daugiau 
negalės valdyti Izraelio. Jis nu
tarė eiti prie rinkimų. Jis ban
dys gyventojus įtikinti, kad pa
sitikėtų juo ir duotų jam savo 
balsus planuojamuose gegužes 
rinkimuose. J?.

Darbiečiai rengiasi rinkimi
nei kovai. Perės pareiškė įsitiki
nimą. kad šį kartą Beginąs bus 
išmestas iš valdžios.

— Utah nacionalinės gvardi
jos parašiutininkų manevruose 
Rodney Fakatou kojomis pra
kirto kpt. Dan Vauhn parašiu
tą, bet abu laimingai nusileido 
sukibusiais vienas su kitu para
šiutais iš 1.250 pėdų aukščio, tik 
lengvai susižeisdami. O

— Prezidentas Gartens su
kvietė 2,000 svečių užkandai, 
kai grįš j Plains, Ga.

— Maniloje teroristai įmetė 
bombą į salę, kurioje buvo du 
ižmušti ir apie šimtas sužeistų.

Komunistai norėjo įsistiprinti 
sostinėje, bet šiandien visiems 
aišku, kad jie nepajėgs to pada
ryti. Kubos komunistų vadai 
bėga iš Salvadoro, nes jie įsi
tikino, kad nėra jokios vilties 
Salvadore įsistiprinti. Salvadore 
bua pravesti rinkimai ir atsta
tyta demokratinė santvarka.
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Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai

Y . >puMu mokslo žinių populiarus perteikimas
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. J

★

GERA MITYBA - NUO LIGŲ GYNYBA

Atsakymas: Šventame ri š**ga..IŠ tų tik *>$<- IuaI ba- 
ap nga rup ai (Lepra dlų, gi iš tų penkių nuošimčių 

Į arba Hanseno liga) nėra jau to-tik vienas nuošimtis tttfezga 
> kia baisybė, kaip žmonės ap e ją raupsais.

Yra septynios svarbiausios Us 
ligos formos. Tai odos liga: odi 
darosi sausa, neprakaitoojanti,

t galvoja, prisiskaitę žinių iš se
noviškų raštų. Norvegų gydyto
jas Hansenas prieš šimtą metų

, susekė tą ligą sukeliančias bak- 
i terijas. Jos labai panašios į džio- 
1 vą sukeliančius mikroorganiz- 
Į mus.

Pasaulyje šiandien randasi 
nuo 15 iki 20 milijonų raupsais 
sergančiųjų. Trys tūkstančiai 
raupsuotų randasi Amerikoje. 

Į Yra vienas leprozoriumas šia
me krašte, Louisianos valstijoj. 
Chicagoje, Cook apskrities ligo
ninėje, yra užregistruota tuzi
nas raupsais sergančiųjų-

Raupsais daugiausia serga 
J atogrąža kraštuose, Azijoje. 
Į Žmonėms maišantis, pavieniai 
tos ligos atsitikimai užregistruo- 

j ti Meksikoje, Kalifornijoje, Te- 
xase, Louisianoje ir New Yorke.

Užsikrečiama (retai) per odą, 
kvėpavimo takus ir (labai re
tai) per vabzdžius (uofams įkan-

pleiskanomis padengia. Nervai 
paliečiami. Gali suparaližuvj 
vieną veido pusę. Gydoma vais
tu DAPSONE, po 100 mg. į die
ną. Tie vaisiai kainuoja labai pi
giai: nuo dviejų iki pasiret o 
dolerio metams- Vieniems prisi
eina gydytis kelis mėnesius, k - 
tiems kelis metus, tretiems — 
visą gyvenimą. Kartais liga ne
pasiduoda minėtiems vaistams? 
tada pridedama prieš tuberku
liozę vartojamai vaistai (Rifam
pin). Laiks nuo laiko tikrina
mas kraujas, nes gali gautis jo 
sutrikimų. Tik retais abejais 
tenka vartoti kortisoną.

Švariai laikykimės, panašiai 
kaip nuo džiovos saugokimės, 
po azijatiškus kraštus nesi tran
kykime, tada mums raupsai bus 
svetima liga, kaip ji buvo iki

V?si stenkimės 
tuomi įsigysime geriausia ginklą 
nugalėti, (Mediciniškas

Menkai besimaitinąs žmogus 
prilygsta palinkusiam karklui, 
kuri prad-da graužti visokios 
ožkos. Maitintis privalo kiekvie
nas mūsiškis kuo geriausiai. Ta
da jam rečiau teks gultis ligo
ninėn. Dabar jau nustatyta, kad 
ligoninėn atsigulus dviem savai
tėms, žmogaus mityba sumažė
ja nuo 25 iki 50' < . Tokie ligo
niai ligoninėje randasi menkos

kuo geriausiai maitintis, i 
ligoms 

raginimas)
vadi nasi IM L NITETU (immu
nity). Sumažėjęs kraujuje bal
tymų kiekis, atsiradęs dėl blo- > 
gos mitybos, sumenkina natū- | 
ralių apsaugą nuo ligų. Menkai i 
maitinantis, medžiagos apykai- ! 
ta silpsta. Tada ima rastis sme
genyse nuodingų medžiagos apy
kaitos medžiagų (ketonų). Jei 

j lb*', sumąžta sveiko žmogaus 
kūno svoris, tada yra paskatina-

mitybos stovyje. Sumąžta mais
to (kalorijų) ir baltymų (pro
teinų) kiekis ligoninėn pateku
sio žmogaus. Toks ligoninėn pa
tekusio žmogaus mitybos suma
žėjimas dažniausiai atsitinka dėl 
dviejų priežasčių:

Pagrindinė liga 
kūno audinius;
Nepakankamas maist 
blogas maistas 
nepakankamas 
žmogaus narni 
įpročiai;
susitrukdx mas

ji nai

kina

b)

jo

e mitvbcs

normalios

valgio tvaikcs.
Bloga mityba palengvina 

u ž d eg’ m ui p r i s i m ėst i

mas tokio žmogaus mirtingu
mas. Jeigu sergąs žmogus meta 
svorį, tai tada net numetus 25r< 
svorio, mirtingumas esti padidi
namas. Sveikam žmogui nume
timas kūno svorio nedidina mir
tingumo tol, kol jis nepameta 
10S savo svorio-

gas (antigenus). Tik į didesnį balus. Riebaluose tirpstą vila-mas į ACETALDEHYDĄ, pa- 
kiekį svetimkūnių reaguoja kū-1 minai (A, D, K ir E) iš žarnų kenkia metabolizmui (medžiagų 

i-: tuo būdu esti sugeriami į krau- apykaitai) ir virškinimo veik-
2) Kepenys sandėliuoja vi- lumui.

Anksčiau buvo manoma, kad į 
alkoholis kenkia žmogui, su- j

dus). Užsikrėtęs tomis lepros 
bacilomis 95% žmonių nesuser-

šiol.

Menku mityba paskatina už
degimo atsiradimą dėl to, kad 
jumenksla įvairiopai atsparumą 

į didinantieji veiksniai: 1) baltų
jų kūnelių kraujuje (lymfocitų) 
i kiekis sumąžta iki žemiau tūks- 
Į anties skaičiavimo vienete (ku- 
• biniame milimetre), l'ie.kūne- 
. liai yra kūno kareiviai: jie ko- 
! voja su bakterijomis, patekusio- 
i mis i kūną, daugelis jų žūsta. 
Hų žuvę kūnai sudaro pūlius.Žmogui labai svarbu turėti 

stiprią natūralią apsaugą nuo 2) Nusilpsta rea 
ligų. Tokia apsauga medicinoje . nan palėkusias svetimas medži

nas, kiek pasilpęs dėl blogos mi
tybos (jo eneergija esti sumen
kusi). Toks apsiginamosios jė- taminus. Jos perdirba neveiklius j 
nusilpimas nusilpimas kūne at-į vitaminus į veiklias jų formas-‘

sumažėjus jo kraujuje j Kepenys nukenčia savo veik- menkindamas jo' mitybą. Dabar; 
loję tada, kai žmogus ima - blo- 

: gai maitintis. Ypač kai žmogus 
į mažai valgo baltymų (mėsos, 
■ pieno gaminių,.^kiaušinio balty- 
I mo, pupų - pupelių-žirniu, žu
vies...), tada jo svoris krenta, 
kepenys suserga. Tada mąžta 
apetitas ir pykinti žmogų ima. 
Mat; kepenims neatliekant savo 
darbo, nukenčia maisto virški
nimas ir jo iš žarnų susigėrimas 
į kraują. į

Kepenų veiklą labai menkina 
alkoholis. A) Tada ima menkėti 
kasos (pancreas) sulčių gamy- ' 
ba; B) sumenksta maisto susigė-. 
rimas į kraują iš plonųjų žarnų. ' 

‘ O kai dėl alkoholio vartojimo j

KAS PADĖJO BOMBA MANILOJE
siranda, 
baltymų kiekiui iki trijų gramų 
procentų. Normaliai baltymų 
krajuje randasi iki astuonių 
procentų (gramais išreikštų).

Normalus kūnas ima taikytis 
prie pusiau badavimo: 1) su
mažinama medžiagos apykaita; 
2) smegenys ima naudoti keto
nus vietoje.cukraus (ghtkozės).

Kepenys gerina mitybą

Kepenys gamina tulžį. Ji tul
žies takais iš kepenų eina į tul- 

iviinas į kū-; žies pūsle, o iš jos — į plonas 
! žarnas ir jose ima virškinti rie-

su žmonėmis ir gyvuliais atlikti ‘ W O. j
tyrimai nustatė, kad alkoholis! || 
pats tiesiogiai pakenkia kepe- M 
nims. Kepenų apnuodijimas ai- 
koholiu yra ryškiausia alkoholio! M 
blogybė. I ji

Pasiskaityti: Nutrition in the* J 
Alcorolic. Medical Clinics of 
North America, Vol- 63, No. 5, j * 
September 1979. Į

* * * i
STENKIMĖS GERŲ PATA- 

RIMU PASINAUDOTI

Rašo VLADAS RASČIAUSKAS

Announcing a new interest rate for

Vegetaro maistas
Klausimas: Prašau Geri). Dak- 

‘ j tarą paaiškinti apie, vegetaro 
Į dietą. Mano brolis yra tikras į

i atsiranda kepenų siuandėjiimas i vege(araš, Ko’kia jam dieta butų I

Here’s some gr >31 news for 
all Americans. On June 1,1979, 
the interest rate on United

This 61//2% rate will apply to 
new Bonds and to all outstanding 
ones, too. For Series E Bonds 
that have not reached original 
maturity of 5 years, the 
improve<l yield will be received

Bonds are getting better all the 
time. Ibis new interest rate 
together with the tax advantage^ 
available, makes Savings Bonds 
even more attractive.

And when you buy Savings

Bond-a-Month Plan w here you 
bank, Bonds are still the most 
convenient, easiest, safest way

mature. For older Bonds and 
Notes, and for Series H Bonds, 
the increase takes effect with 
their next semiannual interest 
period, beginning on

. stockX^X
<m America

I f you h aven’t though t 
about Savings Bonds for awhile, 
tiiis is the kind of news that 

should increase your 
interest.
Bonds are a better 

buy than ever before.

i (cirosis cirrhosis) , tada^prie j pakankaniai gera? Ačiū.
1 A ir B blogumų dar pišideda ' 
’ riebus viduriavimas (nesuvirš
kinti riebalai eina laukan — dėl 
to įvairiopai kenčia ligonis: vi-

Į laminu ima trūkti ir jo svoris 
•krenta). Net pusė visų ciroze' 
! kepenų sergančiųjų turi minėtą 
> riebalais viduriavimą. Net ke

lias savaites tęsiasi toks vidų- • 
riavimas jau žmog i nustojus

Į girtauti- i
Visų B-grupės vitaminų ima

i stokoti alkoholikas. Jam 
1 kraujavimas iš įvairių 
gausėja, kūne raudonos 
atsiranda, jo kaulai ima

1 tėti dėl vitamino I) stoke’s. Jis 
gausiau kraujuoja dėl vitami
no K stokos. Jis mažai mato prie- . 
temoje dėl vitamino A stokos. 
Ttaip pat ir vitamino C stoka 
girtaujančiam atsiranda. Su
mąžta kraujospūdis iki liguis-

i los ribos.
Kai dėl girlavimo gaunasi rie-1 valgant, 

Į bū’S kepenys, lada ima nykti Į badymų 
* s e penų darbą uiUkancios kepe-1 mhitant.
Inu celes. Tada ima mažėti tul- j gausiai valgyti ankštinius 
/ies gamyba, cukraus (gyco-1

! geno) kepenyse sandėliavimas 
j ir cholesterolio gamyba. Čia rei- 
! kia pasakyti, kad normalus kie- 
| kis cholesterolio žmogui yra bū- 
i tinas. Juk ir vandens būtinai 
1 reikia žmogui, tik ne tiek, kad 

jis jame plaukdamas prigertų. 
Viskas turi būti su saiku-

Išvada: Pažinimas ir atitsisy- 
f mas menkes mitybos vra vienas 

iš svarbiausiu darbu, atliktinu i •
lyarkant alkoholizmą ir pageri
nant žmogaus atsparumą li
goms. Net daugiausia maisto 
turinčiuose kr;XŠhloSc, alkoho
lizmas yra viena nedaugelio 
priežasčių, privedančiu žmones 
prie menkos mitybos. Alkoho- 
lizmas ir mityba įvairiai vienas 
kifirm pHtštšrtiii^J ’ Alkoholis 
pakeičia žfnogui maistą, suina- 
žina valgiui: ra, ^apsunkina 
sVIrbių maisto iued^agų ir vi-

’ tam:qę> ^usigėrim4 f 'kraują. 
I D^ę bUigiao girtavi-
t im
k|
vžiSkimmas ir 
M kusi gėri. įas

Atsakymas: Tikras vegetaras 
yra žmogus, besimaitinąs gry
nai vaisiais ir daržovėmis. Toks t * *nevartoja nei pieno gaminių, nei 

. kiaušinių. Taigi, yra gryni ve
getarai; dar yra daržoves - vai
sius ir kiaušinius
vegetarai; ir dar: daržoves-vai
sius, kiaušinius ir pieno gami
nius naudojantieji vegetarai.

Vien vaisiais-daržovėmis min-

Vladas Rasčiauskas

Ne tik -man, bet ir visiems 
milžiniškos kelionių ; _ 
centro — ASTcs — suruoštos

kybių. Aš pasinaudojau svetin
gumu ir buvau nuskridęs į Da
vao, vieną seniausių Filipinų sa
lų, uostą. Davau jau buvo dar 
prieš ispanų atvykimą.

Jau minėjau, kad ponia Imel- 
da R. Marcos mums suruošė 
gražiausią vakarą, kad susipa- 
žintume su visa salų isterija ir 
jų žmonėmis. Man patiko kiek
vienas vakaro programos, punk
tas, nes niekur netylėjau pro
gos pažinti filipinWša.lų istoriją, 
kaip tame vakare.

Bet irius visus piktumas pa
ėmė, kai policija paskelbė, k-( 

į bomba buvo įnešta i sale amo- 
■ rikiečių turistų maišelyje ir pa- 
i dėta pavojingoje vietoje- Ban

a<>entu ! ^-’ta sudaryti įspūdi, kad patys 
' ! amerikiečiai, suruošę ASTos 

konvencijos Maniloje organiza- i konT<=rencija, įsinešė bombą į 
Į salę. Mane ir kitus paėmė pik- 
; luinas ir negalėjome suprasti 
! metamo kaltinimo'. Policija to- 
i liau tyrinėjo reikalą ir nustatė 
Į vis daugiau faktų apis konfe- 
! rencijos salėje padėtą bombą, 
! kurios padėjimą buvo bandoma 

piezidentas surjšti su amerikiečiais.
Tiktai po savaitės patyrėme,

j toriams rūpėjo patirti, kas g:
Įėjo tą galingą bombą įnešti į 

.. J . konferencijos salę ir issprog- 
. Aidinti kaip tik tuo momentu, kai valgantieji . , , .. .buvo rodomas Maine laivo 

sprogimas.
Manilos policija,

Marcos, kariuomenės vadovybė

dėl to 
vietų 

dėmės 
minkš-

tantieji žmonės gali turėti dide- tuojau paskelbė, kas tą bombą įka(1 klausimas buvo labai sudė- 
•nešė į salę, K suėmė 30 opozi- j lingas> ir k,ko visą savaitę už_ 

j trukti, kol buvo surastas siūlo 
i galas ir išaiškinta, kad ameri
kiečiai nieko bendro neturėjo 
su sprogdinimu. Bomba buvo 
įnešta į salę amerikiečių dumta
me turistiniame rankiniame 
maišelyje su turistinių bendro
vių pirmomis raidėmis. Bombą 
į salę įnešė amerikietė, bet ji 

■ buvo filipinų opozicijos veikėja, 
i trejus metus dirbusi New Yęr- 

ištekėjusi už amerikiečio, 
spėjusi jau -’šsiskirti ir Tra

lių trūkumų mitybos srityje, 
jeigu nepasirinks labai įvairius j cijos vadų. Pagal mūsų žinias, j 

i.s-daržoves. Tokiems gali į buvo sunku suprasti, kuriais 
.o baltymų (proteinų.)- į galais patys filipiniečiai būtų 
i, lie vegetarai, kurie neval- 'sprogdinę ASTos konferenciją, 
lik mėsos, gali turėti labai j 

gjrą mitybą. Be mėsos maistas } 
irgi gali būti labai skanus. La
bai svarbu kreipti dėmesį į pa- J 

. kankamą kiekį baltymų mais
te, Daug geriant nugriebto pie
no, pasukų ir kiaušinio baltymų 

apturima pakankamai 
vegetariniu maistu 

lik tuo atveju reikia 
val

gius (pupas, pupeles, lentils, 
chickenpeas, sojos pupeles, ži
nias. ..). Gausiai valgant vai
sių ir žaliais lapais daržovių. ’
reikia gausiai naudoti varškės, kas bombą padėjo, bet kodėl jie

t! Ū 
( 

gi) kada visi žinojom, kad ASTa 
nori padėti filipiniečiams padi
dinti turizmą. Mums atrodė, 

1 kad opozicija nesprogdintų 
■ žmonių, kurie suskrido į Manilą 
turizmui padėti. Apie 300 agen
tų, turinčių dideles turizmo 
įstaigas, tuojau po sprogdinimo ' 
susirinko savo daiktus ir išva-Į^ų 
žiavo, nusistatę niekad daugiau dėjusi or£ranizuoti ^ (ildžiaja 
ten nevažiuoti. Aš, kaip jau mi-(ASTos agen(u kclionc į Fi;ip^u 
nejain pasilikau, nes man pati- salas Jai buv0 ?ino;ni visj

salos ir to kras.o j Jionės pianaii tvarka, atskridi- 
} mas, keleiviams rankinių maiše- 

’ • lių davimas, į.išimas L-ivbos į 
„------- --------- ---------- , ... . !; amerikietišką laikrašti, kinį po-

gerai čia tinka lietuviškas bal- tą bombą ten dėtų, tai rimto; licjja i§ajškino> nustatė ,i3tas 
paaiškinimo nebuvo. Bet antrą ■ jr pas]<eii)ė
dieną policija nustatė, kad bom- i Minė(ą a konferc.lcijos 
ba buvo įvyniota į amerikiečių Į salėn įūešė }1|ipilk;ė Dorj. Xu. 
laikraštį- Mums tas laba, nepa-. val t, blIV0 g1Ra apdaki • 
tiko, bet nieko negalėjome pn-1mokusi jr gaVQ <|v.Jw F-.j jn 
dėti ar atimti. Mums atrodė,. turizjno nf nisic: i oje. ! a’iuvosi 
kad ta pati opozicija ir toliau j kelis melus ministerijoje, ii mo- 
šmeižia prezidento Marcos ir jo i kėjo iš S4V(> vi.šinIn_
žmonos vedamą darbą. Man at- j 
rodė, kad tvarkos salose dar j 
nėra, nes policija daro savo, o 
valdžia daro savo. Tuo pat laiku 
Manilos kariuomenės vadai darė

, ir skelbė savo.

tas sūris (ne riebus).
Atsimintina, kad lapuotos 

daržovės turi daug daugiau bal
tymų. negu mes manome. Val
gant vienodą kalorijų kiekį jau
tienos bei kiaulienos, ir žalių la
pų daržovių (lettuce, Swjss 
chard, špinatų, collards ir buro
kėlių lapų), apturima tiek pat 
baltymų.

Be mėsos — vegetarinė dieta, 
kaip ir visos kites geros dietos 
turi būti mišners^ jos turi nesi
remti vienos rūšies maistu.

* * «

Biblinė liga nėra 
įau tokia baisi

Klausimas: (rerb. Daktaras 
apie daug ką parašote, bet apie 
bibHfię ligą raupsus dar nie
kada neužsiminėte. Malonėkite 
keletą iMfų Sutrikti apie tą vi-

: esu na i i :zi linos kepenvs, 
>a Tarta kti'tti< nksty.

?u virAkibf*»'m ais-’
i krfiU.i-ji; Pfiiyi-Hus ^sdjnančią rrcgoiTrvę. 

ju iš anksto.

ten nevažiuoti. Aš, kaip jau mi-

ko Filipinų
žmonės.

Pirma diena buvo 4BaiškuC c

Neišvažiavusiems amerikie
čiams. jų tarpe ir man, filipi
niečiai širdį rodė: mums davė! 
savo lėktuvus ir veltui mus vežė j 
į bet kurią savo salą, kad pa-! 
matytume, kaip žmonės gyvena, I 
ką turistai gali pamatyti, kokie 
vaisiai auga ir kaip žmonės pri
sitaiko prie įvairių krašto aplin-

Naujienos, Chicago 8. Ill..

(Xukelta j šeštą p.cstapD

WtfsTER 
OVERCOAT, 
e ■' r-> rr~O *

Out
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JAUNUOLIAI DIRBA BE GALVOS
Kiekvienam žmogui, jaunam . zentuojami Washington Port, 
----  ‘ " „ ' ' ’ '1 Washington Star, Cleveland

Plain Dealer, Readers’s Digest 
ir vieno dvidešimties mažesnių 
laikrašč'ų konglomeratas. Buvo 
atvykę Lietuvių Bendruomenės 
daibuotojai iš tolimesnių vieto
vių: A. Zerr, R. Mironienė, Alg. 
Gečys — iš Philadelphijos, D. 
Kezienė — iš New Yorko, J. Ko- 
jelis — iš Califomijos. Savo da- 

Naujienoms buvo atsiuntę raštą, j lyvavimu teisiamuosius moraliai 
kuriame buvo aprašyta, kaip jie 
prieš rusus Washingtono gatve- 
sd kovoję, bet Naujienos tuščią 
jų pagyrų nedėjo. Dabar jie pa- 
ty§ jau sako, kad Washingtone 
jię nebuvo didvyriai. Juozas 
Kojelis, vienas iš tokių jaunuo
lių, parašė Drauge straipsnį apie 
visą savo “didvyrišką žygį”. Jį 
perspausdiname, kad Amerikos 
lietuviai galėtų paskaityti, ką jie 
patys apie save parašė. Štai vi
sos tos veiklos, išvada:

Gruodžio 3 Washingtono (D.; Lietuvoje ir žodį laisvojo pasau- 
C.) Aukštesniajame teisme buvo lio lietuvių visuomenei. Ameri- 
seniai lauktas Washingtono de
monstrantų teisinas. Demonstra
cijos prie sovietų ambasados įvy 
ko liepos 18, tačiau teismas dėl 
įvairių priežasčių kelis kartus bu 
vo atidedamas.

. Demonstracijose, kurių metu 
automobiliais užtvėrus iš abiejų 
pusių gatvę, prie ambasados bu
vo iškelta daugelis antisov: eti
nių plakatų, dalis demonstrantų 
prisirakino grandinėm prie am
basados Vartų, dalyvavo 18 žmo
nių, daugiausia jaunimas — 6 
mergaitės ir 12 vyrų. Dėl tech
niškų priežasčių prieš 5 dalyva
vusius bylos buvo nutrauktos. 
Gruodžio 3 teismo sesijoje buvo- 
teisiama 13 asmenų, jų tarpe -Si
mas Kudirka ir kun. K. Pugevi
čius-

Didelis susidomėjimas

Nors teismas buvo atidėlioja
mas, tačiau pirminis spaudos ir 
žinių agentūrų susidomėjimas by 
la išliko stiprus. Gruodžio 3 į teis 
mo.salę atvyko tarptautinių ži
nių agentūrų, UPI ir AP, bei CB 
S televizijos ir Radio Liberty 
atstovai; iš laikraščių buvo repre

ir senam, duota galva, kad ja 
naudotųsi. Visiems reikia dirbti, 
bet prieš pradedant darbą rei
kia pagalvoti.

Galvoti nenorinčių žmonių, 
ypač jaunesniųjų tarpe, yra ir 
pas lietuvius. Jie nori veikti, bet 
nenori turimos galvos naudoti. 
Padaro ką, ar nepadaro, b-1 iš- 
sigarsinti jie jau moka. Jie ir

rėmė Washingtono lietuviai — 
Laučkos, Vaičiulaičiai, Aistienė, 
Gureckai ir kt.

Reader’s Digest koresponden
tė pakvietė teisiamuosius, teis
mui pasibaigus, atvykti į žurna- ■ 
lo patalpas taurei šampano, ne
žiūrint, kokie būtų bylos rezul
tatai.

Protestas nėra nusikaltimas

Teismo dienai teisiamieji pa-' 
ruošė laišką lietuvių jaunimui

kiečių žurnalistams buvo dali-į 
jami spec, “press release” ir laiš j 
ko Lietuvos jaunimui į anglų 
kalbą vertimas.

Laiške Lietuvos jaunimui tarp 
kitko rašo: “Eidami į teismą, 
mes nesijaučiame esą Amerikos 
valdžios persekiojami. Ameriko
je, didžiųjų laisvių šalyje, kovo-j 
tojai už laisvę, teisę, teisingumą.! 
ir žmoniškumą nėra į 
mi, bet įstatymų ir valdžios gi
nami ir globojami. Savo demons 
tracijomis mes prasilenkėme tik 
su Washingtono miesto potvar
kiu, draudžiančiu demonstruoti 
arčiau negu 500 pėdų nuo užsaie . 
nio atstovybės.. -

Jūs, broliai ir sesės, priešinda 
miesi Maskvos okupacijai Lietu- j 
voje, operuojate visai kitoje po
litinėje erdvėje. Pas jus nusi
kaltimus pries' tautas ir indivi
dus vykdo pati valdžia, kuri yra 
neteisėta ne tik Lietuvoje, bet 
ir pačioje rusų tautoje. Jus per-į 
sekioja ir teisia valdžia, laužy
dama iškilmingai pasirašytas tar 
plautines sutartis ir savo kons- Į 
tituciją bei įstatymus. Jus teisia 
Kremliuje įsitvirtinęs nusikaltė-

Punktukas Anykščiuose

PROFESORIUS DR. JONAS YČAS
(1S8O.VIII.21 — 1931.XII.17)

lis, kuris save vadina “kornunis-. 
tų partija ir sovietų vyriausybe”.

...savo demonstracijomis Wa
shingtone, pasibelsdami į pasau- 

sąžine, pareiškėme jūsų tci- persekioja-l ,,: setai kovai solidarumą. Mes non 
me jus užtikrinti, kad laisvojo 
pasaulio lietuvių jaunimas jūsų 
balsą girdi, jūsų žingsnius seka 
ir jūsų širdžių plakimą jaučia. 
Savo solidarume mes esame su 
jumis...”

Teismo eiga
Teismas prasidėjo prieš pietus 

ir tęsėsi visą popietį. Kaltino 
j JAV prokuroro pad. M. L. Ran

kin, gynė adv. Ernestas C. Ras
kauskas, teismo posėdžiui pirmi
ninkavo teisėjas Nicholas S. Nu- 

j nzio, Kaip sekančią dieną “Wa
shington Post” korespondentė 
rašė, “perpildytoje teismo salė- 

j je nuotaika buvo draugiška. Ku- 
i.-dirka plačiai šypsojosi, iškilmin- 

• gai linkčiodamas galvą, kai slap
tosios tarnybos agentas liudijo 
prieš jį”. Ne tik šypsena veiduo 

■ se, bet ir garsus juokas pasigirs- 

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS!
toti teisiamųjų prisistatymą: 
“Jūratė Krokys Stirbys”, “Asta 
Banionis”, “Vidmantas Rukšys”, 

! “Simas Kudirka
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas mušis”, “Linas Juozas Kojelis 

savo asmenišką dėmėsi, gerai su jomis susipa- "®įrute<^ln^s ’’ *1.... - 
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus I plati* 
nimo vajaus talką I

(Tęsinys)

1918 m. birželio 24 d. Jonas 
Yčas kartu su savo šeima, su mo 
kytoja’s ir mokiniais ir daugeliu, 
ki-u lietuvių išvaživoia ešalonu • 
j Vilnių. Vilniuje jis kivečiamas 
Valstybės Tarybos švietimo ko- 
misi'os vedėju. Jis atstovauja 
taip pat Taryba pre vokiečių 
okupacinės valdžios.

1918 m. jis paskiriamas pir
muoju švietimo ministeriu. Vė
liau su maža pertrauka jis mi- 
nistenauia dar dviejuose kabi
netuose. Po to jis pasitraukia iš 
ministeriu kabineto ir išvyksta 
į Karaliaučių,, Rytprūsius, pasi
ruošti profesūrai. Jis apgina di
sertaciją “Simonas Grunan, XVI 
amžiaus kronistas” ir gauna fi
losofijos daktaro ir laisvųjų mo
kslų magistro laipsnį. 1920 m. 
jis grįžta į Lietuvą ir paskiria
mas į ‘Panevėžį trijų gimnazijų 
direktorium. Tai buvo gražiau
sias ir maloniausias jo gyvenimo 
laikotarpis. Jis mėgo pedagogi
nį darbą, ypač su mokiniais ir 

i mokytojais jis buvo laimingas, 
moji medžiaga — didžiuliai dro- jįs buvo tolerantiškas ir užjaus- 
biniai plakatai, lietuviška vėlia- davo visų bėdas ir visus vieno- 
va, juoda gedulo drobė — buvo’ dai traktuodavo.
padengusi grindis, stalus, kėdes, j 1922 m. buvo įsteigtas Kauno 
Buvo įnešta sunki dėžė su gran Universitetas. Prezidentas pas- 
dinėmis.

Po pirmojo liudininko apklau. socialinių mokslų katedroj skai- 
sinėjimo atrodė, kad byla galėsjtyti Lietuvos istoriją. Iš gimna- 
tęstis 2-3 dienas. Tačiau antrojo zįjos direktoriaus pareigų jis ne-

Tėvelis buvo nuoširdus Ir at
viras žmogus. Jis mylėjo visus 
žmones be partijų ir tikybų skir 
tumo. Jis buvo širdies žmogus. 
Jis gyveno širdimi ir širdimi 
mirė. Jis buvo ištikimas refor- ■ 
matas ir nuoširdus biržietis, ku
ris sakydavo:

“Biržai, tai antras miestas po 
Vilniaus”.

Paskaita skaityta Čikagoje 
laike XXXIII sinodo tremtyje 
1980 m. birželio 21 d.

mių knygų, kurias visi kartu 
skaitydavome. Vaizdžiai atsime
nu Meterlingo “žydrąjį Paukš
tį”, “Konradą Valenrodą”, “Hau- 
fo pasakas” ir kitas knygas. Jo j 
mėgiamiausias rašytojas buvo • 
Ibsenas, kurio mums dar nes
kaitė. I

1924 m. tėvelis keliamas į 
Klaipėdą, mokyklų decemento 
pareigoms. Tai visa šeima ke
liamės į Klaipėdą. Tėveliui ten
ka kas savaitę važinėti iš Klai-' 
pėdos į Kauną paskaitų skaityti. 
Po dviejų metų atsisakė decer- Įjkimo, įvykusio Lietuvių klube,, 
nemo pareigų ir liko tik profe-. nius pasiekė žinia, kad nušautas 
sorium Kaune. jRockfordo policininkas, žiauri .

Jis mėgo ir į laikraščius raši- tragedija, kada vejamas mo- 
nėti. Jo slapyvarde buvo Jonas te1 s rankinuko pagrobėjas šū- 
Mažutis. Jo straipsniai buvo,'tu į galvą nušauna vos priešu 
spausdinami “Vilniaus Žinio- m<?tus laiko pradėjusį policijos

‘Lietuviu Tautoj”, “Pasiun- karjerą 23 metų amžiaus parei- 
tinyj”, “Mūsų Žodyje” ir kituo- vyfQ R- Blank.
se. Kaune būdamas tėvelis daž-' 
nai kalbėdavo per radio Lietu
vos istorijos klausimais.

Tėvelis buvo jautrus žmogus.

Rockford, III. .
Liūdna metų pradžia

Sugrįžus iš Naujųjų Metų su-

sorium Kaune.

se'

UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS STUN 
ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu skaitytoją 
reikalais prašom* p&sinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

‘Gintė Da-
— - --

Margiris Ais
tis”, — “Rimantas Stirbys”, “fa
ther Kazimieras Pugevičius”, 
“Virgus Volertas, “Vytautas .Vo- 
lertas”, “Danutė Vaičiulaitis”. 
Nuo juoko nepajėgė susilaikyti 
ir pats teisėjas.

Prokuroro kaltinamoji kalba 
nebuvo ilga, tačiau slaptosios 
tarnybos pareigūnų liudijimas 
buvo labai detalus ir ilgai užsi
tęsęs. Ypač ilgai nusitęsė pirmo
jo liudininko parodymai, atsa
kinėjant į prokuroro ir gynėjo 
klausimus. Nusikaltimo įrodo-

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 dovanu sava _ 
yra naujas ikaitytojaa. Priede  dot 
Pavardė Ir vardai ________ ____________
Adresai —-----------------------------------------

, kuris

Sponjoriara pavardė, vardu Ir vietovė

< Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą b 
N*ujienų pastanga*, prašau jas siuntinėti už pridedamus----- dol.
Pavardė Ir vardas -------------------------------—----------------------
Adresas --- ------------------------------------- —------------------------—

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi m 
raitės susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė Ir vardas —----------_—. ----------------------------

Įtariamasis nusikaltėlis tuo
jau buvo pagautas. Surastas ir 
rankinukas bei ginklas.

Sausio' 3 d. 12 vai. vykstu į 
Jis stengėsi savo rūpesčiais kitu I'al'aiijos kapines dalyvauti 
nevarginti/ 1931 m. buvo jam žuvusiojo laidotuvėse. Laukuose 
patys sunkiausi ir skaudžiausi esan^iose kapinėse pučia šiau- 
metai- Vyriausybės ’parėdymu, Į rus - vėjas ir kanda šaltis. Prie 
pavasario semestrui pasibaigus, duobės esanti palapinė padeng- 
universitete vyko tarnautojų ‘ įvairiomis gėlėmis. Didelė 
užimamų vietų pertvarkymas, penkiakampė gėlių žvaigždė Illi- 
Tėvelis, laukdamas tarnybos pra , no^ vėliavoje, o jos viduryje 
nešimo — paskyrimo, net kas. P°^c^n^n^° numeris 236.
dieną eidavo į tolokai esantį pas . Pagalian pasirodė laidotuvių 
tą, tikėdamas, gauti žinių. Deja, I procesija> atvyksianti iš Rock- 
jo tas kankinantis laukimas nu-.forcĮo, žuvusiam pagarba iš- 
sitęsė net iki rudens, visai jau 4 spaudžia ne vienam ašarą, nes 
prasidedant mokslui. Tos vasa-’ta pagarba jis užsipelnė- * 
ros pergyvenimas daug prisidėjo , 130 poliįijos mašinų,’ blykcio-
prie jo sveikatos ir širdies pablo-i janeįų raudonomis šviesomis, 
gėlimo. Daktarų patarimas jis iš-, siįnko kapinių kryptimi. Ilga 
važiuoja į Prancūziją pasigydy-, virtinė civiliu masinu sekė pas- 

_ ti. Išvažiavo- jis lapkričio 24 d.-kui; Prisipildė piinos kapines.
. ir grįžo gruodžio 14.d. nebaigęs §e^jos vėliavos su garbės sargv- 
nustatyto gydymo. Grįžo į na_'bomis; juodas karstas, aštuoniu 
mus, į naują butą, kuris dar ne- draūgu nešamas. Tėvai, broliai’ 
buvo įruoštas ir sutvarkytas. sesu0 ir kiti giminės artėja prie 
Ant stalo gulėjo naujas tos die-: duokėš. Penkios eilės išsirikia- 
nos Lietuvos Aido Nr., kuria-, %ąisju policininku saliutuoja, 
me rado mirties užuojautą savo ' paHcijos k a p elfonas atlieka 
draugo, pedegogo J. Vokietaičio j trumpas iaidojirao apeigas. Pa- 
šeimai. Tėvelis tai perskaitęs, su-!sigirsta komanda> ir mirusiojo 
sijaudinojr tuoj pats savo vardu pagerbimui nuajdį 21 ..vis 
paraše užuojautą. Bet, Tcaip 1^. Lifldni ’ trimito sai ko 

S±nC’ą dieną- paskutinį sudiev. . .
dzio 17 d. 1931 rų,-ir jis jau bu-; :
vo mirusiųjų tarpe. Sekančiame į Kalvarijos kapinės, kuriose 
“Lietuvos Aido’’ Nr., tame pa- paalidota ir daug lietuvių, padi- 
čiame puslapyje buvo patalpin-dėjo dar vienu nauju jauno pa
tą jo užuojauta Vokietaičio šei- reigūno kapu, kurin atsigulė vi- 

, mai ir draugų užuojauta mūsų su žmonių ramybės saugotojas.
i tėveliui mirus- • Rockfordietis

; Vladimiro j NEBRANGIOS. BET VERTINfiOS KNYGOS 
kalėjime, bet jam . to neužteko-

davo visų bėdas ir visus vieno-

1922 m. buvo įsteigtas Kauno

kiria jį ordinariniu profesorium

ir trečiojo liudininkų apklausi
nėjimas buvo gerokai trumpes- važinėti į Kauną kas savaitę pas- 
nis, o ketvirtas iš vis nebebuvo kaitų skaityti. Mums, vaikams, 
iškviestas. '■■■■■ būdavo didelė šventė! Kai jis

Gynėjas E. Raskauskas išnau-j grįžęs iš Kauno papasakodavo 
naudojo kiekvieną plyšelį,-griau Į savo pergyvenimus ir įspūdžius! 
damas liudininkų parodymų i Papasakodavo apie teatrą, apie 
reikšmę. Taip pat jis buvo nu-j operą ir dažnai atveždavo įdo- 
matęs kviesti liudyti kelis kalti- - 
namuosius- Tačiau teisėjas Spreri 
dimą paskelbė po prokuroro Iju- 
dininkų apklausinėjimo. Nors 
prokuroras įtikinėjo, kad pbli-

atleidžiamas, todėl jam tenka

bet konkrečiais darbais”
Laiko estafetėje laisvinimo 

darbų ' vėliavėlės iš- vyresniųjų
cininkams sąmyšio metu nebuvo | Perema Į iaun^ rankas- Di’

džiuokimės jais, ' pasitikėkime 
jais, ir remkime juos.

Juozas Kojelis
' (Draugas, 1980.XII.20 d.)

Dešimtys tūkstančių lietuvių 
bėgo nuo rusiško komunizmo 
kaip nuo didžiausios žmonijos

įmanoma kiekvieną demonstran 
tą įspėti, kaip to reikalauja įsta
tymas, bet teisėjas priėmė gynė
jo argumentą, kad demonstran
tai buvo areštuoti ne visai tin
kamu būdu,, todėl dešimt teisiai- 
mųjų visai išteisino; trim, stud.
Margiriuj: Aisčiui, kun. Kaži- • nelaimės, tuo tarpu Amerikos 
mierui Pugevičiui ir “Bridges”: lietuviškas jaunimas nutarė pri- 
redaktoriui Rimantui Stirbiui, j sirakinti prie rusiškos komunis- 
priteisė po vieną dieną kalėjimo,' tinės tvoro's. Jeigu jie būtų tą 
nes, teisėjo įsitikinimu, jie po- j tvorą išlaužę, tai dar būtų su- 
licijos įsakymą turėję girdėti.' prantama, bet rakintis prie tvo- ‘ 
Tačiau į bausmę užskaitė arešto ros jokia- logika nepateisina. į 
metu išsėdėtą laiką, todėl iš nau- f ” \ ’ ....................
jo jiems bausmės atlikti nebe- j metusi prirakintas 
reikėjo.

Demonstrantai dėkingi lietu- Vaikų-paklausęs, jis ir.Wash- 
vių visuomenei, kuri juos mora- j ingtone prie rusų tvoros prisira- 
liai ir finansiškai parėmė ir, kino. Kudirkai atleidžiama, nes 
svarbiausia, suprato jų žygio . jjs apje politines kovas menką 
idealistinį tikslą. Savo laiške nuovoką turi.
Lietuvos jaunimui jie padarė 
? oi -o/xi irm Ir n H o m rvn ra _ •
Lietuvos jaunimui jie padare Kun. K. Pugevičius mokytas 
įsipareigojimą, kad demonstra- melstis, bet jis panoro’ politi- 
cijų metu pareikštas solidaru- kuoti. 
mas su Lietuvos jaunimu “atei
tyje stipriau reikšis ne žodžiais, kos tvoros. Tai vaikų darbas.

Savo neapykantai paro-

I • 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. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

I

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau-
I dyti, jis prisirakino prie rusiš- tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės -atsiminimai apie dainų

šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- 
Praeis daug laiko, kol vaikai tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis

aniimimiiBIIIIIIIIBIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIB bei užkulisiais. Studija yra ĮSI pusi., kainuoja S2.
= teises, ir stos ginti pavergtos tau- Į

_. - įos teises. StebėtojasJAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

4 RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B3.f Reglitruofru

ainnnniiiiHiiiiiiiH

Išėjusi U spaudos ir galim* gauti knygų nnkoji

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
ga* daryti jtakoc | krašto politiką. 102 pel. Kaina fl.58. 1

I
Knygo* boa Haiųatoa, jd fl-50 čeki* arba Money Orderi* į

tbus pasiųstas

• • << •. . t

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

OUENTRIC COATED ASPIRIN

• 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

- vitavardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina ?6.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, 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.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pd. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį peratuntlmo maldoma.

Naujienos, Chicago, B, DL Tuesday, January 13, 19S1
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Bobelio vadovaujamas ALTas Kudirkos šeimos kelionę

SKAITYTOJO NUOMOM
jis bk pasinaudojo šio krašto 
spaudės laisve, leisdamas spaus-

1980 m. lapkričio mėn, 22 — 
24 d. “Naujienų” laidoje tūlas 
G. Mališauskas savo straipsnyje dinti Jurgio Gedimfnėno “Skir- 
“psichiškai nesveiko žmogaus 
šVaičiojimai", vėliau — gruodžio 
men. 2 d. “Naujienų” vedama
jame “Nelemtas “Kario” prover- : 
žis prieš mūsų laisvinimo veiks
nius” pasirašytas A. Sriliohis 
vardu, pasisako apie “Karyje” 
tilpusį Jurgio Gediminėno strai-

A

Gaila lietuvių neįtikino
Juozas Gaila, suskaldęs JAV LB Cicero apylinkę ir 

sustabdęs Amerikos Lietuvių Bendruomenės augimą, šių 
mėtų sausio 10 dieną prašneko apie Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto seimą Toronte. Seimas prasidėjo 
praeitų mėtų gruodžio 13 dieną, bet visi frontininkų 
kontroliuojamos katalikų spaudos redaktoriai tylėjo apie 
Toronto lietuvių seimą.

Tylėjo frontininkai apie Toronte vykusį svarbų Ame- 
riko-- ir Kanados lietuvių pasitarimą, taip pat veik visą 
mėnesį ir Draugas liežuvio neapvertė ne tik apie apie 
Toronte vykusią VLIKo konferenciją, bet jis tylėjo ir 
anie Madrido konferenciją. Abu klausimai lietuviams 
yra Tanai svarbūs, bet abiem klausimais dabartiniai 
Draugo redaktoriai; sayp nuomonės nepareiškė. Tiktai 
praeitą penktadienį . nežinomais inicialais pasirašytu 
įžanginiu pirmą kartą prabilo apie Madrido konferen
cijos eigą, o Gailai leido aiškinti VLIKo seimo eigą. Kas 
Įvyko Toronto seime frontininkams nepatiko. Jeigu jie 
būtų įpareigoję nuosaikesnį žmogų VLIKo seimui inter
pretuoti, tai būtų suprantamai ir įtikinančiai jų pozicija? 
išdėstyta. Žmonės bent būtų galėję suprasti, ko jie sie
kia. Daugumai būtų aiškiau, kur jie vairuoja, bet įparei
goti Gailą komentuoti Toronto Įvykius, tai didžiausias 
pasityč'ojimas.

apmokėjo, sugrįžusių čekių kopijas atspausdino Nau
jienos, bet Gaila ir toliau tebetvirtino,-kad kelionės pini
gus pasiuntęs jis, o ne dr. Bobelis. Los Angeles mieste 
lietuviai veikėjai prispyrė prie sienos inž. Algimantą 
Gečį, kad pasakytų, kas apmokėjo Kudirkų kelionę. Jam 
buvo labai nemalonu, bet jis prisipažino, kad kelionę ap-‘ 
mokėjo ALTas, bet Gaila niekam neprisipažino, kad pi
nigai buvo duoti ALTo, o ne Bendruomenės. Jis paskelbė 
melą ir nori, kad lietuviai tuo melu tikėtų.

Toronto VLIKo seimas priėmė dr. K. Bobelio prane
šimą apie atliktus darbus, išklausė apie dr. Bobelio ir 
VLIKo vicepirmininko inž. Liūto Griniaus pastangas 
tartis su PLB pareigūnais apie bendrą darbą Lietuvos 
laisvinimo kovoje, bet inž. Kamantus atsisakė. Tačiau. 
Gaila ir toliau klastoja tuščią tvirtinimą, kad VLIKas 
nenori tartis. Kaltina ne visą VLIKą, bet smarkiausius 
smūgius kerta dr. Bobelio ‘'nesugyveriamam charakte
riui”, būk todėl visa konferencija patvirtino dr. Bobelio 
atliktus darbus, įskaitant ir pastangas išsiaiškinti nesu
tarimus su PL Bendruomene.

Gaila girdėjo prel. J. Balkūno kalbą į Toronto šeimą 
-suvažiavusiems atstovams, klausėsi prel. Balkūno išdės
tytą darbų pasiskirstymą, bet ilgame pranešime “VLIKo 
šeimas Kanadoje” jis tos paskaitos turinio visai negir-. 
dėjo. Po prel. Balkūno kalbos jis visai negirdėjo mažiau
siai penkias minutes besitęsusių nenutraukiamu ovacijų

tingoš Nuomonės”.
Mes — žilagalviai — labai ge

rai a’tsfmenanie laisvosios Lie
tuvos ano meto valdžią, kuri bu
vo pagrįsta “vado” principu.

Kas bandė eiti prieš — pasigai
lėjimo nebuvo.

Atsimename kaip Suvalkijos
psnį — “Skirtingos Nuomonės”- ūkininkas, nešdamas sunkią že- 

G. Mališausko “recenzija” nė- rrfės mokesčių naštą, vienaip ar 
ra pagrista elementariausiu spau kita'p, kartais sau duonos kas- 
dos kritiko etiketu. Paskaičius ' h į nutr^ūkdamas, bet surinkda- 
tos dienos “Naujienas” su mini-j vo reikiamą litų sumą tiems 
mo asmens “šedevru” — nieko' mokesčiams "sumokėti. Bet kai 
daugiau neliko kaip pakurti pe
čiu. ..

A. Sv lonis — daug santūres
nis. Panašu, kad vedamąjį ra
šantis asmuo yra geriau pasi
ruošęs pirma pasižiūrėti i save, 
vėliau teisti kitus...

Tegul būna ir man leista pa
sisakyti apie Jurgio Gedimineno 
“Skirtingas Nuomones”. 
Negaliu iškęsti n e p areiškęs 
savo nepasitenkinimo apie asme
ninius priekaištus “Naujienų” 
redaktoriui.

Nepritariu nevykusioms pas
taboms ir puolimams ant ALTo 
ir VLIKo, vadovaujančių asme
nų-

PRITARIU “gražioms” pasta-' 
boms, kurios skirtos Lietuvių’ 
Bendruomenės adresu.

Atsiminkime tiek, kad mes iš; 
totalinės tautininkų diktatūros 
ir poros okupacijų atsiradome' 
Šiaurės Amerikoje, kur vis dėlto 
yra demokratija.

Atsiminkime, kad Lietuvoje 
po kiekviena spausdinta “špar
galka’’ > turėjo - būti prierašas:' 
“Karo Cenzūros leista”. Ar tai 
demokratijos ženklas? Todėl 
pykti ant “Kario” redaktoriaus’ 
p. Z. Raulynaičio neverta, nes’

1 ta -našta pasidarė per sunki ir 
ūkininkai paprašė kelis centus 
daugiau mokėti už pristatomus. 
Dieno produktus — kas pasida
rė? Pačioje darbymetėje areš
tai, kaulų laužmai, teisymai ir 
admirnstracines baudos. Kas ri
ša tai atliko? — Ne N. K. V. D. 
ir ne GESTAPO, bet mūsų to. 
mėto valdžioje buvę blizgan
čiais antpečiais pasipuošę ir ge
rus atlygtriimūš gaunantieji pa-’ 
reigūnai.

Dar ir šiandien Sutinkam ir’ 
matom ano meto buvusius ^są
žiningus” .h’epriklausomybės lai
kais tautinio režimo aklus tar-i 
bus, kurie ir šiandien daug kai-' 
ba, save aukština, bet tikrumo
je perpildyti savo buvusios ga
lios fr didybės pamušta, kad jų 
dainelė jau sudainuota...

Ar mums šiandien reikia tų 
ilgiausiais titulais besivadinan
čių LB pirmininkų, kurie sako-- 
si demokratiniu būdu išrinkti- 
(P. S. jeigu būtų tikrai laisvi 
LB rinkimai, tai dabartiniai pir-- 
mininkai pralaimėtų žiauriau ne
gu Anfėrikb's Carteriš. -..). Bet 
ta nelemta afribicija nelėidžfa pa 
miršti praeitiėš ir atsisakyti ^Va- 
dų” rr “vadukų” principo.

» ro, nes sekančia proga atsilan
kius Australijoje (Nainys) — 
vielinė kengūra gali įspirti į .už
pakalį. .. Gi jeigu pasirodys An
ginoje (Kamantas) — garantuo
ju — karalienė pasiųs vieną iš 
savo tarnaičių su šluota tokį sve
čia išprašyti- • •

Jaučiu, kad atsiras asmenų, 
kurie perskaitę šias eilutes p ra
vi ' ks “krokodilo ašarom”, ta
čiau jeigu atsiras reikalas įvy
kusius faktus bus galima patei- 
sj iti ’ludininkų pasisakymais ir 
dar gyvų esančių ano meto “są- 
?j-iingų” pareigūnų pavardėmis.

Gi pabaigai: — Artėja laikas 
kaip pradėsime' ruošti vasario 
16-sios minėjimus. Susipraskime 
ir savo aukomis remkime mūsų 
ALTą VLIKą bet nei cento tai 
“vargšei” LB, kuri turi patyru
sių “vadų” bet nemoka “vado
vauti”. . . Suvalkietis

Juk Amerikos lietuviai Juozą Gailą pažįsta. Jis jokių 
organizacinių nuostatų iki šio meto nesilaikė. Atvyko 
į Chicagoje ruoštą Adomo Varno šimtmetinės sukakties 
minėjimą, susitiko Andrių Juškevičių, neseniai Išrinktą 
JAV LB Cicero apylinkės pirmininką, ir tarė jam: “Tu 
jau nesi Cicero pirmininkas . —“Kodėl?” —“Todėl, kad 
aš tau taip sakau”. Jis sekančią dieną sukvietė kelių apy
linkės narių susirinkimą, pranešė, kad Juškevičius jau 
ne pirmininkas, ir įsakė išsirinkti kitą pirmininką. Išsi
rinko ne tik pirmininką, bet teisman nuėjo aiškintis, ar
jis turi teisę išrinktą pirmininką atstatyti, ar neturi.

Jis paskelbė lietuviškoje spaudoje, kad jis JAV LB 
pinigais apmokėjęs Simo Kudirkos ir jo šeimos kelionę 
lėktuvu į Ameriką, bet užmiršo, kuriai kelionių agentūrai 
pinigus įdavė. Amerikos lietuviai žinojo, kad dr. Kazio

KAZYS BORUTA

SVEČIUOSE PAS ČIURLIONIUS
’Tęsinys)

Vasarodamas Druskininkuose, Markevičius 
dažnai užeidavęs pas Čiurlionius. Su visa šeima 
buvo artimai susigyvenęs, o mamos buvo tikras 
bičiulis. Atėjus į svečius, Senovišku papročiu svei
kindavosi, bučiuodami vienas kitą į petį.

— Kaip laikaisi, ponia Konstantiene? — jaut
riai klausinėdavo. — Kaip vaikučiai? Ar visi 
sveiki?

Buvo labai malonus ir nuoširdus žmogus. Su
džiūvęs, liėknAs, su žila barzda, sudvasinto veido. 
Pas č.rurliūnius kartais ilgiau užtrukdavo, nes 
muzikų šeimoje, būdafhas pats mužikas, geriau 
jautėsi, negu savb namuose.

Markevičiaus šeima buvo didelė. TYirėjo žmo
ną — didelę davatką, kuri amžinai visą šeimą ma
rindavo pasninkais ir visus jaunuolius norėdavo 
išleisti į kunigus. Buvo prikibusi ir prie Čiurlio
niu Stasio, kad eitų Į kunigus, bet daktaras, ma
tydamas Stasio svyravimą, juokais Įspėjo:

— Jeigu stosi į seminariją, ištiesiu ant suolo 
ir įkresiu savo rankomis 25 rykštes.

1 ą jo sąmojį dažnai pakartodavo M. K. Čiur- 
■‘omr. sudrausdamas jaunesniuosius brolius nuo 
beprasmišk'’ klaidžiojimų.

Malkevičiaus sūnus Petra sbuvo politechni
kos studentas. Taip pat buvo muzikalus, nors tė- 
•u s ir -kūsdavosi, kad sūnus nevykėlis, skam

kalbėtojui; jis to negirdėjo ir nejautė. ..
Gaila žino, kad f rentiniai lietuviški, elementai norėjo 

primesti VLIKui komisiją, kuri turėtų teisę nustatinėti,, 
kuriuos klausimus VLIKas turėtų svarstyti ir kuriuos ati
dėti, bet-šis pasiūlymas buvo atmestas 21 balsu prieš 7. 
Viši kiti opozicionieriai, pamatę seimo daugumos nuo-' 
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taikas, jokios opozicijos nebekėlė, .bet .'Gaila, nekreipda
mas dėmesio Į seimo nutarimus, ir toliau teberašo, kad 
dr. Bobelis nenori su jais bendradarbiauti. Ne jis ir ne' 
jo bendradarbiai kenkia vieningam lietuvių darbui, bet-
kalti tie, kurie dirba. ’ " ,

Draugas veik visą mėnesį' neskelbė žinių ą'pie To
ronto VLIKo seimą. Iš to viso, kas .šiandien paskelbta, aiš-, 
kiai matyti, kad frontininkai ir toliau ves žūtbūtinę kovą 
ne tik ALTui, bet ir VLIKui. Pora savaičių atrodė, kad-

Draugas banjys informuoti savo skaitytojus ne tiktai 
apie frontininkų užgožtą J AV LB-, bet leis žodį kitą tarti 
Ir ALTui bei VLIKui.

Gailos straipsnis turėjo išsklaidyti visas tokias vil
tis. Užmirškite. Frontininkai yra pasiryžę ardyti VLIKą 
ir ALTą. Jokie "argumentai jų neįtikins,, jokios prelatų 
paskaitos jiems nieko nereiškia. Draugo skaitytojai dak
taro Bobelio paskaitos nebematys. Neteks jiems matyti 
visos preL Balkūno paskaitos.

Gailos rašinys yra pirmoji kregždė Drauge. Jis pra
laužė visą mėriėsį stovėjusį ledą. Iki šio meto pikčiausi 
frontininkų smūgiai ėjo Naujienoms, bet dabar aiškiai 
matyt, kad visi artilerijos vamzdžiai nukreipti Į dr. Bobelį.

Turime vieningai kovoti prieš melą ir šmeižtą. Gai
los skelbiamais melais nieko jie nelaimės. VLIKo dau
guma juos suvaldė. Toronto seimas padarė didelį žingsnį 
pirmyn. Toronto šeimas jau nepanašus į buvusius Flori
dos ar Chicago’s seimus. Praktiškas darbas turi Įveikti 
pasipūtėlius,. intrigantus ir vienybės ardytojus.

IRANAS NEREIKALAUS 
$24 BILIJONŲ

TEHERANAS, Iranas— War
fen Christopher išaiškino Irano 
vyriausybei, kad Amerika nie- 
kad nemokės tranui 24 bilijonų 
doleriu už 52 amerikiečius įkai
tus. Irano vyriausybė apsvarstė 
atsiųstus paaiškinimus ir pripa- 
zm'6, ka’d Irsiąs nereikalaus, 
kaip tai da're pradžioje, 24 bi
lijonų dolerių.

Pačioje pradžioje prez. Cartc- 
riš prižadėjo perleisti Irano’ vy
riausybei Irano iždui priklau
siančias $5.5 bilijoifo, kuriuos 
Irėno šachas buvo padėjęs į 
Amerikos bankus. Prezidentas 
sutiko atšaldyti apie 2 bilijonus 
dolerių, ktirie dabar yra įšaldyti. 
Dėl likusių sumų teks eitį^į teis
mą ir ten aiškįšū^Fgjagal vei- 
kiaūčiiišĮstatymus jos priklauso 
Irano vyriausybei, privačioms 
bendrovėms- ąr atskiriems as- 
hieriifhs. Irano valdžia dabar 
klausia, kaip tie pušėšto bilijono 
dolerių bus perduoti Alžfro ban
kui ir kada jie bus atiduoti 
Tranui.

— Antradienio vakare, sausio 
20 d., po formalios prezidento 
Ronald Reagano inauguracijos, 
prasidės banketai su programo
mis. Tuo pat metu Jimmy Gar
tens ruošia pobūvi demokratams 
ir draugams Plains, Georgija 
valstijoje.

— New Yorko butų nuomoto
jai atsisakė mokėti nuomas ši
limos neduodantiems savinin
kams.

— Automobilių darbininkų 
unija nutarė uždrausti užsieny
je gamintus automobilius pa
statyti unijos sklype.

bina polkas, valsus ir nesupranta rimtos muzikos..
Prie Čiurlioniu šeimos buvo ir sūnus prisi

rišęs. Susidraugavęs su Čiurlioniu jaunimu, ypač, 
su Stasiu, taip pat politechnikos studentu, kar-. 
tais atvažiuodavęs net žiemą Į Druskihinkus pa-: 
viešėti pas čiurlionius.

Duktė Valerija taip pat skambino, bet, kaip, 
ir motina, mažai derinosi į muzikų šeimų arti
mą bičiulystę.

Kartą buvo toks atsitikimas. Čiurlioniu mo
čiutė pasiuntė savo dvylikametę dukrytę Valę sū 
bukietu pas Markevičius. Bukietas buvb labai 

i gražus, sudarytas pagal piramidę. Valė pati ža
vėjosi bukietu ir vaizdavosi, kokį nepaprastą įspū
di padarys Markevičiams. Tai bus tikra šventė, 
ir ji kažką nepaprasta išgyvens.

Bet išėjo labai paprastai. Bukietą priėmė 
Markevičienė ir padėkojusi užtepė baronką su 
sviestu. Ak, kriks apmaudas paėmė tada mergai-, 
tę! Išėjusi sviedė tą baronką į patvorį rr pradėję 
neapkęsti Markevičienės. Kokia ji kvaili ir ne
jautri! Negi dėl baronkos Valė nešė tokį gražų 
bukietą? — Kad bent vieną jautresnį žodelį, ir 
mergaitė būtų patenkinta parbėgusi namo. Bet 
šito apibrėžta davatka negalėjo suprasti. Tai ga
lėjo padaryti tiktai daktaras Markevičius, muzi
kas. Apie jį ir išliko Čiurlioniu šeimoje nuošir
džiausi atsiminimai. Tai buvo didelės ir gražios 
sielos žmogus. 

# <r *
Po pietų nutariame eiti į Ratnyčios slėnį. Ti

kimės, kad jis bus išlikęs. Tėh buvo gražiausia 
Druskininkų pasivaikščiėjlmo vieta. Be to, ten 
turi būti užtvankos ir maudyklės, ir didelis ak
muo upokšnyje — sūris, ties kuriuo mėgdavo 
maudytis mano ŽvirbHuka’s. kai dar mažas buvo. 
Tai kaip čia dabar tokios Įžymios vietos neap- 
lahkysi?

Einame pro miestelį. Praeiname pro Marke
vičių namus, paskui pasukame pro kleboniją į 
ūksmingą taką.

— Na, čia dabar sustosi ir išsižiosi'! — juo
kaudama Įspėja mane Bičiulė.

— Kas gi Čia bus? — nustembu.
— Pamatysi, — klastingai nusišypso. — Gir

di ? Juk tai Ratnyčėlė Čiurlena.
Tikrai, iš tolo mus pasitinka Ratnyčios upe

lio gyva muzika.
Mes skubiai nusileidžiame supuvusių laipte

lių trekanomis į slėnĮ.
'ko’ks slėnlsJ

Tikras lietuviško upelio slėnis. Su aukštais 
skardžiais, dideliais medžiais ir gyvu upokšniu, 
kuris pasišokinėdamas bėga per akmenis, tašky
damas purslų sidabrą ir tyliai skambėdamas, kad 
nesuprasi — verkia ar juokiasi, kaip ir kitos Lie
tuvos upės. Juk ir Nemunas, tas galiūnas, dai
noje teka, tarsi mergelė verktų ar juoktųs. Tokia 
mūsų gamta, visur suaugusi su lietuvio siela ir 
niekur neatidalinama. Todėl lietuvis negali skir
tis su savo kraštu.

Palydime mes linksmą Ratnyčią j Nemuną

jos gražiu slėniu. Žinoma, nelikę čia nei takėlių, 
nei suolelių, nei kitų kurortinių Įrengimų, tiktai 
pilna, gaila, dvikojo gyvulio pėdsakų, kuris, ro
dos, nieko neveikia, tiktai biauroja viską, kas pa
saulyje yra gražaus. Bet Ratnyčia nepasiduoda 
biaurojama. Ji stengiasi išlaikyti savo pirmykštį 
grožį. Nuo tų pastangų griūva smarkios srovės 
paplauti skardžiai, o su jais virsta ir šimtamečiai 
medžiai, pastodami kelią gyvai srovei. Pyksta 
Ratnyčia, taško griovusius stuobrius, bet tiė visu 
sunkūmu užgula upokšnio vagą ir tarsi erzinasi 
su smarkaujančia srove. Ką tu man padarysi? 
Aš ir taip paguldytas. Nerimstanti Ratnyčia Tau
kia liūties ir didesnės srovės, kad galėtų užtvaras 
išgriauti ir išnešti kritusį stuobrį į Nemuną.

Ratnyčios slėnyje mėgdavo pasivaikščioti ir 
M. K. Čiurlionis bei paklausyti jos nuostabios mu
zikos. Ta muzika ir dabar skamba. Ir mes, jos 
klausydami, slankiojame gražiu slėniu, ieškoda
mi upokšnio srovėje didelio akmens — sūrio, kurį 
jau minėjau. Bet kur jis dingo? Daug apsamonu- 
jusių akmenų žaidžia su srove, bet mūsų sūrio 
nematyti. Štai šitas, lyg tas būtų, lyg ne tas.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK TR KftVŠ PARAGINK

SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS"
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li Kuomet tarptautinis ideologų karas eina smarkyn ir pa
saulio tuosoiai ieško tinkamų žodžių apibūdinimui daoariies įvy
kių, dažnai būna vartojamas žodis ’‘Armagedonas”, nors retaj kas 
temegma aiškinti ką tas žodis reiškia- Gal taip daroma dėl ro, 
kad rašytojai abelnai nežino ką tai reiškia. Vienok jie numano, 
kad nurodoma į baisėtinas kautynes, apie kurias jie mažai ką 
težino. Daugelis spėja, kad Armagedonas yra kaip nors sujungtas 
su didele kova, Kurioje kaip nors dalyvaus ir patsai Viešpats.

Armagedonas yra Biblijos žodis, randamas paskutinėje Bib
lijos knygoje, kurioje kalbama apie^”kovą aidžioje Visagalinčio  jo 
JDievo dienoje” (Apreišk. 16:14). Apreiškimas yra simbolių kny
ga, kurioje parašyta apie ilgą kovą tarp liesos ir klaidos, teisybės 
ir neteisybės, Kristaus ir Antikristo.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5421 So. Mozart, Chicago. IL 60632
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ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA 
"Jii nurinko juos į vietą, kuri hebraiikai vadinama Armageden* 

(Apreiškimo 16:16)

M. Šileikis Potvynio madona

Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ
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A. G. — “Trumpi gyvenimo 
aparašymai”, “Vyskupas Jonas 
Kalvanas”; A. G. — “Senjoras 
Ansas Trakis”; P, V. “Kunigas 
Fricas Skėrys; Kun. E. Gerulis 
— “Atsisveikinimo žodis miru
siam Jokūbui Kragždei”. Sūnė
nas Motiejus — rašo apie mati
ninką Motiejų Tamulėną, miru
sį nuo širdies smūgio Floridoje 
1980 m. rugsėjo 24 d; L. N — 
“Elena Cumftaitė-Nastopkienė” 
(1876. II. 3-1949. V. 9 d.):

Kelių asmenų gražūs atsiliepi
mai apie “Mūsų sparnų” žurna
lą. Užuojautos ir įvairios kroni
kinės žinios. Gausiai iliustruo
tas- Įdėta ir keli eilėraščiai, žur
nalas verta paskaityti netik evan 
gelikams, bet ir kitų religijų 
lietuviams. Žurnalą administ
ruoja Jonas Palšis, 5718 S. Ri
chmond St., Chicago., Ill. 60629.

Stasys Jtcskėnas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIVh

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPI VM a

- GORDON FUNERAL HOME

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Mažeika & Evans

I
J
i

T»i____Bi 3-5193

DK A. B. GLEVECKA> 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
SPEC1ALYM AKIŲ i-IGC» 

4907 Wes* 103rd 5trwt
7 Blandos pagal suftarimv

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vaL p.p. 
iš WTTS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

MŪSŲ SPARNAI
i

DK EEAiNK PLECKAS
OPTOMfiTRiSTAB

^ALBA UŽTrUVISKAi
ujJLC f t 5L TeL 737-5145

.ulcloa muiku tkiniua a
’conuct lames'"
^iUruzi4. Jždaryu uec.

LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURG7JA 
2656 WEST 63rd STREĖT

Valandos; antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtai. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880,

Rezidencijos talef.: 448-5545

j

CLEVELAND. OHIO
Lietuvos Nepriklausomybės 

paskelbimo 63-jų metų sukak
ties minėjimui Cleveland© Ame
rikos Lietuvių Tarybos (ALTo) 
skyrius intensyviai ruošiasi. Pa
grindiniu kalbėtoju bus mūsų 
laisvės kovotojas, kalėjęs komu
nistų kalėjimuos ir sunkiomis 
aplinkybėmis nesenai pasiekęs 
^Laisvuosius vakarus — Vladas 
šakalys.

Per trumpą savo buvimo lai
ką vakaruose jis labai aiškiai iš
dėstė komunistinės Rusijos tiks
lus ir jų veiklą likusiam pasau

Buvusiam Mūsų sparnų redak
toriui Jokūbui Kregždei 1980. 
VIII. 10 d. mirus, dabar šį žur
nalą perėmė redaguoti Petras 
Bružas. 1980 m. gruodžio mėn. 
Nr. 49 pasirodė tik dabar. Vir
šelyje H. Pavilionio piešinys — 
buvusio redaktoriaus Jokūbo 
Kregždės paveikslas (1903. X. 
^3-1980. VIII. 10).

Žurnalo turinį sudaro: Kun. 
't. Ne’mano straipsnis “Kaip 
gyventi?”;

V. Karosas duoda žinių iš Jo
kūbo Gregžnės veiklos ir gyve
nimo. Jokūbas Kregždė ne tik 
'eda-gavo Mūsų sparnus, bet dar 
uspėjo parašyti ir du stambius 
- “Lietuvoje reformatų rašti- 
’a”, ir prieš pat mirtį suspėjo 
šleisti “Roformacija Lietuvoje".

Kun. S- Neimanas duoda daug 
•žinių apie buvusį hugenotų kil-
. mės kunigą Fridriką Barnelį, ku- Dagys — “Jokūbas Kregždė —

is mokslus ėjo Olandijoje, Vo- energijos žmogus”; J. Kr.—“Ele 
kietijoje. vėliau kunigavo Seiri-
v parapijoje ir kitur.

A. G. — Confesio Augustana 
150 m. jubiliejus.

Aleksandra Vaisiūnienė, raši
nyje “Paskutinė dovana”, vaiz
džiai aprašo motinos mirtį ir per 
bombardavimus netekimą mo- 
inos brangios dovanos — sida

brinio laikrodėlio.
M. T. XXXII sinodas išeivijo

je.
Jurgis Jašinskas (tęsinys) — 

“Fanatizmas ir tolerancija: Šia
me rašynyje rašo apie Vbkieti- 
’oje stovyklose vykusius nesu
sipratimus tarp 
nerepatriantų, ir

gelikais, katalikių ir provaslavų 
dvasiškiai/ Ten įvesta dar viena 
naujovė: Sekant senas liutero
nų tradicijas ir kaimyninių liu-

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE 
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.
Tel. 422-2000

O. F
<RTHOFS3As-PROTEZISTAi' i iiuj pavergti,. VI. šakalys yra ge

lažai. Speciali pagalba
Arch Supparti) ir t t 

r u u d.
Wist St- Chlcsws. UL SdfcT

DR. C. K. BOBELIS 
“'-ostatos, inkstų ir šlapume

5025 CENTRAL AVK 
. Petersburg, Fla. 33710 

Pel (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

ras kalbėtojas, todėl šia reta pro 
ga pasinaudoti visuomenė kvie
čiama skaitlingai dalyvauti.

Iš amerikiečių pusės kalbės 
JAV Ohio 1 Distrikto kongres- 
manas. didelis komunizmo prie
šas, John M. Ashbrook. Jis yra

] dirbęs komitete tirti prieš Ame
riką nukreiptą komunistų veik
lą. Manoma, kad 1982 m. jis kan
didatuos į JAV Senatą, į H. Met 
zenbaum vietą.

c Meninę programą atliks solis- 
! tė Aldona Švedienė, okompo- 
nuojant Kompoz. J. Šąedui.

Minėjimo iškilmingoji dalis, 
po pamaldų abiejose bažnyčiose, | ;r evangelikų, 
įvyks DMNP parapijos auditori
joj 1981 m. vasario 15 d- 4 vai. 
p. p. Smulki programa bus pas
kelbta vėliau.

ALTo sk. informacija

Apdraustai perkraustyma9 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos is WO PA, 
1490 kiL AM.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirmi-* 
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet Šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daulcus 
FeleL: HEmloclc 4-2413

MEET THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDE IN! 
THE NATIONAL GUARD

*159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

DENTURE WEARERS
A major e

advancemeni , ^1

CUSHION GRIP, 
DENTURE ADHESIVE 1 

one application holds 
comfortably up to 4 days 

__________ -_____________I

GRANDIS” RUOŠIA 
ŽIEMOS BALIŲ

Į tautinių šūkių grupės GRAN
DIES ruošiamą ŽIEMOS balių 
bilietus galima užsisakyti pas 
R. Kučienę, telef- 778-0358, ir 
V. Momkų, telef. 925-6193. Bi
lietus galima užsisakyti ir ne
sudarant pilno stalo. ŽIEMOS 

i balius įvyks sausio 24 d. 7:30 v.
teronų Bažnyčių (Estijos ir Lat-1 vaj. jaunimo centro didžiojoje 
vijos) pavyzdžiu, konsistarija! ---------- ...
siūlė ir Lietuvos vyriausiąjį dva- ' 
sintnką vadinti ne senjoru, bet 
vyskupu.

Šiuo metu ok. Lietuvoje pris- 
v.a tomą iki 30.000 liuteronų, 
daugiausia, vakarinėje respubli
kos dalyje. i._- . , -

Dr. Danutė Yčaitė — Kregž- 
dienė — “Prof. Dr. Jonas Yčas” 
1880. VIII 21 1931. XII. 17 d.) 

V. K. — “kun. Povilas Dilys, 
atšventė 75 metų amžiaus ir 50 
metų kunigavimo sukaktį”.

Redakcija duoda žinių apie 
dailininką Hermaną Pavilionį; 
V. K. rašo apie kuret. Petrą Bru
žą, sulaukusį 75 metų amžiaus;

salėje. ŽIEMOS balius ruošia
mas su tikslu paremti šokėjus, 
vykstančius gastrolėms į Aust
raliją. ŽIEMOS baliuje gros 
Ąžuolo Stelmoko orkestras- Įėji
mo auka su šilta vakariene $15 
asmeniui, studentams — $8.

Regina Kučienė 
Grandies vardu

TEISINGAS PATARIMAS

EUDEIKIS
GAIDAS - DA1MID

ENIAUSIa

605-07

f

CR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

SO. HERMITAGE A V ENI’F
TeL 927-1741 — 1742

repatriantų ir 
tarp katalikų

na Kraftatite-šlekienė”, buvusi 
mokytoja iš senutės pasakojimo 
^ukū.rė tautinį šokį “Sadutė’’.

L. N. — Vilius Šlekys rašinyje 
^uoda tokį, beveik neįtikėtiną, 
teiginį: “Jam aiškinant pagal 
nrogramą apie žemės gelmių 
'emperatūrą, kapeliono inspiruo 
m ateitininkė L. Riškytė paklau
sė mokytojo, kad atrodo žemės 
šelmėse esanti pekla jei ten Die 
vas siunčia už bausmę nusidė
jėlius. tai mokytojas V. Šlekys 
atsakė: "Jokios ten peklos nė- 
"a”. To užteko kapelionui para
dyti skundą švietimo ministeriui 
r V. ‘Šlekys iš pareigų buvo at
leistas.

Į ginklų parduotuvę Teksase 
įeina pilietis ir prašo revolverio.

— Kam gi jis tamstai reika- 
l.’ngas? — klausia pardavėjas.

— Noriu nušauti savo kaimy
ną.
. — Paklausykite mano patari
mo ir atidėkite visą reikalą ryt
dienai.

— Kodėl rytdienai?
— Šiandien esate toks susi

jaudinęs, kad galite nepataikyti-

Teisme

Teisėjas: — Tiek sykių 
buvai nubaustas, dėl ko vėl 
vogei drabužius?

Kaltinamasis: —Norėjau nors 
sykį pasirodyti teisme gražiau 
apsirėdęs.

jau
pa-

1330-34 SO. CALIFORNIA A VENĮ t
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQFETTE FUNERAL HOMV

2533 VV. 71 st Street
1410 So. 50th Avė.. Cicere

Telef. 476-2345

Rusijoje

— Pasakyk man, Griša, už ką 
buvo nuteistas Radek?

Mokytojas Vilius Šlekys mirė j — Už tai, kad jis skelbė save
1955 m. vienišas visų užmirštas., tikruoju komunistu.

J. Kregždė — 
ga^’kštijos gimnazija”.

Vysk. J. Kalvanas savo strai
psnyje. tarp kito, duoda statis
tinių žinių apie evangelikus ir 
’•eforrhatus. Jis nurodo kad. 1936 
m. didžiausia liuteronų parapi
ja. apie 8000 žmonių, buvo'Tau. 
^arėje, o didžiausia reformatų 
oafap’ja — Biržuose apie 6000 
tikinčiųjų. Lietuvoje (šu Klai
pėdos kraštu) tuo metu gyveno 
apie 215.000 evangelikų; Iš jū 
^pie 15.000 reformatų.

1941 m, į Vokietiją repartrija- 
vo vokiečių ir lietuvių kilmės 
apie 40.000 liuteronų. Lietuvoje 
Dashko tik apie 25.000 lietuvių 
liuteronų ir reformatų su 6 ku
nigais: A. Baltriu, sn. E. Leijė- 
riu, G. Rdūškinū, J. Gevėniu, j. 
Kalvanu ir Baltfiū A k. Lietu
voje vyksta ekiumeriinės pamal
dos, kuriose dalyvauja su evail-

%

j

S

Ą

Biržų kuni-

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 

Tel: 652-5245

trijų koplyčių laidoJLMO ŠERMENINĖ1
Patarėjai ir laidojimo direktoriai: ~

JEAN VANCE ir GEORGE SO RIM

Aikštės automobiliams pastatyti

Make Your Own
Family Health Information Jar

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT)

TURIMI 

KOPLYČIAS 

MISOSE MIESTO 
□ALYSE.

ChiCAgot 

l dėtuvių 

^<idotuvių 

Direktorių 

Lnociaeijm

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

PHILLIPS - LABANAUSKAS
AU. OV. lijluamca avk TeL: Y Arch 7-34uj

BUTKUS - VASA1TIS
<44b 50th Avė*, Cicero, UL TeL: OLympic 2-100J

PETKŪS BIELIŪNAS
‘44^ oo. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572

I
S
£

>2
«

Many accidents and health 
emergencies occur in the 
bone each year. And many 
complications can be avoided 
by taking preventive steps for 
your family’s health and safe
ty One such step is keeping 
a * Family Health Information 
Jar.”

It’s important that family 
mt'dical information be read
ily available to emergency 
medical personnel or whoever 
Tint arrives at the scene. A 
^ir»f medical history of each 
family member will quickly 
alert rescue squads, para
medics or other individuals 
to handicaps, allergies or 
other special family health 
problems.

Just fill out a Family 
Health Information form.

gUst jar. Apply an atUnUan-

getting label, cap the jar, and 
then put the jar in your 
refrigerator. Some of the 
information will be instantly 
readable through the jar. A 
cecond label should be placed 
on or near your telephone 
indicating that your Family 
Health Information Jar js ia 
the refrigerator.

If you want to make a 
Family Health Information 
Jar, * write for 2 free Label* 
and a Family Health Informa
tion form. You will also 
receive a Kitchen Safety leaf
let from Owens-IHinoii with 
helpful tips on purchasing 
and storing foods in glass 
containers and Information 
on food spoilage signa. Ad
dress: Kitchen Safety, DepL 
10, P.O. Box 361, Madison 
Square Station, Ne"r York, 
NY 10010.

GEORGE F. RUDAHNAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: Y Arda 7-1138 -113)

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublk 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, PaJoe Hills, DL 874-4411

3354 So. HALSTED STREET Tel YArdi 7-1911
MMM

5 — Naujienos, Chicago, 8, DL Tuesday, January 13. 1981



P. Reduktoriau!
Siunčiu Jums *10 dolerių ver

tės Muhey Orderį: 10 doleriu už 
mano dienraščio rnet'nę p i .i i- 
nieratą ir 50 dolerių lai kr; š.’io 
paramai, kad Naujienos ir toliau 
skleistų tiesos ir Švi sos ž dį, 

(kaip darė iki Sioh i.
Paskaičius lietuviška snaudi, 

kažkoks Jurgis bando paj/Hi p r 
‘ Karį daug melo ir pagiežos “dei 
manciukų” ne tik prieš mūsų 
veiksnius VLIKą ir ALTą, bei 
ir ypatingai prieš Jus ir jūsų re
daguojamą dienraštį Naujienas. 
Nėra ko stebėtis, nes pagal gau
tą įsakymą iš viršaus, į tą melo 
ir šmeižto kampaniją įsijungė 
ir mūsų apylinkės ‘’pažibos”.

Ypatingą šmeižto ir m lo veik-

rių išvystė tiltininkų ir bendri- 
darbiaulcjų išplautomis smege
nimis ir prisisiurbusios slaviš
kus didybės manijos mūsų ’fcauk- 
saburnės jaunos L.kštingalos’\ 
nes kelaborantišku muilu iš
plautose galvelėse pas kai ku
rias jau pradėjo stūgauti ružavi 
vėjai. Nuo ją ncatsilbka ir pa
žangiųjų barzdukinių frontinin
kų iškepti dviveidžiai, sėdintieji 
ant dviejų kėdžių ir tupintieji 
ant tvoros nauji “intelektualai”.

Tapti tokiais, pas mus nėra 
sunku, išsimokslinimas nesvar
bu- Tik pūsk į frontininkų dū
delę ir šmeižk Naujienas, nes to 
reikalauja “naujo vadizmo va
dai”. Tat visiems aukščiau iŠ 
vardintiems Naujienų nieku.Lo
jalus galiu drąsiai pasakyti, kad 
savo liežuviais niekam rankos 
ar kojos nenukąsit, o ypatingai 
Naujienų redaktoriui p. M. Gu
deliui. Kiekvienas susipratęs lie
tuvis žino, kam jūs patarnau
jate savo pragaištinga veikla, 
tik ne pavergtai Lietuvai. Visa 
ta šmeižto ir melo akcija užves
ta prieš mūsų veiksnius ir Nau

jienas, sukirpta pagal tą patį 
kurpalį, kaip anapus, taip ir čia.

. Visų jų tikslas tas pats ir prie
monės tos pačios.

Norėčiau tiems visiems Nau
jienų niekintojams patarti: nesi- 
draskykite iš pykčio, nes jau 
baigiat prilipti liepto galą. Žino
kite, kad Dimitravo priverčia
mų darbų stovykla liko toli, oku-

kJMii1 as
the best way to saveregulartyl

Compounded
Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO S%

3^33

2212 WEST CERMAK RO?J) CHICAGO, ILLINOIS SK3
Prra Kawcavsos, Phraa: Virginia 7-7747

SSURSi Mon.Tue>Fri,5-4 Thur<S*3 Sate 9-1

SERVING CHICAGO AND SŪBDHBS SINCE 1305

SIUNTINIAI I LIETUVA į
Cosmos Parcels Express Corp. <

CLS.NQUETTE GIFT PARCELS SERVICS f
2531 W. SL, Chkxsro, M. 60623___ T&L WA 5-2787 4

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

susirūpinimą____ __ ___________________ $8.00
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 

grožis. Kietais viršeliais _______________  51.00
Minkštais viršeliais, tik-------------- --- - $3.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONŪS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik----- $2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS, ___
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

NAUJIENŲ! i
tavoj, C įsteigti naują 

į jų Naujienų redak-
me demokratiniame 
t bejėgiai, nes, kaip 
ko, kas duos ubagui

4

i coi gan 
uom-n’s

i Lietuvių 
ird ravimo 

ūma pasakyti, 
v d tas vadų vadas, kitų orga- 1 
ūza-ijų ”krikš»ytojes\ tikrai, 
:nogeis iš didelio rašto išėjo i 
š k . Geriau būti garbingos . 
rganizac^ <-£ kad ir pravar- , 
Iziuojamu nariu, negu Lietuvos: 
kupanto L tiaižiu.

t.j'.enu prenume-I 
" atonai
cine m

ir skaitytojai, atsimin- 
>erseniai Naujienose pa- 

ašytus p. V- Karoso aukso žo- 
žius. kad nė veinas laikraštis 
š suaukotų penkinių ncišsycrtė 
r neišsivers. Tat, prirenikime 
c.vo petį uukc's būdu pagal sū

pasiturintieji, kad Naujienos ir 
toliau skelbtų lietuvišką tieses 
Ži-di. V. Kaltūnas

jo Naujus Metus. Ji užsisakė 
Naujienas vįsiems metams. Dė
kui už dėmesį. Taip pat dėkui 
jos bičiuliams, turėjusiame tei
giama itaka.

— Dėkui Petrui Pcigojui iš 
Detroito už vertingas pastabas ir 
už $10 auką. Taip pat dėkui tos 
apylinkės tautiečiui, užsisokiu- 
siam Naujienas 6 mėn., bet pa
vardės prašiusiam neskelbti.

ūrė 1980 m. gruoddžio j — Jona$ Grigulis iš Marquette 
into sulankpe 7Q metu P

— Antanas Jakinavičizis' Lie
tuvos kariuomenės kūrėjas-sa- 
vonoris, m 
31 d. Toronte, 
amžiaus. Sausio 3 d. iškilmingai! 
palaidotas Lietuvos kankinių 
kapinėse. Liūdėti liko žmona 
Ona ir 3 dukrerys su šeimomis.

— K. čiurinskas, St. John-,

; sulaukęs 79 metu ! Parko savo sveikinimus ir gerus g 
šio 3 d. iškilmingai I linkėjimus atlydėjo $15 auka. 3

Dėkų.
—(K) LB Centro ualdyba pas

kyrė Naujenų-paramai S50 au
ką ir ją įteikė per sekr.-An.tani-

visiems tos 
riams.

organizacijos na-

$5 atsiuntė bei 
Bagutskis, Joana 

ir Jeronimas

Ind., veiklus visuomenėje ir ap-! Repšienę. Dėkui valdybai ir 
Hnkoje, nuolat paremia Naujie
nų leidimą raštais, dalyvavimu j 
renginiuose ir aukomis. Dėkui j 
už ankstybą prenumeratos pra-J 
tesima ir gerus linkėiimus, ku- 
riuos atlydėjo $25 auka.

— Aukų' po 
įteikė: Marija 
Mikalauskienė
Zlioba iš Marquette Parko, A.

— Lietuvių Prekybos Rūmų Kehlert iš Racine, Wis., ir Char- 
metinis narių susirinkimas įvyks-j ^es Piliponis iš Bridgeporto.. Dė- 
trečiadienį. _ 11 A, 7.11 1
vai. vak. Dariaus-Girėno salėje.
Bus pareigūnų pranešimai ir:ren 
kami 5 direktoriai. I Prekybos 
Rūmus nariais įstojo Donaldas 
Stump ir ponia Frances Ku- 
chans.

sausio 14 d. J 7:30 ’ kui visoms ir visiems.
} — Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų Organizacija 
šaukia visuotinį narių susirin
kimą š.m. sausio mėn. 16 dieną 
7 vai. 30 min. vakare, parapijos 
salėje, 6820 S- Washtenaw Ave. 
Susirinkime bus svarstomi svar
būs visai apylinkei reikalai, to-

3 dėl visiems nariams privaloma 
dalyvauti. Tuo pačiu prašoma

see us to?

AT OUR LOW RATS

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
EAKELa. NOREIKJKNž 5T &

Wast Sttii St, Bi. S&82? © TeL WA
Piorlir pulrlnkimAs rflžie^ įvairių preHę, ff

S&A1STAS iŠ EUROPOS SANDSLIŲ

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietwlq ftatemalinė or- 

canir.acija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus,

SbA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tam 
darbus dirba.

SLA —išmokėję daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams,

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

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

^LA — vaikas apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoks tik S3.00 metama.

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
i savo apylinkės SLA kuopų veikėjus. Jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai I SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
Naw York, N. Y. 10001 

>07 W. MXh K 
T»L (112) 5A3-2219

Ponia L. Samauskas iš Mar- visų narių apsimekėti nario co
quette Parko prasmingai prade-, kes'į. A. Patackas

— Pagerbiant
Vilniaus krašto kovotoją 
m

ištekėjo už amerikiečio Michael 
* Baffrey. Pagyveno’ su juo viene

rius metus, nesugyveno ir iš i- 
skyrė. Turizmo įstaigoje ji ir to
liau tebedirbo. Kada *ASTa pra
dėjo organizuoti milžinišką kon
ferenciją Maniloje, ii buvo įsi
traukusi į darbą. Ji padėjo 
ASTai tą konferenciją organi
zuoti. t

j ASTos pareigūnai gavo kelis 
la’škus iš filipiniečių, patarian
čių nerengti konferencijos Ma
niloje, nes krašte daug neramu- 
anų. ASTos pareigūnai atsiklau
sė Doris N u vai Baffrey nuomo
nės tuo reikalu. Ji patarė ne
kreipti dėmesio į tuos laiškus, 
bet organizuoti kelionę j Filipi
nų salas. Taip ir buvo padaryta.

| Dabar ta pati Doris Nuval 
Baffrey policijai prisipaižno, 
kad ji įnešė tą bombą į sale. Ji 
turėjo kelionės rankinį maišelį. 
Bomba jai buvo paduota ir 
ji ją įnešė. Kodėl ta moteriškė 

; įnešė bombą į sale, kodėl ji pri- 
i sipažino policijai, taip ir ne-!

nenuilstamą aišku.
Kodėl apdairi moteriškė turė-

į Vilniaus Krašto Lietuvių1 jo įsivelti į tokia politine kova * LIETUVIŠKAS RESTORANAS su . . # r r , J pivciu į wiglet. kovu, namu ir įrengimais Marquette Parko
Sąjungos pirmininką KAZĮ VEI- buvo nesuprantama. Neatrodo, rajone. Labai geras biznis, lengvos 

pirkinio sąlygos. j
® 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tps ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms. j
O MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par-į 

j,. .. .. r.t . . v. , ' duotL Neaukšta kaina.le dalis įtartų filipiniečių buvo . 
suimta, apklausinėta, neįsivėle: 
buvo paleisti, o apie kitus ką j 

! nors vėliau išgirsime.
! Mane tik piktumas ima, ku- * 
l riam galui ji tą bombą padėjo ;

na”, 200 psl., kasdieniniai pa-1netoli mants’ Bet iš ki.tos pusės; 
mokymai, arba 3) “Laikas pri- ’ ^unu PriPažinti, kad ji ne man 
siartino”, 358 psl ; buvo taik<>ina- Džiaugiuosi, kad .

Knygas veltui gaus pirmi at- !kėdės koja len«yai Pašliaužė' 
šiušieji. Kas norės daugiau šios- pro niano kakl° šoną. ;
rūšies knygų, tai prašoma > FiliPiniečiai sak°- ka<’ nesvei- Į 
kreiptis į šv. Rašto Tyrinėtojus,'kų ir kerštingų moterų jie dau-; 
5121 S- Mozart Ave' Chicago, ^ian ^samdys. (Bus daugiau) i 
IL 60632. (Pr.) -----------------

nesuprantama. Neatrodo, • rajone.
vietoj kad ji pati galės teismui išaiš- 

gėiių siunčiu spaudos paramai kinti, kas ją privertė nešti bom-
r$20 auką. Juozas Dilys

St. Catharines, Ont., Can.1 Manilos policija ne tokia bloga.
— Švento Rašto Tyrinėtojai ‘ ,XespėJ° poįą suimti, Hide- 

duoda veltui kietais viršeliais: 
įrištą knygą apie šventąjį Rarš- 
tą. Pirmi atėjusieji į Naujienas;
įalės gauti: J) “Amžių planą”, ;
374 psl., vardų rodyklės, arba Į
2) “Kasdieninė dangiškoji ma

mirusį Detroite,

— Dengiame ir taisome visų 
rūšių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA, 431-9655

KAS. PADĖJO BOMBĄ
MANILOJE

(Atkelia iš antro puslapio) 
kų, kad jai leistų išvažiuoti 
Ameriką. Prieš trejus metus 
atvyko į New Yorką ir dirbo 
filipiniečių turizmo Įstaigoje-

Begyvendama 'New Y’orke, ji

Į 
ji

Ncmjl, Žsmi — Pardavicmri 
REAL ESTATE FOR SALI

lemi — Pu rdivImd
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
Ji ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMA1S. 

_>£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

22’2 W. Cermak Road Chicago, BL Tek Virginia 7-7745

(bą į sale. Man atrodo, kad ir

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
BANKETAS

i Vasario 8-tą Čikagoje bus ruo- ’ 
j šiamas “Lietuvos Atsiminimu” . 

banketas- Jis Martinique salėje, 
2500 West 94th Place, Evergreen 
Park. Jame bus pagerbtas Ne- ■ 

i Ire Dame universiteto sporto va- ' 
dovas Eduardas Kraus.

Meninę programą bankete at 
liks solistai — Nerija Linkevi- 

.. čiūtė ir Algirdas Brazis, šokiams 
gros puikus orkestras; akompa- 

inuos Alvidas Vasaitis- Pradžia 
4:30 vai. po pietų. Prie stalo 

h vietas užsisakyti galima paskam 
binus telefonu FR 6 6489. !

Vyčiai ir rengimo komiteto 
pirmininkas Haris Petraitis kvie
čia Čikagos lietuvius atvykti į 
tą banketą ir kartu su jais iškil
mingai atšvęsti Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo, sukak
tį. - E. Pakalniškienė .

KODĖL MES ŽINOME,

kad Šv. Raštas yra Dievo Žodis? 
Kodėl mes žinome, kad Šv. Raš
tas yra neklystantis Dievo Žo
dis?

Pasiklausykite šiandien šios 
įdomios temos 8:45 vai. vak. ra
dijo banga 1450 AM per “Lie
tuvos Aidus”.

Penktadienį 4:23 vai. po pietų 
per Sophie Barčus radiją išgir
site “Pasikeitęs Gyvenimas”.

Parašykite mums, pareikalau
dami knygelės “Iš praeities ta
vo sūnūs te stiprybę semia”. Pri
siusime dovanai.

Mūsų adresas:
Lithuanian Nfinistiįes,
P. O. Box 321,
Oak Lawn, IL 60454

pi-— Tranui labai reikalingi 
nigai karui vesti, todėl jie ir 
reikalauja galimai greičiau per
leisti jiems Šacho B. Pahlevi iš
vestus turtus.

— Rinkimus pralaimėję de
mokratai renka naujus politi
nius vadus. Walter Mondak 
gauna daugiausia pritarimu De
mokratų partijos vadovybei.

Dr. Kazys Bobelis buvo 
nuvažiavęs į Juno Beach pa
bendrauti su lietuviais.

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS » PARDAVIMAS • VALDYMAI 

* NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tas

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

H^LP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

CLERK-TYPIST

Modem loop office. Congenial co
workers. 5 Day week. Good typing 
ability. Excellent CTA transporta
tion. Salary open. PAID vacation. 

Phone for appointment.
HAIGH-GARDNER, INC.

175 W. Jackson Blvd.
(Suite A657)
427-2973

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ

irGraži, lengvai skaitoma 
įdcfmi 250 puslapiu knyga, su
krauta autoriaus troboje.

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

adresas: 
Campbell Avė.

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629 

Knygos kaina — 5 doleriai.

SAIT SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug' 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta — teisėjo Alphonse ; 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formonik gauna
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica
go, ILL. 60608. Kaina S3.00.

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $562.

— Sausio 28 dieną sueis šim
tas metų nuo rusų rašytojo Fco- 
doro Dostojevskio mirties.

Snug holds 
loose dentures* 
comfortably snug 
Ease sore gums from loose-fmmg 
dentures with soft easy to use 
Snug’ Brand Denture Cushions. 
Snug gives tempo 
rary rebef un*M you oXt’Q 
see a donhst Now 
available in the 2 :
cushion or new • V7 ? 
4 cushion econ- ’
omy package

8 — Naujienos, Chicago, 8, DI. Tuesday, January 13, 1981

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
. Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tei. 927-3559

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Tel. 523-8775

ll1"11 " "" ■■
| GENERAL REMODELING i
| • Alumin, langai, durys, medžio

■ apmušimai. « Staliaus darbai, ce- 
mento laiptai, porčiai, stogai 

ir visa kita
FETINGIS CONSTRUCTION

7152 So. Kedzie Avenut
i Tel. 776-8505 i

DAŽYMAS IR REMODE- 
LI AVIMAS

Nėra darbo permažo. Visus paimu. 
Iš lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West S9th Street 
T«l. REoublte 7-W41

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5930

K i l M X V !

Notary Public
INCOME TAX SERVICE 

<259 S, Maplewood. Tol. 2^4į 
Taip pat daromi vertimai, giminių ; 
iškvietimai, pildomi pilietybei pri- j 

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POUCY
F. Zapolia, Agent 
120$ <4 W. 95fh St 
Evarg. Park, 111. 
40642, - 424-4654

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th SL 
Darbo vai.: nuo 9 ryto, iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-to« 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryta 
iki 6 vai. vak. šeštadieni nuo 

0 vai. ryto iki 12 vai d. 
Ir pagal suštarima.

T<£ 776-5162 arba 776-516J
2649 West 63rd Street

Chicago, BĮ-6062$




