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LENKIJOS ĮVYKIŲ ATGARSIAI 
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Didėjanti įtampa Lenkijoje problemos (Vilnius, “Mokslas”, 
jau veikia ir Lietuvą. The New j 192 p.). Įvadiniame straipsnyje 
Nork Times korespondentas 
Maskvoje R. W. Apple, Jr., lap
kričio 23 d. rašė, kad Sovietų 
valdžia ėmėsi žingsnių užtverti 
SSRS-os sritis, kurios turi 
“glaudžius ryšius su Lenkija”, 
kad. į jas neprasiskverbtų nera
mumai. Lietuvoje ir Latvijoje' 
nebegalima gauti lenkų laikraš
čių. “Lietuvos sostinė Vilnius, 
kur gyvena nemažai lenkų, stai
ga buvo uždaryta užsienie
čiams. . • Du vakariečiai kores
pondentai, planavę aplankyti 
šį miestą, buvo painformuoti, 
kad jis Taikinai uždarytas’.”

Savo vedamajame apie krizę 
Lenkijoje Paryžiaus dienraštis 
Le Monde (lapkričio 23 d.) taip 
rašė: “Vilniaus laikraštis ką tik 
pirmą sykį palygino įvykius 
Lenkijoje su įvykiais Vengrijo
je 1956-ais ir Čekoslovakijoje 
1968-ais metais. Tai nepaprastai 
rimtas ir .grėsmingas komenta
ras”. Atrodo, kad minėtas laik- 
ratšis 
rfors jis čia dar negautas.

Chicago, Ill. — Antradienis, puesday, January 20, 1981

akademikas J- Dešerijevas pa
skelbia, jog “priešingai įvairių 
sovietologų ir klastotojų teigi
mams, kad TSRS tautų kalbos 
ir kultūros, esą, asimiliuojasi, 
tarybinių tautų literatūrinės 
kalbos anksčiau niekada nebuvo 
pasiekusios tokio aukšto savo iš
sivystymo lygio”, kaip dabar. 
Tačiau “socialinių veiksnių sąly
gojamo. ... plataus nacionalinio 
— rusų bilingfizmo taikymo dė
ka, padidėjo nišų kalbos vaid
muo. .. kuriant ir plėtojant 
brandžia socialistine visuome
nę”. Nuolatinis bilingvizmo 
(dvikalbiškumd) augimas esąs 
“viena iš tarybinės nacionalinės 
politikos demokratinės prigim
ties apraiškų”, plėtojant “naują 
istorinę žmonių bendriją — ta
rybinę liaudį”. <

TSRS Mokslų Akademijos 
bendradarbė Miclfalčenko savo 
straipsnyje ta^ j^Įraso rasų kalį 
bos skverbimą.M: “specifiniai lie- 

yra Sovietskaja Lit va, tuvių nacibnalinės terminologi-
I jos kūrimo ypatumai yra. •. ru- 

Yorko dienraštis The su kalbos, aktyvinančios lietuvių 
Wall Street Journal gruodžio kalbos vidaus išteklius, ska’ti- 
4 d. minėjo pranešimus apie nanėio vaidmens didėjimąs, ter- 
“darbo nutraukimus’’.-Vilniuje. ‘ minolpginės leksikos intė^pacipT 
“Lietuva, kaip ir T.erikija, giliai • nalizarimo ^ stipr^imas”.’ Rusią | 
katalikiška šalis, nerimsta po'kalbos — “socialistinių nacijų | vyriausybės dienraštis sekma-' mo iš Kinijos nereikia laukti ir

NAUJĄJĮ AMERIKOS PREZIDENTĄ 
KINIJA SUTINKA SU NEPASITIKĖJIMU

5 MILIJONŲ DOLERIU
į PARAMA SALVAUORIII

SAN SALVADOR, Salvadoras.
— Prezidentas Carteris buvo nu
taręs neteikti jokios kariškos 
paramos. dabartinei Salvadoro 
vyriausybei, bet praeitos savui-

CARTERIS PASVEIKINS IŠLAISVINTUS, 
PRISAIKDINS REAGANĄ, SKRIS NAMO 
PREZIDENTAS DIRBO IKI.5 VAL. RYTO, NORINT BAIGTI

VISUS DIPLOMATE lALAISViNLMO REIKALUS
WASHINGTON, D.C. — Pir- 

niadiviii,penktą valandą ryto, 
pats prezidentas Carteris per ra
diją paskelbė, kad baigtas ir pa
sirašytas susitarimas su Irano 
valdžia 52 Amerikos diploma
tams ir tarnautojams paleisti 
ir Irano įšaldytiems pinigams

nuomonę. Jis įsakė pasiųsti pen
kių milijonų dolerių vertės amu-

; nicijos, kad kariuomenės pajė- 
i gos apgintų' kraštą nuo ginkluo

tų karių įsiveižimo į Salvadorą.
1 Komunistai ir Įvairūs kairią- 
Į sparmai pradėjo Įraukti gink- 
• luotas pajėgas į Nikaragvos pa
sienį ir praeitos savaitės pabai
goje permesti jas per sieną. Ke
liose vietose, pėrrųestes komu
nistų grupės pradėjo veržtis į 
Salvadoro vidų; bet jiems kelią 
pastojo gerai ginkluoti Salvado
ro karįai. .Didokas Jsįbrovelių 
skaičiui.' žuvo, ■, o kiti pasileido 
atgal į ^Nikaragvą’. \ Į

Salvadore jau žuvų x6,tKrK) 
žmonių.ęNeatrodo, kad, įsibrovė- Į 
liai -pajėgs sėkmingai prieširitis su Iranu -butų baigti,
gerai organizuotiems karinome- Į F? perims prezidentūrą.
jus daliniams..;' .. J. PrezidentasCarieri^ noręda-

Prezidentas Carteris informa
vo Ronald Reaganą apie Irano 
valdžios pasiidytus nutarimus, 
apie paruoštus dokumentus. Ro
nald Reagan atsakęs, kad jam 
būtų geriau, jei prez. Carteris 
užbaigtų visus reikalingus do
kumentus ir susitartų su dabar 
tine Trano vyriausybe visais dip
lomatų paleidimo reikalais. Rea 

'ganaš hūtų dėkingas,, jeigu visi

Carterj^ noręda- 
rriąs sutrumpinti laikąį pirmiau 

•šia:pa
vaduotoją Warren -Christopher, 
dirbantį Alžire kartu įu Alžiro

DVIEJŲ, KINUŲ POLITIKA PEKINUI NEPRIIMTINA

PEKINAS. — Oficialus Kinijos) vyriausybę, kad. didelio spaudi-

j vienybės ir susitelkimo kalbos I dienio laidoje išreiškė nepasiti- 
! —savanoriškas, masinis ir spar-1 kėjimą ir nepasitenkinimą Ame- 
tus dvikalbiškumo “plitimo šal-, rikos politikos atžvilgiu.

IR KGB AKCIJĄ ESTIJOJE tinis” yra mokykla. 0 anot šiau-

Apie jaunimo bruzdėjimą, i 
kratas ir suėmimus Estijoje ra-j 
soma Švedijoje veikiančio Estų 
Pagalbos Centro Estijos Sąžinės; 
Kaliniams biuletenyj-e- Spalio U 
20 d. Parnu mieste suimtas in
žinierius —statybininkas Veljo 
Kalep ir apkaltintas “banditiz-i 
mu”. Jis yra pasirašęs .kelis vie-Į 
šus pareiškimus ir laiškus, ku-'žeika, sulaukęs 93 metų am- 
riuose protestuojama prieš žmo- žiaus, sekmadienį tuojau po' pie- 
gaus teisių pažeidimus Estijoje, j tų mirė Chicago Central Com-

Suimtas ir 17-metis Talino. munity ligoninėje. Jis jau seniai 
technikumo jaunuolis Alan Sep,1 sirginėjo. buvo ligonių prieglau- 
kuris buvo apkaltintas “chuliga-; doje, bet paskutinėmis diėno- 
nizmu” už dalyvavimą mo'kslei-' mis gavo stiprią .dogą, buvo nu- 
vių demonstracijose. Buvo ir vežtas į ligoninę, kurioje tiktai 
daugiau suėmimų. Taline ir'kelias dienas atlaikė.
Tartu padaryta nemaža kratų, j Jonas Mažeika buvojsilęs nuo 
Daug savilaidinių spaudinių Kupiškio. Amerikoje jis pradžio- 
konfiskuota poeto ir kalbininko; je apsigyveno Cleveiande, bet 
Elerio bute. netrukus atvyko į Chicago ir

‘prisidėjo prie Vilnies-' Jai jis' įate sakoma, kad tie laivai su. 
] rinko pranešimų^, dirbo Vilnies ,jaro šiame regione taikai pavo-

SoVietų valdžia”.
* ■ * ♦ • *

JAUNIMO BRUZDĖJIMAS

lių pedagoginio instituto dėsty- 
; tojo J. Koršakd, “moksleivių j 
' lietuvių teminė reprodukcinė 
leksika yra ryškaus rusų šneka
mosios kalbos pobūdžio”. (E)

MIRĖ VILNIETIS JONAS 
MAŽEIKA

CHICAGO, Ill. — Jonas Ma-

♦ * *

“BILINGVIZMAS’’ —
RUSINIMO FORMULĖ

Vilkai mėgsta, paraduoti avių 
kailiuose, o rusinimo apaštalai j 
dangstytis moksliniu žargonu.! 
Tokios pseudoakademinės ekvi-l 
librislikos pavyzdys yra pernai 
išleistas 19-asis “Lietuvių kalbo
tyros klausimų” tomas, • pava- Į 
dintas Socialinės lingvistikos. . vj davo komunistams. J. Mažeika 

daugelį draugų palaidojo, bet 
dabar nebeliko žmonių jam pa
laidoti-

M. BEGINĄS VILKINA 
IZRAELIO RINKIMUS

TEL AVIVAS, Izraelis. — Iz
raelio premjeras Menachem Be
gin pirmadienį paskelbė, kad 
rinkimai į Izraelio parlamentą 
Įvyks liepos 7 dieną.

Opozicijos vadas šimon Peres 
griežtai užprotestavo. Jis tvirti
na, kad Beginąs nori valdyti 
kraštą be jokios kontrolės. Jis 
pataria tuojau paleisti dabarti
nį parlamentą, skelbti rinkimus 
gegužės mėnesį. Beginąs, anot 
Peres, neturi savo partijos pasi
tikėjimo, neturi parlamento pa
sitikėjimo, todėl ir neturi teisės 
valdyti Izraelio.

dien inauguruojamas prez. Ro
nald Reaganas savo rinkiminės 
kampanijos kalbose buvo pakar
totinai pareiškęs, kad jo admi
nistracija stengsis pagerinti dip
lomatinius ir ekonominius san
tykius su Taivanu. Dienraštis 
Guanming pareiškė, kad tai žy-I 
miai pablogintų Amerikos ir Ki
nijos santykius, kurie atsidurtų 
padėtyje, kuri buvo prieš nor
malizaciją. Oficiali Pekino val
džios politika yra aiški: yra tik 
viena Kinija ir Taivanas pri
klauso jai. Kinijos žmonės šios 
pažiūros nekeis, o priešingus 
veiksmus laikys .kišimuosi į vi
daus reikalus ir susilauks nema
lonių pasekmių-

Oficiali Kinijos žinių agentūra 
Xinhua sekmadienį kaltino Ame 
riką už įtaigojimą Olandijos vy
riausybei parduoti Taivanui du 
povandeninius laivus. Komuni-

tai didelių nuostolių nepadarys. 
Tačiau Guangming:dienrastis pas 
tebi, kad šiuo atveju Amerika pa
darė labai didelę klaidą. Taiva
no sugrįžimas prie Kinijos že
myno yra kiniečių pagrindinis 
interesas.

—’ UjSiENiS.' GAMINA . -i 
C ERESNES MAŠIN AS

FLINT, Mich t*;. . • . j
tors išlęįšloje studijoje - patvir
tino, kari užsienio gamybos ma
šinos yra geresnės .kokybės už.' 
Amerikoje gamintas, .šiaip Gen
eral Motors mošinos-stivo koky
be nesiskiria'nuo Eorilp. Chry- 
slerio ar American Motors ga
minamų mašinų.- Amerikietiš
kos mašjnoš ypač ntikentėjp nuo- 
užsienio konapeticijos pastarai
siais dviem metais.

į Gel bėda miesi "iš padėties, 
1 Amerikos automobilių gaminto
jai pradėjo gaminti ‘niažas ma- Eežadaš Nabavi pripažino doku 
šinas ir. jas .pardavinėti už žė-

- General Mo- , užsienio reikalu niŲiisteriji
diplomatais, visą naktį ruošė 
reikalingus dokumentus. Kiek 

/vieno dokumento turi Tūli trys 
•kopijos; ^pagrindinė - angliška 
antroji sena persu kalba, o tre
čioji ■ prancūzų diplomatine 
kalba- Tie. dokmnentai buvo pa
ruošti Alžire. ‘ .JAV prezidentą į 
vardu' juos pasirašė' Warren 
Christopher, įteikė Alžiro dip- 
matams, o šie specialiu lėktuvu 
juos nuvežė į Teheraną.

Islamiško parlamento atstovą’

Jeigu Beginąs būtų pajėgęs 
išsilaikyti dar kelis'mėnesius, tai 
jis būtų galėjęs valdyti kraštą 
iki lapkričio 17 d., bet dabar jo 
pareiga šaukti rinkimus anks
čiau, kad nekiltų nesusipratimų. 
Beginąs galės aiškinti parla
mentui, kodėl jis nori rinkimus 
atidėlioti, bet kai ateis laikas 
rinkimų klausimą balsuoti, tai 
Beginąs nesudarys reikalingos

Prez. Reaganas žada refor
muoti Eksporto-Importo banką. 
Manoma, kad bus panaikinti 
priinokėjiinai eksportuojamoms 
prekėms.

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo •?552.

redakcijoje, padėjo administra-
- ’ ei jai, bet paskutiniu” metu jaū 
1, suseno ir sirguliavo. Žmona ir 

sūnus mirė jau seniai.
Mažeika nebuvo toks fanati

kas, kokiu buvo Leonas‘Jonikas 
1 arba Abekaš. Jis turėjo drąsos 
' prisipažinti prie skelbiamo me-1 
1 lo, bet savo Santaupas jis sukiš-

jų ir apsunkina Taivano ir Kini
jos taikų susijungimą.

Praeitą vyriausybei panaikin- 
sino Hagos vyriausybei panaikin 
ti ambasadą ir palikti tik reika
lų vedėją. Tačiau Olandijos vy
riausybe ignoravo šį grasinimą 
ir patvirtino minimų povandeni
nių laivų pardavimą ir daugelio 
milijonų dolerių prekybą. Xin- 
nua agentūra pranešė, kad Wa- 
shingtonas užtikrino Olandijos

!
MASKVA PRIEŠ NAUJĄ

VALSTYBĖS SEKRETORIŲ

MASKVA. (UPH — Sovietų 
kompanijos organas Pravda sek 
madienį išspausdino straipsnį,

KALENDORfiLIS

Sausio 20: Fabijonas ir Sebas-I 
tijonas, švitė, Mykis.

j Saulė teka_ 7:12, leidžiasi 4:51. jęatj Amerikos žmonės yra prie-
SdĮiegas maišytas šų Jietumi.! tingi Valstybės : sakretoriaRs

Aleksando M. Haig numatomai 
kietai Unijai sartfykiuose su So
vietų Sąjunga. Dienraštis taip 
pat pareiškė,- Vid amerikiečiai 
yra priešingi didinti apsiginkla- 

I vimo išlaidas, kurios yra naujo
jo Valstybės -sekretoriaus p«>- 

;graniose.

MAO CETUNGAS PLANAVO 
T A VERGTI PASA'ULT

WASHINGTON, D.C. — Mao 
Celungas 1953 metais buvo pa-

l ruošęs planą pavergti visą pa
saulį. Paruoštą planą jis parodė 
Stalinui ir norėjo gauti jo pri
tarimą. Pagal Mao planą, už 
penkmečio būtų likusi tiktai vie
na Amerika, kurią Rusija ir Ki
nija būtu galėjusios lengvai su
doroti. Bet Stalinas pareikalavo, 
kad Mao valdoma Kinija jo t 
klausytu, o Mao sutiko bendra-' - i
darbiauti, bet nenorėjo klausyti.'

Kai Mao patyrė, kad Stalinas 
nori jėga Kinijos komunistus 
pavergti ir panamieti prieš juos 
atomo' bombą, tai Kinijos kariai 
privertė Mao Cetungą rūpintis 
savisauga, kad rusai pirma Ki
nijos nepavergtų.

Mao Celungas buvo apskai
čiavęs, kad 1973 metais būtų 
įvykusi “pasaulinė revoliucija” į 
ir viena palikta Amerika būtų' 
nepajėgusi atsispirti komunistų ' 
apsupimui. Bet reikalai taip su- , 
sidėjo, kad Amerika išgelbėjo' 
Kiniją nuo sovietinių atomo 
bombų. Sovietų Sąjunga buvo 
pasiruošusi išgriauti Kinijos 
atomo dirbtuves, bet Niksonas 
užprotestavo tr neleido rusams 
pulti Kinijos. Sovietų Rusija 
privertė Mao Cetungą keisti sa- ' 
vo planus.

— Anglijon bankan nevežtas 
Amerikoj rsoksas, tiktai pakele 
/teSsaukso savininko vardas.

mesnes kainas, negu importeriai * ksd visi 
pardavinėja atvežtas iš užsie
nio, bet didesnio atgarsio nesu
silaukta ' Daugelis ekspertų su
tinka su studijos duomenimis 
ir žada pagerinti Amerikos aulo- 
mobilių kokybę.

mentus ^priimtinais ir pranešė, 
i 52 amerikiečiai ruošia

mi kelionėn i neutralią valsty 
bę. Amerikiečiai 7 vai. ryto jau 
buvo išvežti į Teherano aero 
dromą. Jie bus išvežti į Alžirą. 
o iš ten t it* palys lėktuvai juos 
nuveš į Wicsbad< na, esantį Va-

d namus

Prezidentas ( prez. Reagano
prisaikdinimo ceremonijose, palinkėjo naujam prezi-

. deft tu i sėkmės ir* išskrido J s
: Plains, G%;, a-pyUakėje.- .

karų Vokietijoje. Iraniečiai nori, 
kad nieko jiems pakeliuje neat
sitiktu. .Jie patys nori juos nu
gabenti į Vokietiją.

Prezidentas Carteris yra pasi
ryžęs nuskristi į Vokietiją, pa
sveikinti nusileidžiančius ame
rikiečius, po to paspaus kiekvie
nam ranką, palinkės sėkmės, sės 
į lėktuvą ir išskubės į Washing
ton:). Apskaičiuota, kad prezi
dentas suspės nuskristi į Vokie
tiją priimti išlaisvintus ameri
kiečius ir laiku grįš j Ameriką, 
čia prezidentas ralyvaus naujo 
preziilento prisaikdinimo cere
monijose, paspaus ranką, palin
kės sėkmės, nuves prie Baltųjų 
Rūmų ir atsisveikins su nauju 
prezidentu.

Is Washington^ Jimmy Gar
dens su žmona i< dukra išskris 
i Piains, Ga., kur dalyvaus 
2,(MK) žmonių sutiktuvėse, su
kviestose pasveikinti buvusį pre
zidentą ir įtakingą JAV pilietį,

ITez'dentas Cjrteris sutiko 
tuojau dabartinei Irano vy
riausybei sumokėti pusdešimto 

1 bilijono <kd rių. Pustrečio bili
jono jau perleista per Londoną 
Alžiro bankams: o kita suma / * 
perleis, kai 52 amerikiečiai bus 

Į neutralioje vjlstylx je. Vokieti
joje prez. Carteris turės p.įsira
šyti dokumentus didžiausiai 
transakcijai pasaulyje. Trans
akcija bus daroma per Angli

nės ir Austrijos bankui



TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai

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

( LIETUVIAI SUNNY HILLS, FLORIDOJE | tra bei telefonas suvesti po Žeme

Svleskimės vis daugiau, tik tada mažiau 
kentėsime, bet kokia ligą gavę.

(Mediciniškas raginimas)
virusinio, dar įr bakterinį. Tokiu 
atveju jis turi būti gydomas 
antibiotikais. Jicn tik vien viru
sai sukelia slogos simptomus, 
antibiotikais. Jei tik vien viru- 
ka tokiais atvejais vien minėtų

; 1980 metai Sunny Hills Flori
doje atnešė daug naujo bei pasi
keitimo ^jaunai lietuvių koloni- 

į jai. Per tuos metus buvo išves
tos gatvės aplink “Boat Lake”, 
kur lietuviai turi beveik išpirkę 
visus sklypus ir viskas paruoš
ta statybai: vandentiekis, elek
tra- Jau dabar visą ežerą supa 
25 lietuvių namai, o keturi pra
dėti statyti. Namus jau pasista
tė ir jau gyvena, arba greit pla
nuoja persikelti į savo naujus 
namus, šie lietuviai: Ant. Pilec- 
kas (Čikaga), A. V. Rumšus 
(Čikaga), A. S. Estkos (Čikaga),
D. B. Normantai (Čikaga), K.
E. Žukauskai

(’ Ind.), Juozas 
M. E. Lukai

. Žebertavičius
Į Dūlančiai (Detroitas), M.

kienė (New Yorkas),

f'nionės tariasi turį inlluenzą 
(FIu). kai jiems ima raumenys 
skaudėti, kai jie jaucaisi pavar
gę. kai kiek kaištis pakyla ir kai 
kvėpavimo takų negerumai at
siranda: kai jiems ima gerklė
skaudėti ir kai nosis užsikemša, naminių priemonių (mūsų mo- 
N? visais tokios negerovės aivų-! eiuėių-sengalvėlių geriausios pa
jais minėli simptomai atsiranda | slaugos: lovoje gulėjimo, liep- 

o viruso (in-‘ žiedžių-aviečių bei ramunėlių 
gausiai geliamos arbatos, na, ii 
aspirino: jei tada būtume turė
ję daug viščiukų, aišku, močiu
tės būtų mums vištienos sriu
bos gausiai virusios).

Svarbus bakterinis 
uždegimas

dėl slogas sukeli 
lluenza virus) iniekcijos. l)au- 

šinilas viruso rūšių 
virusai kaip Le- 

4ą sukeliančios bak
terijos — Legionella pneumo
phila) gali sukelti minėtus 
gos negerumus.

on i erių 1

slo-

ina
pa-

Nebfcinai gydytojas turi 
lyti tokį pacnntą- Tik, kai 
cientas skundžiasi tokiais nege
rumais, kiivie nurodo ji turini 
p ’Iditi’ii bakterijomis irisikrėti-

Kai

(Beverly Shores, 
Zoruba (Čikaga), 
(Čikaga), Vincas 
(Detroitas), D. A.
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Minėtai 1) 
tas gaii turi 
už d i gi m ą (t rac hęo b rc'nc h i t i s),
tada vietoje bus antibiotikų pa
naudojimas. Taip pat jis gali 
turėti sinusų (daubų) uždegimą 
(sinusitis) su pūlių-glcivių dri 
bimii užpakalyje nosies (mato
mu pacientui išsižiojus) post 
nasal mucus dripping.

l'o viso neįtariant, pacientas 
gydosi namuose. Jis guli lovoje, 
ima asmrina ir daug skvsciu 
geria, (.ia višūenos-kalakulienos 
sriuba 
r a m rr • Inetai se rga ne ia i n 1 ubai 

n Tik reikia gilusiai 
\ i s o k i ų n; u i d i n g ų s k y sč i ų, 
vrisiu-daržoviu sunkos.

Kai vien virusinė infekcija 
antibiotikai nereikalingi

" f’lj" zridis Libiaus:ai piki 
naudojam >• Pacientai tą žodį 
naudoją diagnozavimui bet ko
kio virš m nėto nusiskundimo.

m.esi priima už tikrą pinigą to
ki paciento 
prognozavimą 
kosi turis tai

nuodugniai
J i ligonio
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cs negerovei 
i pacientas sa- 
dešimt dienų, 

sargiam ir surinkti
mediciaiškų istoriją, 
nusiskundimai ati- 

r siau<ūančio gripo 
j.s esti nuo slogos

riaeienta: gydytojas įsaišnina. 
kad jis gali turėti ne tik viru
sinį uždegimą, bet priedui prie

ių-P
sitaiso. jo kai šii.s staiga pakyk 
iki 10 laipsnių Cdsijaus. Klaidi 
oūtų gydytojui toxin atveju sa 
kyti tėvams: jis vis turi flu, dao 
Kit jam kiek daugiau aspirine

A e, taip 
klaida. Mat, 
moję gavosi 
gimo dar ir 
uis smegenų užde 
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įsmio ūžti? 
is. Bakieri 
rimas gal. 
sivms žino-

mi pakkita, gydytoj r.s nuodug
niai lim apž urėti pacientą i 
nustatyri atsiradusių ligos pak: 
imu priežastį.

ligų: virusinės intekeijos ir pri- 
s i < i ė j u s i c s b a k {e r i i i ė s. V i r u s i n e i 
;<ik:ų antibiotikų nereikia, gi 

k {erinei iie bu tinai rcika-
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s du susirėmus. \ įer. 
oip minėta ank^iau. 
dar gahilmai nekalba

lauguma pacivYu, si 
asine liga, apturi k .s: 
iausų lokį — su skre; 
iėl gydylojai prieš .< 
aktinnį bronchilą < 
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ir nebus jokiu stulpų prie na
mų. O didesni sklypai reįflda, 
didesni tarpai tarp namų turės 
daugiau privatumo.

Svarbus laimėjimas Sunny 
Hills lietuvių kolonijai, tai lie
tuvio kunigo paskyrimas klebo
nu šv. Teresės parapijai. Kun. 
Pranas Jareška nuo vasario pir
mos perims parapijos tvarkymą 
ir Lietuvių religinį aptarnavi
mą. Tai bus pirmoji Floridos ka
talikų parapija su lietuviu kle
bonu. Tai rodo, kad Sunny Hills 
lietuvių kolonija auga, augs ir 
didės. Ateityje numatoma sta
tyti senelių prieglaudos namai.

Lietuvių Bendruomenės So
cialinis skyrius turėtų atkreipti 
dėmesį į šią koloniją, kuriant 
“Lietuviškos Sodybos” prieglau
dos namus ir kt. Šitas rajonas 
su Sunny Hills liet, kolonija 
(pagal statistika) turi mažiau
sia kriminalinių nusikaltimų vi
soje Floridoje, bet kai abu van
denynų pakraščiai pradeda su
augti į vieną miestą tai nusikal
timų daugėja, ypač rytiniame 
pakraštyje nuo Miami iki Jack
sonville-

Strazdai (New Yorkas), F. A, 
Agiatai (New Yorkas), V. B. La
bučiai (New Yorkas), Jonas 
Baužys (New Jersey), V. O. Bal 
tučiai (New Jersey), A. M. Bal-1 
čionai (New Jersey), Feliksas 
Bočiūnas (Hartford Conn), ir 
namai pradėti statyti Kun. Ant. 
Kardui (New Yorkas), J. L. Sa- 
vaičiams (New Yorkas), A. A. 
Sabaliams (New Yorkas), J. A. 
Vyšniauskams (Detroitas).

Sunny Hills Floridoje lietu
viai jau turi pasistatę apie 40 
namų. Lietuviai turi nusipidkę 
virš 600 sklypų ir kolonija vis 
auga kadangi čia graži gamta, 
smėlėti ežerai ir sausas klimatas. 
Keletas lietuvių į Sunny Hills 
atvykę prieš keletą metų sakė, 
kad čia gatvės dar ilgai nebus 
pravestos, tad nereikia pirkti 
čia sklypų...

Mums smagu, kad viskas buvo 
paruošta metais anksčiau, kaip 
buvo plane numatyta. Prie vadi
namo ežero “Old Homestead”, 
kuris yra tik penkių minučių ėji 
mo nuo lietuvių maudymosi eže 
ro, yra paruoštas 260 akrų žemės 
gabalas, kuriame sklypai yra iš-

si. Pacientas jaučiasi geriau, nes 
am kas nors padaryta.

Ypač influenzo’s pradžioje ne
reikia sulaikyti kosulio. Tuo me- 

p tu nereikia duoti kosulį sulai- 
į kančių vaistų. Tada dėl kosulio 
j reikia duoti bronchus išplečian- 
I čius vaistus. Tokie vaistai gali 

_ į būti THEOPHYLLINE, trys- 
penki mg. kilogramui svorio 
vairui, ir aštuoni mg. kilogra
mui svorio suaugusiam. Tie 
vaistai gerai padeda ir iš nosies 
gleivėms drimbant į gerkle 
(post nasal drip).

Nemiegantiems, kosulio pri
budinantiems pacientams gerai 

minėtas HYCOMINE 
ir karčiu: Į dešimt dienų — priklausomai; SVRLP. žmonės, kurie turi eiti 

kokia sunki ligos forma ir kas 
randama padarius plaučių nuo
trauka. Vaikams duodama būkite namuose, imkite šį.. i 
vaisto po 30-50 mg. kilogramui 
svorio — per parą.

Bus tokių ligonių, kurie ne
pakels vaisto erytromycino. To-1 
Iriems prisieis duoti kitą anti
biotiką : TETB^CYCLIN (jc 
riena formų vaistinėse vadinasi 
VIBROMYCIN); To vaisto su
augusiam duodama sekančiai: 
pirma dozė 200 mg., po to du 
kartus dienoje po 100 mg. (iš 
viso per pirmą dieną 100 mg.) 
Tas vaistas duobiamas per dė
timi dienų. Vaikams tas vaisias 
duodamas sekančaii: 2 mg. kiek
vienam svarui svorio pirmą die- 

us? Į po to vienas mg. svarui svo- 
j rio per dieną — per 10 dienų

Kai virusinė liga užsitęsia, 
kas tada darytina

Tautos Fondo Atstovybės Kanadoje pirmi-A. Eiravičius, 
ninkas. Toronte vykusiame VLIKo seime sako kalbą apie 

Kanados lietuvius ir jų pastangas dirbti su VLIKu.
(St. Dabkaus nuotrauka)

atracvclinu ar erythromycinu. antibiotikų, kurie jau anksčiau
Antra antibiotikais gydymui minėti. Dabar prasitarsime apie r 

:>as:duodanti kvėpavimo takų juos kiek plačiau- 
uždegimo forma vra bakterijos,

antibiotikai
kvėpavimo

vamnamos
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Pirmasis vaistas prieš bakte- 
!IE?v{()pJiILl’S 1N-' rinį uždegimą yra ERYTHRO- 

sukeilas bronchi-1MYCIN. Jei jį ligonis pakelia 
\is.deda akių baily-! duodama nucf vieno iki dviejų 
klyvos) paraudimu, ■ gramų per parą, mažiausia pei

užkimimu, j vieną savaitę, geriau, gal, per j vaikia

Liesu Celsijaus, 
baltųjų kū- 

nikocitų) skaičius ir per 
opą tiriant pūlius, ran- 
iinėios lazdelių, pavidalo j 
o>. šitoks bronchitas j 
s \ ibromycinu (tai ;O-I

i ferma vaisto Tetracycline). 
L k tos dvi bronchitų rūšys 
s: d jo d a a n t i b io t i k a i s " gydy •? 
ui. Visi kiti bronchitų atvejai
ii virusinės kilmės- i

Kas darytina su prisidėjusiu
dvokimu iš burnos

n L
kurie pacientai, sirgdami 

nza, apturi dvokiantį kva Į 
burnos. Tokie turi apdėta ;

. . „ , v, 1he. rvi. au.<s ą tempera- i 
gaiv -s sk msmus ir sause ’

daug gausiai į 
skysčių. Virt {

ri verst i ligonį
naudingų
negerumai vra ženklas

ir
ol<
io

per daug iš 
i b? skreplių 
pra < da gan 

rii skysčių (vaisių sun- 
i ienos sriubos), pranyks 
as kvapas iš barnou tada 
osulvs palengvėįt.
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Pras dėjusia takte i 
ur dėžinio tvarkym
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amas bakterijas.

Virusinė infekcija, paprastai, 
tęsiasi penkias (Lenas. S.ikysim. 
pacientais sei-ga jau d š;mt die- 

a(i.namas MYCOPI~\SMA. JicGių :r nesitai o: j:s vis da
; s atvejais nudažo skreplius 
ad.namu Gramo dažu ((oom’s

’.lain). Tada |jer mikraskjią jie 
maio pvii.ų c les ir maž3i bak- 
Ivrijų. Tada tokios bakterinės 
si mes bronchitas esti gvdomas

infekcija. Prisidėjir 
nio uždegimo turi 
sluos pakitimus: stj

Kars s. lala

darioan, "kurie negali likti na
muose, tegul ima šį vaisią. Visi

vaistą, garinkite burną verdan
čio gryno vandens garais, neiki
te laukan, srėbkite vištienos 
sriubą ir gerkite daug vaisių 
sunkos ir valgykite gausiai 
vaisių-daržovių.

Neiniegantieji gali su nauda 
I imti vaistą PHENERGAN- Pra- 
! džioje einant gulti jo duodama 

25 miligramai. Tą vaistą gerai 
pakelia tiek vaikai, tiek ir su
augusieji. Tolimesnė jo dozė 
mažinama iki mažiausios veik
lios dozės.

Jei po dviejų savaičių virusi 
nė sloga nepraeina ir bakterinis 
iždčg mas neprisideda, kaip to
rius ligonius gvdvti? — teirau- 
sis kiekvienas sergantysis ir jo 
namiškiai. Ligonis prašyte pra 

j šo gydytojo duoti jam kokių 
i j

Išvada: Stiprinkime kūno at
sparumą visoms ligoms. įskai
tant ir slogavimą. Gausus nau
dingų skysčių vartojimas yra 
pagrindinis dalykas tokioje ap
saugoje. Susirgę, tarki mes su 
gydytoju. Nepa veskime viso 
darbo vaistams. Palys užlaiky
kime kūną geriausiame stovyje 
sveikai maitindamiesi, šiltai 
rengdamiesi ir visada būdami 
geros nuotaikos.

• i
; si nė I

i tįsius

alsiranda didelis 
reikia griebtis už

žaistų. Žinoma, gydytojas tur. 
tokiais atvejais nutarti, ar jis 
dgsis grynai moksliškai (aka
demiškai). ar praktiškai.

I>rak tiškai besielgiąs gydyto
ms prirašys EAYTROMYCIN 
iėl galimos MYCOPLASMA in
fekcijos ir AMOCILL1N bei AM
PICILLIN dėl H. INFLUENZAE 
sukelto uždegimo. Tetracyklinas 
4ali su trukdyti kaulu augimu 
vaikams, todėl jis neduodamas 
’kimesniems negu 13 metų ani- 

to, jaunesniems vai- 
dan-

uaus.
tams tetracyklinas nudažo
I is. N e pa k c i ia n Ii cm s vaistą 
M'vlhn.mveina duodamas tetra

Kas darytna su kosinčiais 
pacientais

įga nepraeik, pacientas 
Puikia pačią ligą visais 
tvarkyli tada ir fcosu-

Pasiskaityti: Patient 
December 15, 1980.

Liet, kolonija Sunny Hills is- religinis gyvenimas turi gražią 
liks savarankiška, nes tarp jū- ateitį. .
ros ir šios kolonijos yra 18 my
lių pušynų juosta ir dar 75 me
tus nebus sunaikinta. Pagal tes
tamentinį palikimą, ta žemė’ ga
lima naudoti tik pušų auginimui.

Gyvenimo sąlygos ilgesnį lai
ka išliks pigesnės, nes čia augi- 

. mo procesas lėiesnis ir įvairaus 
plauko spekuliantai nekis savo 
nosies.

Kas norėtų daugiau suž n.oti 
apie šią gražią Sunny Hills lie
tuvišką jauną koloniją, arba kas 
norėtų čia apsilankyti, tai kreip
kitės į lietuvių komiteto narius 
įvairiuose miestuose arba tiesiai 
į Vyt. Belecką, 540 Ambassador 
Ct. Sunny Hils, Forida 32428, 
telefonas 904-773-3333.

Vytautas Beleckas

Per sekančius kelis metus bus 
labai gera proga lietuviams įsi
kurti. Lietuviams patartina ge
riau pastudijuoti Floridos vals
tybę ir susipažinti su Sunny 
Hills vietove.

šioje kolonijoje niekas neturi 
kitų tikslų, krup kad padėti lie
tuviams įsikurti gražioje vieto
vėje. Ši miesto dalis gražiausia, 
ištisai šalia vienas kito blokas 
po bloko ir neišsibarščius Kaip 
dideliuose miestuose, čia netik 
graži gamta, bet ir saugus bei

Gare, ‘ pigesnis pragyvenimas; na ir 
1 taip pat lietuvių kultūrinis bei

Vaikas bėga per pievelę, 
Skina pievos žiedelius.
Juos jis nešą pas mamytę, 
Kad praskaidrint jos vargus

Jis papuošia jai stalelį, 
mažus jųjų namelius.
Deda žiedą prie žiedelio — 
Kiek mamytei duaugsmo bu
Kad mamytė neliūdėtu.
Nesijaustų vienišą. 
Jas atnešęs jis pasako:
— štai tau mano dovana.

Elena Jablonskienė

Rye Bread Is Surprise In This Stew
Cook up a good old- 

fashioned stew’ the easy way. 
Take stewing beef flavored 
with paprika, pepper and 
onions and add the surprise 
ingredient — torn pieces of 
rye bread. Simmer for 2 hours, 
and you will find the stew 
beautifully thickened. Now 
all you have to do is to add 
sliced carrots, parsnips, celery 
and accent with the chewy 
texture of California ripe 
olives.

Surprise Stew will give you 
a hearty main dish served 
over egg noodles or with a 
whipped potato border. Add 
green beans or broccoli for 
complete nutrition.

California ripe olives are 
ah appetizing ingredient in 
any dish adding nutty flavor, 
firm texture and appealing 
color contrast.

Surprise Stew 
lbs. stewing beef 
tablespoons oil 
large onion, diced 
tablespoon paprika 
teaspoon salt 
teaspoon pepper 
cans (lOVi ounce) con

densed beef bouillon 
cup water 
slices caraway rye 

bread 
cup pitted California 

ripe olives, sliced 
large carrots, sliced 
parsnip, sliced 
cups celery, sliced

/•O •

voses.
aidais
vs pranyks. Vienok, i>acientai 

nori jų kosulio palengvinimo. 
Tokiais atvejais jiems pataria
ma imti (vaikaitis ir suaugu 
siems) lengviau atsikosint ska
tinančius ir kosądj kiek sumaži- 

vaistuK. Geriausias iš 
istų yra HYCOMINE 
Jo dozė: vienas arbati-

5 ir ei- 
suaugn- 

nestf
sulai- 
tęsia

nanems
ožų v

’ SYRUP
I ii$ yiuKsit
I n£&t gulti.
I sfJLs

I

nikams 
ta pati dozė. 
Mnas kosulys, 
eit ikia t ui. ko

Visai
Taip

2 
2

1
1/4

2

3

3
1

11/2 t

Brown 
well browned, 
paprika, sali and pepper. Stir 
well. Add bouillon, water and 
rye bread, tom in small pieces. 
Cover and bring to a boil.

beef in oil until 
Add onion,

Simmer, stirring occasionally, 
until meat is-almost tender, 
about two hours. Add olives, 
carrots, parsnip and celery 
Cook 15 minutes longe , 
Nfokes S (1 cup) servings
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LINKSMA LIETUVIŲ EKSKURSIJA 
Į KARIBŲ JŪRAS

Rašo VLADAS RASČIAUSKAS

Vladas Raseiauskas

Noriai papasakoju savo kelio-’ 
nių įspūdžius, bet matau, kad' 
aš greičiau keliauju, negu pa
rašau. Dar nepabaigiau apraši- į 
nėti savo paskutinės kelionės į 
Kiniją, svarbiausio dalyko ne
aprašiau, o' aš buvau išvykęs į 
Karibų jūras. Priėjau išvados, 
kad lietuviams gali būti įdo
miau paskaityti apie tas vietas, 
kur daugiau lietuvių važiuoja, 
tai nutariau padaryti pastabas 
apie paskutinę kelionę į Karibų 
jūras. Bet ir čia pastebėjau, kad 
laikraštis nespėja visų mano ap
rašymų laiku įdėti. Nespėja, nes 
turi visokių kitų reikalų.

Linksmą kelionę į Karibų jū
ras suruošė lietuviai datkarai su 
šeimomis ir įvairių Amerikos 
miestų bendruomenininkai. Ta 
kelionė buvo tokia linksma, gra
ži ir naudinga, kad visiems ke
leiviams dar ir šiandien skam
ba lietuviškos dainos ir gera 
nuotaika.

Gruodžio 7-tą rinkomės 
kelionei

jau laukė didelio “Mardi Grass” 
laivo įgula. Mus visus maloniu 
pasiliko šio didelio laivo įgula 
ir atvykusius pradėjo' vedžioti 
j kiekvienam keleiviui paskirtas 
kajutes. , J

Po poros valandų mes jau bu
vome visus savo lagaminus su-1. , . v- isitvarkę, savo vietas apžiūrėję j 
ir susipažinę su savo kelionės • 
kaimynais, naujais žmonėmis, j 
ilgos kelionės bendrakeleiviais.

Visai netikėtai laivas susiūba
vo ir sušvilpė labai garsus švil
pukas. Tai buvo pranešimas, 
kad netrukus atsisveikinsime su 
Miami uostu.

Diena buvo saulėta, jūra rami, j 
netrukus, tiktai už kokių poros 

j valandų, ta mūsų gražioji Flo-Į 
! rida dingo iš aklų. Karibų jūres!

tus saulės spindulius, brt tao 
pačiu metu visu laiką mis hdė-j 
jo gaivinantis jūros vėjelis.

Pirmiausia visi apsitvarkėme 
savo kajutes, kad jose galėtume 
jaustis kaip namie. Susikabinė
jome atsivežtus drabužius ir bal
tinius, kad galėtume juos tuoj 
rasti, kai mums jie atrodys rei
kalingi. ‘’Mardi Grass” laive tu-i 
rėsime praleisti net 7 dienas, tai • 
privalėjome apsitvarkyti. į

Aptvarkęs lagaminuose atvež
tus daiktus, pastebėjau ant sta
lo padėtą švarų lapą popieriaus. 
Tai buvo laivo vadovybės pa-išauti k 
ruošta programa šiai dienai- Pa

JUSTINAS MACKEVIČIUS, Jr., Standard Federal Savings 
A Loan bendrovės prezidentas ir direktorių tarybos pirminin
kas, pranešė, kad bendrovėje galima pradėti asmeninių čekių 
sąskaitą. Reikalaujama laikyti bent $100 balansą, gi turin
tiems $2,01:0 taupymo sąskaitoje nereikia jokio minimumo. 
Pensininkams, kurių čekiai ateina į bendrovę, reikalingas 
$10 minimumas. Už indJius čekiu saskaiten mokama 5 25%.

Lapas pataria atidžiai viską 
perskaityti ir neužmiršti inst
rukcijų. Taip pat pasako, kad 
4-tą valandą prabils laivo švil
pukas. Pasakyta, kad tai bus 
ne nelaimės Įspėjimas, bet lik- 

i pranešimas instrukcij \rs 
:aip reikėtų apsisaugoti, 

jei kokia nelaimė atsitiktų.
stebėjau, kad 4 vai. popiet lai- Maždaug programoje nurody
vo vadovybė norės keleivius su
pažindinti,

tu laiku švilpukai staiga taip
ką reikėtų daryti, smarkiai sušvilpė, kad sudarė 

jeigu kelionėje atsitiktų kokia jiaįva ištikusios nelaimės įspūdį. 
Atrodė, kad tikrai skėstam- 

Garsiakalbis patarė visiems 
tuojau užsidėti plūduriavimo 
korkus ir išeiti ant denio. Pri-

nelaimė.

Nežinojimas sukelia juoko

Lape buvo aiškiai pasakytą,

Praeitų metų gruodžio 7 d. iš 
visų Amerikos lietuvių kolonijų 
pradėjome rinktis lietuviai Į 
įdomią poilsio ir džiaugsmo ke
lionę. Į Miami suskrido ir suva
žiavo 66 lietuviai-, kuriu uoste 7 G

jog 4 vai. popiet laive bus pra- dėjo, kad laivo įgula nurodys, 
vestos pratybos, ką kiekvienas r^ur eįf{ jr j™ (jarvfi 
keleivis turėtų daryti nelaimės 
metu — gaisro ar didelės aud- 
ros. Pasakyta, kad laive vra ęa- J 
limybė išgelbėti savo gyvybę, 
tiktai reikia mokėti ką daryti..

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

i CIAMOS TREČDALI METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti j Naujienas 

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa 
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU. 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS

Maždaug tuo pačiu metu iš 
gretimos kajutės išžengė susi
jaudinusios dvi vyresnio am
žiaus juodukės. Jos užsimovė ne 
korkus, kaip garsiakalbis pata
rė, bet pasigriebė savo lagami
nus ir išėjo į koridorių. Jos ne
kreipė dėmesio į jūreivius ar į 
tvarkingai išėjusius keleivius, 
bet pradėjo garsiai šaukti:

— We are sinking! (Mes 
skęstame!)

Aš įžengiau į jų kajute, pa-

yL. BAKŪNAS

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką I

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu įkaityto] q 
reikliais prašomi pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

1739 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede dol
Pavardė ir vardas -- ------------ ------ ------------------------------------- -
Adresas------------- -------------------------------------------------------------

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo_____________ , kuris
yra naujas skaitytojas. Priede  dot
Pavardė ir vardas _______________________________ '
Adresas ------------------------ —-----------------------------------------------------

Sponsoriaus pavardė, vardas Ir vietovė 

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką ftpauda 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 jokiu J/d par ei go j imu.
Pavardė Ir vardas  ------—.—----- --- ,  ---------------------------- -
Adresas » .....  ■ — . -. — ... ,

Amerikos prezidento rinkimi
nės kampanijos, kurioje šiuo 
kart buvo labai aktyviai įsijun
gę lietuviai respublikonai (ypa
čiai Kalifornijoje), karščiui pra
ėjus ir rinkimų laimėtojų džiau
gsmo bangai į nežinomos laimės 
krantus išsiliejus — lietuviškas 
gyvenimas grįžo į “normalias’’ 
vėžes ir dėlto laikas žvilgsterėti

duoti. Tie, iš lygsvaręs iškritę kiečiu, net pasaulinėje, visub- Pašaukė (berniukas)) iš art! 
lietuviai respubl konai ir kai ku- menėje- Atrodo, lyg toje sri- 
rie “demokratai”, galima šaky- tyje Amerikos (kiek liečia lietu
ti beatodairiai kriokuodami pre- vius) buvo tamsu ir juoda ir 
zidentą Carterį — visai užmiršo, tik dabar keliasi nauja Ameri- 
tikriau neįvertino, jo nuopelnų 
Lietuvos bylai: Lietuvos okupa- 
} ijos nepripažinimo tęstinumą, 

j naujų garbės konsulu pripažini
mą, mūsų Pasiuntinybės' ir Gen. 
Konsulatų personalo papildymą 
— skiriant net tok;us asmenis, 
kurie nėra buvę anksčiau Lietu- 

į‘ vos diplomatinėje tarnyboje ir 
Pasiuntinybės ir Gen. Konsula
tu išlaikymui lėšų skyrimą. 
Joks respublikonu prezidentas 
okupuotos Lietuvos atžvilgiu 
neturi tiek nuopelnu — kaip Car 
teris. Jau bent iš lietuviu pu
sės, kurie viską sveria tik Lie
tuvos svarstyklėmis, oreziden-

! tas Carteris toli nėra užsitarna
vęs tok:os aršios lietuviškos kri-į dos), taip, kad kokie nors nauji 
tikos, kokia buvo išvystę lietu-i ėjimai informuoti nelietuvišką 
viai respublikonai su savo drau- Į pasaulį apie Lietuvą būtų svei
kais 
linkėti naujam prezidentui sėk
mės — kad jis sugebėtų ištesėti, 
bent mažą dalį pažadų — ku-1 
riuos padarė rinkiminės kampa-' 
nijos • metu, nors visi žinome, 
kad politinės kampanijos metu! 
padaryti pažadai ■— yra niekas

i daugiau kaip muilo burbulas...

kos lietuvių aušra Amerikos Va
karuose, šviesianti pasaulį apie 
Lietuvos padėtį ir lietuvius išvi
so. Tai labai neapdairus Ame
rikos lietuvių informacinės veik
los (iki šiol) paneigimas, saky
čiau, net įžeidimas. Vis dar esu 
optimistas naujų “veiksnių?, net > 
ir “Amerikos Lietuvių Informa
cijų Centro” atžvilgiu. " *

Vistiek, kaip naujam “veiks
niui” linkiu pasisekimo su infor
macija amerikiečiams — nelietu 
viams. Lietuviai savais rūpes
čiais (Lietuvos) yra pakankamai 
gerai informuoti iki šiol veikusių 
ir tebeveikiančių veiksnių ir vei
kėju (pirmoje eilėje savos spau

“demokratais”... Reikia kinti — jei kas nors būtų suras
ta naujo. Tokios informacijos 

Į niekada nebus perdaug. Palauk- 
Į sime. • •

Stabtelėjau čia ties tuo nauju 
“centru” be centro kiek ilgė
liau, norėdamas pasakyti, kad 
mūsų, lietuviškoje, visuomenėje 
labai geros informacijos pasiro
do ir be kokių nors “centrų” įta
kos ar paramos — Lietuvos by
lą iškeliančios viršum visokių 
“centrų” pastangų ir užmojų.

Tfc

Nauja aušra kyla Amerikos 
Vakaruose — “Amerikos Lietu
vių Informacijos Centro” vardu. 
Nustebau, perskaitęs kai kurias]gta visai neseniai, praeitų metų 
(ypačiai lietuvius dominančias) 
to Centro “gaires”: 1 (rinkti ir 
pateikti Amerikos ir savo spau
dai bei žinių transliavimo tarny
bai (news media) svarbias in
formacijas liečiančias lietuvių

ėmiau gulinčius korkus ir pata
riau užsidėti. Bandžiau jas ap
raminti, bet jos, panikes apim
tos, nekreipė į mane dėmesio. 
Jos buvo gerokai diktesnės už 
mane, tai aš negalėjau ją su-Į 
valdyti. Išsigandusios šūkauja ir 
kelia triukšmą. Bandžiau padėti 
lagaminus Į vidų ir užmauti 
korką, bet.-, kur tau! Jos, ko 
gero, pamanė, kad aš,-_____  .
mas korkus, nogėjau padaryti] 
joms, ko jos nenori. Pamatęs I 
isteriškai šūkaujančias moteris, i
jas palikau ir pasakiau Įgulos | Lietuvą ir Ketuvias liečiančius| du Dusl iu 
nariams, kad ne visi keleiviai. rbius . įvyk!us ir naujienas !■—- o

gruodžio 26 d. laidoje, milijoni
nio tiražo dienraštis (antras di
džiausias Amerikoje) “Los An
geles Times’’ paskelbė LEPI (Uni 
ted Press International) agentū
ros (Philadelphia) ilgą straips-

miausios trobos gyventojus, ku
rių atgužėjo net 12 vyrų ir jį 
(VI. Šakalį) tuoj pat parsivedė 

į trobą. Pasirodė, kad tai bu
vo Suomijos — Švedijos pasie
nio saugumo punktas. Tuoj at
vyko pasienio policija ir VI. ša
kalį išvežė į savo stotį. Apgy
vendino (pagal VI. šakalį) pui
kiame viešbutyje (nežiūrint, 
kad jis buvo netik purvinas, va
balų sukandžiotas ir žiaurės krū
mokšnių iki kraujo subraižytas,) 
kur jam davė karštą dušą, šiltus 
pusryčius, puikų kambarį ir šva
rius rūbus, net — gerus prieš
piečius. Pagal VI. Šakalį:”... to
kiame viešbutyje galėčiau be rū
pesčio praleisti visą savo likusį 
gyvenimą...”. Betgi -— ne. Ki
tą dieną, kai atėjo viešbučio po
licininkas, VI. Šakalys jam pas
tebėjo, kad:“. . .aha, tai pagavo
te kitą pabėgėlį, nes VI. Šakalio 
kaimynystėje, kambaryje už šie 
nos, jau buvo apgyvendintas ki
tas vyras. ‘"Koks pabėgėlis?” — 
klausė švedas policijos valdinin
kas? Juk tai suimtas girtuoklis. 
Nejaugi nežinai, kad čia kalėji
mas?. .. Taip — Švedijoje...

Visai nenustebčiau, jei apie Vi. 
Šakalio pabėgimą kas nors Imsis 
jį angažuoti filmo pagaminimui.

Puikiame, beveik vasariška
me,' ore ir su gerais linkėjimais 
įburiavome į Naujus 1981 Me
tus netik Los Angeles (visokių 
centrų centre,) bet ir visoje Ka
lifornijoje. Naujų metų sutiki
mo balius suruošė Bendruome
nės apylinkė parapijos salėje, o 
Santa Monikos Amerikos Lietu
vių Klubas — Womens Club sa
lėje Santa Monikoje. Abiejuose 
baliuose šį kartą buvo kur kas 
mažiau publikos negu anksčiau.

((Bus daugiau)-

’ , i interesus, jų veiklą ir turimas nj( atrodo be jokio lietuviško 
^mau a j probiemaS- 2) Lietuvą ir lietu-, “centro” jtaigojimo apie Vla- 

vius liečiančias gautas svarbias j0 šakalio pabėgimą iš okupuo 
informacijas perteikti lietuvių1 tos Lietuvos. Straipsnyje, ku- 
visuomenei. 3) Kelti viešumon r;am duota gana stambi antraštė 

i “Lithuanian Es 
capes in Grim 24-day Hike”, la
bai smulkmeniškai nupasakota 
VI. Šakalio beveik tragiškas bė
gimas į laisvę per sovietines 
'Šiaurės taigas; Suomijos sniegy
nus, ledinius ežerus, upes, miš
kus, brūzgynus, kol galiausiai 
vos tik “vilkdamas” kruvinas ko
jas ir rankas, beveik tik spėlio
damas kad “jau Švedija” — pa
siekė sušalusią ir sniegu bei le
du padengtą Švedijos Šiaurę, 
kurioje srityje šaulė nenusilei
džia net 3 vaL ryto, kai jis suti
ko “taip : anksti” lauke bežai
džiantį berniuką. Į VI- Šakalio 
klausimą “Sweden or Finland” 
— berniukas atsakė “Sweden”.

non likti gyvi nelaimės metu.- visuomenės .
Jūreivis nusijuokė ir liepė Nieko geriau nebūtu galima su- 

man eiti, o į isteriškų moterų tik . jeigu darbo he_
kajutę atsiuntė du stiprius vy^ būtu ėmęsij jau 40 metų. 
rus. Jie sunešė jų lagaminus į mūsu lietuviškieji 
kajutę, liepė joms aprimti, už-. eikįai skaičius pasfa.
movė plūduriuojančius korkus, rai^ais metais gerokai padidė- 
ir išsivedė į salę, kur specialis- j ^jk matykite kas tokios in- 
tai papasakojo, ką reikėtų da-, formacijos rinkimu ir platinimu 
ryti, jei laivas skęstų. '

Moterys išklausė aiškinimų, 
grįžo į savo kajutę, užsidarė ir 
daugiau nebesirodė, nes įsitiki- 
nd, kad iekas nesirengė jų prie
vartauti, bet tiktai pamokyti* j 

(Bus daugiau) /<7

man eiti, o Į isteriškų moterų

i lietuviško gyvenimo kasdienos; 
įvykius, kurie lyg ir buvo užgož-1 
ti rinkiminės retorikos — net 
Lietuvos laisvės bylą rišant su i 
Reagano laimėjimu...
“persistengusių” lietuvių res-1 
publikonų išvedžiojimu — da
bar belieka tik laukti, kad nau- j 
jasis prezidentas Reagan imsis 
galutinu priemonių Lietuvai va-

JAY DRUGS VAISTINĖ

dėmesiui-

veisniai ir

(lietuviams ir nelietuviams) ne
tik domisi bet ir užsiima (net 
apmokamais tarnautojais — di
rektoriais) mūsų diplomatinė: 
VLIKas. ALTa, Amerikos ir Pa
saulio Lietuvių • Bendruomenė, 
kun. Pugevičiaus Informacijų 
centras, Br. Bieliuko vadovau
jamas taip pat Informacijos Cen 
tras, BATUNas, mūsų laikraščių 
redakcijos, lietuviškų radijo va
landėlių vedėjai, paskiri, asme
nys. Dabar, “vienu plunksnos 
brūkštelėjimu” naujasis Ameri
kos Lietuvių Informacijos Cent- 

; ras” savo deklaracija apie veiki- 
Tokiu I 1110 §a’res P17’5’5^0 lietuviškai 

- visuomenei lyg ir visai nauja
11 i ....

lietuviška institucija — nemi
nint iki šiol veikusių ir tebe
veikiančių tokių ar panašių lie
tuviškų informacijos institucijų, 
kurios per daugelį metų atliko 
milžiniškus darbus Lietuvos 
okupacinės būklės informacija 
netik lietuviškoje bet ir ameri-

g 2759 W. 71st St, Chicago, HL J 
S « ROJTCSITNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS =

g Atdara šiokiadieniais nuo g
g > v&L ryto iki 10 vaL vakaro. g

Sekmadieniais nuo 9 vaL ryto iki 8:30 vaL vaJt g
§ D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas g 
J Tel. 476-2206 j

Išėjusi U spaudos ir galima gauti knygų nnkojv
| AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA I 

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pactan- |
J gas daryti (takos | krašto politiką. 102 psl. Kaina I 

į Knygos bus išsiųsto*, jei fl-545 čekis arba Money Orderis I 
bus pasiųstas tokiu adresu: I

| NAUJIENOS,
.......  __ . ____ . j

} I7M B«. Raistai St, CMea<a, BL VMM

centro” jtaigojimo apie Vla-

Tarp moterų

Susitinka dvi pažįstamos.
— Kas naujo pas Tamstą?
— Nu gi nieko. Mokinuo's.
— h- ko nori atsiekti?

. — Pamėgau mediciną ir bū
siu daktarė.

— Tai mes tapsime profesi
jos draugėmis.

— Kaip tai?
— Aš susižiedavau su gydy

toju ir būsiu daktarienė-

Blogas reiškinys

— Kaip su jūsų apetitu?
— Blogai, ponas gydytojau; 

užtenka prisiminti, jog nebeno
riu valgyti nei tų dalykų, ku
riuos man uždraudėte.

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. Joniko, 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

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

gyveninio 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 apskričiu 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 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 Jašmskcr 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. Zoačenko kūryba, J. Valaičiu 
vertimas. 200 psl. knygoje yrs 40 sąmojingų novelių. Kaina |2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.

8_  Naujienos, Chicago, 5, DL Tuesday, January 20, 1981
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Lenkijos komunistai nusilenkė, 
bet b.kv. nesirengia -

Pensijon išėjęs, kaip pats prisipažino, bet prie tos 
pačios politinės linijos ir prie tų pačių darbo metodų 
sugrįžęs b.kv. parašė ilgą straipsni apie “Bažnyčios- 
komunizmo dialogą Lenkijoje”. Jis rašė ir apie Lietuvos 
katami'11 h?Arčios istoriją, pasisavindamas net komunis
tų r • -'--.’ikinę terminologiją šiam klausimui,
bet : r ’s buvo taip gražiai ant Naujienų stalo
atvyru. L d d augiau prie šio klausimo nebegris.

Au e Lenkų bažnyčią ir dabartinio popiežiaus kovas 
j s t’ek rusimam^ kiek apie lietuviškas, bet lenkai neturi 
Tiičienės, kuri galėtų atvynioti b.kv. ir paradyti visoje 
uuogūmpje. Dar mažiau žinių jis turi apie Lenkijos dar
bininkus. bet j:’ s 'šitaip; rašo:

“Streikai Lenkijoje tikrai vyksta tikėjimo de
monstravimo ženkle. Ne kūjis su pjautuvu, bet kry
žius yra Lenkijos darbininkų aukščiausias simbolis 
Kai darbininkų “Solidarumo” judėjimas privertė ko
munistų partijos ir valdžios viršūnes leisti pastatyti; 
paminklą. 1956. 1970 ir 1976 m. nuo komunistų kulkų 
kritu"’iems darbininkams Dancige, 42 metrų pamink- 

. io viršūnę puošė du aukšti kryžiai. Pažymėtina, kad 
gyvų gėlių vainikus čia padėjo ir komunistų partijos 
bei vyriausybės vadai. Tai buvo komunistų “mea 
culpa”. Ir jie nusilenkė prieš kryžiaus ženklą.”

(Draugas, 1981 m. sausio 16 d., 3 psl.)
Lenkijos komunistų partijos vadai labai smarkiai 

pakenkė Lenkijos darbininkams. Lenkijos komunistų 
partijos sekretorius Miečislovas Gomulka, eidamas par
tijos sekretoriaus pareigas, Įsakė Lenkijos kariams šauti 
Į Dancigo uostų streikuojančius darbininkus. Vietoje nu
šovė 40 darbininkų, o apie 180 sunkiai sužeidė, šitas Go- 
mulkos Įsakymas tiek paveikė šovusius karius ir darbi
ninkus, kad lenkų kariuomenės karininkai nutarė nie
kad daugiau i laisvės ir duonos siekiančius darbininkus 
nešauti.

Lenkijos karininkai žinojo, kad be darbininkų jie 
niekad nepajėgs sustabdyti rusų invazijos. Lenkijos ka
riuomenė, kartu su darbininkais, pajėgė išvyti iš Len

kijos ne tik rusams tarnavusį maršalą RokosovskĮ, bet ir 
pačiam Nikitai Chruščiovui liepė važiuoti namo. Chruš
čiovas buvo Įsakęs Varšuvoje Įsitaisiusiam ir visas karo 
jėgas (Įskaitant ir lenkų) komandavusiam Rokosovskiui 
suvaldyti lenkus Varšuvoje, bet Rokosovskis, pasitaręs 
su savo štabu, patarė Nikitai sėsti Į lėktuvą, skristi namo 
ir nepradėti naujo karo užfrontėje. “Kodėl?”, paklausė 
Churščiovas. “Lenkai labai gerai žino Katyną, pažįsta 
rusus ir yra pasiryžę kovoti, nelaisvėn nepasiduoti”. 
Suprąto ir Chruščiovas. Jis paliko Rokosovskio štabą 
Varšuvoje, o Į Maskvą išsivežė tiktai patį maršalą.

E. Gierekas, sekantis komunistę primestas partijos 
sekretorius, norėjo pakartoti Gomulkoš įsakymą. Jis nu
siuntė lenkų diviziją Į Dancigo apylinkę, kad pasiruoštų 
“pamokyti” — suvaldyti streikuojančius Dancigo laivų 
statybos darbininkus, bet kariai atsisakė. Brežnevas būtų 
galėjęs Į Dancigą pasiųsti kelias divizijas, bet pabijojo. 
Jis nenorėjo, kad Sovietų kariai pareikalautų didesnės 
algos, daugiau mėsos ir riebalų. Tai būtų didžiausias smū
gis visai sovietinio išnaudojimo sistemai, jeigu rusų dar
bininkai būtų pareikalavę tų pačių darbo sąlygų, kurių 
reikalavo Dancigo darbininkai.

Dancigo darbininkai laimėjo streiką tą rytą, kai prie 
Dancigo priartėjusi lenkų divizija atsisakė šauti i dar
bininkus. Tą dieną Lešek Walesa, streikuojančių darbi
ninkų vadas, be paišelio ir be jokio lapelio, padiktavo 
Į Dancigą atskridusiam vicepremjerui Jagielskiui pačius 
svarbiausius punktus, kuriuos vicepremjeras sutiko pri
imti. Gierekąs turėjo pasitraukti iš partijos sekretoriaus 
pareigų, tuo tarpu Walesa tapo galingiausiu lenku visoje 
Lenkijoje. Brežnevas jo bijojo daugiau, negu lenkų divi
zijų. Ir šiandien jo bijo. Brežnevas nenori, kad Rusijos 
ir rusų pavergtų tautų darbininkai pareikalautų to pa
ties, ko pareikalavo Walesa.

Walesa pareikalavo, kad komunistinė valdžia leistų 
pastatyti paminklą Dancigo darbininkams, žuvusiems 
1970 m. streiko metu. Naujai paskirtas partijos sekreto
rius Stanislaw Kania pripažino ir patvirtino visus rei
kalavimus, kuriuos Jagielskis pirmo susitikimo metu pri
pažino. Dancigo darbininkai nelaukė leidimo, bet tuojau 
sukvietė geriausius architektus, braižė planus ir pradėjo 
statyti milžinišką paminklą nužudytiems darbininkams. 
Komunistų partijos nariai prisipažino prie padarytų 
klaidų, prie bereikalingai Įsakytų žudynių, nešė vainikus 
ir lenkė galvas prieš žuvusius.

Tame pačiame numeryje ir tame pačiame puslapyje 
dr. Domas Krivickas rašo apie Helsinkio aktuose Įrašytas 
pagrindines žmogaus ir tautų teises, kurių reikalauja lie
tuviai. Pagrindines teises Walesa diktavo lenkų valdžiai. 
Prie žuvusiems paminklo jis privertė Maskvos paskirtus 
Lenkijos komunistus padėti vainikus ir nulenkti galvas.

Tuo tarpu b.kv. tame pačiame laikraštyje prieš še
šerius metus rašė apie Helsinkyje parduotą Lietuvą, Lat
viją ir Estiją. Jis net tvirtino, kad popiežiaus atstovas, 
karei. Casarole, pasirašydamas Helsinkio aktus, pardavė 
Lietuvą už Judo grašius. Pardavęs ne tik Casarole, bet 
pardaviku yra buvęs ir prez. Gerald Fordas.

Lenkijos komunistai, vykdydami Maskvos politiką, 
lenkus šaudė, bet šiomis dienomis našė prie žuvusiems pa
minklo vainikus ir lenkė galvas prie žuvusių, bet b.kv, 
ne tik nenulenkė galvos, bet net neatsiprašė už paskelbtą 
dideli melą ir šmeižtą.

Jau metas jam prisipažinti prie skelbtos didelės klai
dos, metas jam sustoti skelbti brežnevinę propagandą 
lietuvių tarpe ir ardyti didžiausias lietuvių organizacijas.

Mikas Šileikis Peizažas

ANTANAS KLČYS

PROFESORIUS, MANAU, KLYSTA
(Tęsinys)

Beje, taip buvo su inteligen
tiška visuomene. Masių tarpe ir 
Amerikoje nerasim daug žmo
nių, kurie ką žinotų apie J. Loc
ke ar J. S. Mill. O ir iš tų, kurie 
pažįsta klasiškojo anglų libera
lizmo teorijas, ne visi jau tokie 
švarutėliąi santykiuose su kitų 
laisve ar kitokių pažiūrų žmo
nėmis. Pavyzdžių ilgai ieškoti 
nereikėtų. Jų kur kas yra dau
giau, negu Į Jaunimo centro lan
gą mesta plyta. Neskaitant ilgos 
linčų istorijos, jau,berods, trys 
prezidentai nužudyti politinių 
priešų; Gerai prisimename, kaip 
akmenimis ir plytomis kovojo 
jaunimėlis, augintas jau tikrai 
be “žalingų” Platono ir Rou
sseau idėjų, už McGoyem išrin
kimą .-į JAV prezidentus. Taigi, 
dūmų visur esama. Tik mūsų vi
suomenės mokslų specialistai ne
turėtų žiūrėti j nepriklausomą 
Lietuvą ir iš'jos atvykusius žmo 
nes kaip į nepažinusius gerųjų 
filosofijų, darančių visuomenini 
bei politinį žmonių bendravimą 
be pasikėsinimų užčiaupti kitaip 
manančiam burną ir be plytų 
svaidymo.

Aš stipriai abejoju, kad dr. 
T. Remeikio karta, kaip jis tvir
tina, esanti kitokia vien dėl to, 
kad ji subrandinta anglo-saksų 
liberalizmo perspektyvoje. Ne
galima, žinoma, paneigti, kad 
krašte vyraujanti politinė bei' 
kultūrinė atmosfera neturėtų 
Įtakos į bręstantį jaunimą ir 
bendrai į žmones. Turi, be abe
jonės. Tik šiame šimtmetyje var
giai ar yra koks kraštas, kur 
žmonės būtų taip hermetiškai 
uždarytų kad jų nepasiektų idė
jos iš kitų kraštų. Nei vandeny
nai, nei kalnai, nei jokios užtva
ros jų nesulaiko.

Bet idėjos su gyvenimo prak
tika dažnai neina koja kojon. 
Esti ir taip, kad idėjos sužavi, 
bet gyvenimo praktika atstumia. 
Jei mums esant anapus vande
nyno anglo-saksų liberalizmo pa 
grindai ir nebuvo svetimi, bet 
žinojom ir apie dalykus, kurie 
negalėjo mūsų patraukti. Ir jie 
vykų krašte, kurio žmonės per 
šimtmečius gerai Įsisavinę ang- 
lo-saksiško liberalizmo tradici
jas. Ir, nežiūrint to, mes ver
kėm, skaitydami H. B. Stowe 
“Dėdės Tomo trobelę”. Mus gi
liai jaudino vargšų žmonių, pra
plaukusių pro Laisvės stovylą 
New Yorko uoste,, brutalus iš
naudojimas, apie kurį skaitėme 
Upton Sinclair veikale “Rais
tas” (toks buvo pavadinimas 
lietuviškame vertime)ĄMes ne
galėjome suprasti, kad. vergija 
Jungtinėse -Amerikos Valstybėse 
buvo panąikūita net vėliau negu 
baudžiava labiausiai Europoje 
atsilakusiame krašte — Rusijoje, 
o vergų išlaisvintojas susilaukė 
tokio pat likimo, kaip caras Alek 
sandrąs Į, panaikinęs baudžiavą, 
tik pastarasis žuvo nuo laisvės 
kovotojų, bet ne nuo vergijos 
šalininkų. Taip, kad. vargiai ar 
yra moksliška teigti, kad ten, 
kur yra liberalizmo' perspektyva, 
politiniai bei ideologiniai prie
šai apsikabinę vaikšto, o ten, kur 
plyta buvo mesta j liberalizmo 
apšviestus žmones, yra tik ne
užlyginami plyšiai.

"T 7^

Dabar vėl grįžtų prie dr. T. 
Remeikio žodžių: “Taip mes ir 
išeivijoje vis tebeieškome orga
ninės vienybės pagal Antano 
Smetonos sukurtą modelį, taip 
ir Lietuvoje nepajėgiama dekla
ruoti sąžinės laisvės. Abiejose 
tautos dalyse pliuralistinis vi

suomenės tvarkymo modelis yra 
neigiamas. Dėl to mūsų visuo
meniniai konfliktai įgauna eks
tremistiškas formas. Jie neiš
sprendžia problemų ir iš pagrin
dų skaldo visuomenę į ideologiš 
kai nesutaikomas stovyklas. “Or 
ganinė vienybė” turi labai siau
ras tolerancijos ribas, kurias sau 
go fanatiškai nusiteikę drausmės 
sargai”.

Kad išeivijoje sektume buv. 
Lietuvos prezidento Antano 
Smetonos sukurtu kažkokiu or
ganinės vienybės modeliu, tai 
yra mums naujiena. Mes iki šiol 
šito nežinojome. Nežinojom, kad 
jis būtų mums palikęs tokias 
idėjas. Gi arčiau tiesos yra tai, 
kad bent manoji karta su jo 
publicistiniais raštais yra mažai 
susipažinusi, nes jie daugiausia 
lietė priešnepriklausomybinį ir 
Lietuvos kūrimosi laikotarpį. 
Mums jau tai atrodė pasenę ir 
neaktualu.

Dr. T. Remeikis, atrodo, skai
tė, kad Antanas Smetona iki 
prezidentavimo dėstė Lietuvos 
universitete senovės graikų fi
losofijas. Jis mėgo ir buvo ge
rai išstudijavęs Sokratą ir Plato
ną. Bet tai buvo jo tuometinė 
profesija, jo dėstomieji dalykai- 
Kad jis būtų kada propagavęs 
Platono politinę filosofiją pri
taikinti Lietuvos valstybinei sant 
varkai ar, kad būdamas prezi
dentu, būtų ėmęsis praktikoje 
vykdyti senovės Atėnų filosofo 
mokslą, vargiai dr. T. Remeikis 
tai įrodys.

Tiesa, Platonas skelbė, kad ge
riausi valstybininkai būtų filo
sofai. Filosofai ‘pagal jį’ yra tie, 

( kurie turi nenumaldomą troš
kimą viską žinoti ir pažinti tie
są. Jie tokiais ,ęsą?įgįrpsta, bet 
valstybė, pastebėjusi ' jų talen
tus, turinti juos auklėti ir ruoš
ti į valstybininkus. Tai, pagal 
Platoną, elitas, - tobuli žmonės, 
Gi’ tobulame žmoguje, kaip Pla
tonas mokė, teisingumas, grožis 
ir gėris jungiasi savyje ir suda
ro tobulą vienybę. Tai gal apie 
tokią “organinę vienybę” ir kal
bėjo dr. T. Remeikis? Betgi Pla 
tono filosofijoje niekur nėra pa
sakyta, kad valdantieji turi pri- 

: mesti savo pažiūras pavaldi
niams. Niekur taip pat nėra tei-

- giama. kad dauguma gali ką no
ri daryti su mažuma. Nemokė ši
to nei Antanas Smetona. Jis tik 
buvo nusistatęs prieš ideologi
jas, o tuo pačiu ir prieš parti
jas, jų vietoje bergždžiai kurda
mas fikciją, kurią jis vadino tau
tine ideologija. Platono valstybė 
yra tobulų, specialiai tam pa
ruoštų, žmonių valdoma ir joje 
iš viso jokios partijos nėra. Gi 
tobuli valdytojai pagal logišką 
išvadą negali valdžios privesti 
nei prie diktatūros, nei prie oli
garchijos.

(Bus daugiau )

VINCAS ŽEMAITIS

Povilo Kušnerio knyga ir Povilo 
Rėklaičio recenzija

(Tęsinys)

J.A.V. išėjęs pensijon, V. ž., susitaręs su kolega 
J. Venclova (baigusiu Vytauto Didžiojo universitetą ir 
gilinusiu studijas užsieny), apie ketverius metus pralei
do drauge bestudijuodamas per č. miesto biblioteką išsi
rašytas knygas anglų, vokiečių, rusų, lenkų, prancūzų ir 
kt. kalbomis, kuriose įvairių autorių buvo liečiama Lie
tuva; jos istorinės, politinės, etninės ir kt. problemos. 
Tokiu būdu abiem atsirado mokslinės medžiagos straips
niams, brošiūroms, studijoms aktualiais klausimais. Iš
leido išvertęs ir suredagavęs: “Pietinė Lietuva Grigo 
Vale.' Lietuvos girių aprašyme” ir keletą
kilų .-uiv pobūdžio studijų, palaikydamas
nuotii ...s ;.roi' dr. Z. Ivinskiu, pfof- Jcrzy
Ochmą nanės univ. istorijos fakulteto dekanu)
ir kt. Iš prof. Ochmanskio išrūpino plačią studiją išleis
tai “Rylų Lietuva" monografijai. Taip pat pąlaikė ryšius 
su Martynu Gelžiniu, vienu iš rimčiausių Maž. Lietuvos 
istorikų. Daugiausia vargo ir rūpesčio sudarė prof. dr. 
P. I. Kušneno veikalo “Pietryčių Pabaltijo etninė pra
eitis“ paruošimas ir išleidimas-..

u ne e

l< ši nt prof. Kušnerio knygai redaktoriaus l>ei bend- 
ladarbių, buvo progos artimiau pažinti keletą veiklesnių 
i i '1, tuvių. Iš jų, p” moje eilėje M.P., buvusį mokytoją, 
susiu > mon n^i lietuvį patriotą. Papasakojau jam 
apie K ga ir užsiminiau, kad būtų mažlietuvių
p:>trio in nan;*;, 'uos knygos paruošimą bei išleidimą 
jiar in'i s -<■ tbai objektyviai ir palankiai patei

kiama jų krašto praeitis. M.P. susirūpinęs man pasakė, 
kad Kušnerio keliamos tezės jam žinomos ir jis asme
niškai joms pritaria, bet, deja, jis man bet kokios pa-' 
ranios pažadėti negali. Jo žodžiais: “mažlietuviams, gal 
būt, likimo skirta išmirti”. Aš privaląs atsiminti, kad 
Vokietijoje, ypač mokslininkų tarpe, nacistinės tezės nėra 
dingę; kad jos toliau puoselėjamos, nors ir ne taip atvi
rai, kaip seniau- Kad lietuviai jų slaptai skirstomi j 
“deutschfreundlich” (jiems draugingus) ir “deutsch- 
feindlich” (nedraugiškus), nuo ko priklausąs rentos 
(pensijos) dydis ir paskyrimas. Gyvenantys ten jo gi
minės jį Įspėja lietuviškoje veikloje perdaug neužsian
gažuoti. ..

Kitas mažlietuvis M.G. mane tiesiog įspėjo atsisakyti 
leidinio Maskvos komunistų, sunaikinusių Maž. Lietuvą. 
Iš jo supratau, kad net ir aš pats galįs turėti nemalo
numų iš vokiečių mokslininkų, naujai perrašinėjančių 
Rytprūsių istoriją. .. Tuos nemalonumus nusprendžiau 
rizikuoti, gi kad apsisaugoti nuo maskvinių rusų prieka
bių (per JAV valdžią, pagal abiejų 1973 m. pasirašytą 
copyright tarptautinę sutartį), išsiaiškinau su prof. dr. 
D. Krivicku, kad ši sutartis Kušnerio veikalo neliečia.

Visos šios patirties šviesoje, skaitant P. Rėklaičio re
cenziją, jos spėliojimais bei įtarinėjimais pagrįstus, labai 

[emociniai užgaulioje formoje išreikštus ir vietomis net 
I vienas kitam prieštaraujančius, priekaištus, ir man pa
čiam kilo mintis atspėti, kas juos sukėlė, kokia galėtų 
būti jų tikroji priežastis? Juk knyga nieku nepalietė 
nei jo asmens, nei kurios nors jo parašytos meno isto- 
rijefei knygos. Ypatingai atkreipė dėmesį jo perdėta bai
mė. kad lietuviai nesurištų mokslo su politika (“leidėjų 
priėjimas prie temos yra ne mokslo, bet Įiolitinio tikslo ’); 
noras, kad apie Mažąją Lietuvą visai nebebūtų daugiau 
rąšoma (“beveik viskas jau yra aprašyta ir publikuota")

ir vieno veikalo apie M. Lietuvos apgyvendinimo istoriją 
suminėj imas. ,

Nors jau nuo 1871 metų politiniai motyvuotas lietu
vių kalbos bei kultūros naikinimas buvo žymiai sustip
rintas, žymesnieji vokiečių mokslininkai su tuo nesutiko 
ir kt.) net tvirtino (žr.: Kušneris. 132 psl.), kad lietuvių 
Pirmojo Pasaulinio Karo jų dauguma taip pat buvo vie
ningos nuomonės, kad bent tarp Vislos-Bugtf-Pripetės- 
Nemuno esančipje, vėliau Lenkija-Rytprūsiais-Lietuva 
pavadintoje, teritorijoje, nuo labai senų laikų gyveno tik
tai dvi labai giminingos etninės grupės: lietuviai ir prū
sai; tarp kurių net ypatingai žymių kalbinių skirtumų 
nėra buvę. Kai kurie (W. Pierson, L. Baczko, F. Bock 
ir kt.) net tvirtino (žr.: Kušneris: 132 psl.), kad lietuvių 
ir prūsų kalbos tebuvo vienos ir tos pačios kalbos atskiri 
dialektai, ir, nors toks teigimas mūsų dienų “galutinei 
mokslo tiesai” neatitinka, nebūtų labai nuostabu, jei 
ateities lietuviai mokslininkai prie jo pradėtų grįžti (taip, 
pvz., mano M- Gelžinis, aptardamas 19(i8-70 metais iš
leistąjį Aleksandro Kuršaičio žodyną).

Tik daug vėliau, po to, kai Vdkiečių Ordinas nu
kariavo prūsus ir pradėjo kolonizuoti šios teritorijos va
karinę dalį; gi lenkai vis gausiau pradėjo kartis pieti
nėje, “Masowien”-“Maztihren’’ pavadintoje srityje, gry
nai lietuvių gyvenama dalis buvo pavadinta “Litauen”, 
“Klein-Litauen” ar "Prcussisch Litauen” vardu — nors 
nemaža dalis lietuvių ir toliau tebegyveno už šios dalies 
ribų (ypatingai apskrityse Į rytus nuo Alnos upės ir į 
šiaurę nuo Priegliaus bei Aistmarių).

Po' Pirmojo Pasaulinio Karo, 1918 metų lapkričio 
30 dienos aktu Prūsų IjetuviiĮ Tautinei Tarybai paskel
bus Mažosios Lietuvos atsiskyrimą nuo Vokietijos reicho 
ir 1919 m. birželio 28 dieną Versalio sutarčiai atskyrus 
Klai|>ėdos kraštą, mokslinėje vokiečių literatūroje įvyks
ta visai aiškus posūkis. Vydūno žodžiais; “.. • zur Bc-

kampfung der Litauer... tritt hierbei schon die Wis- 
senschaft auf. Dass šie der Politik dienen will, ist ganz 
offenbar. Es erscheint namlicli notwending su erweisen, 
dass die Litauer in unserer Heimat Fremdlinge und in 
deulsches Land gekommen seien-.. dass... die preussi- 
schen Litauen sind von Norden und Oslen seit dem 15. 
Jahrhundert in Preussen eingewandert, wo die Deutsch- 
en šie gnadig aufgenommen habcn” (Į kovą su lietuviais 
įsijungia ir mokslas. Kad jis nori tarnauti politikai, yra 
visiškai aišku. Būtent, pasirodo reikalinga įrodyti, kad 
lietuviai yra mūsų tėvynėje svetimšaliai ir atėję į vokie
čių žemes... kad prūsų lietuviai neanksčiau kaip XV 
šimtmetyje iš šiaurės ir iš rytų imigravo į Prūsiją, kur 
juos vokiečiai iš pasigailėjimo priėmė. —- “700 Jahre 
deutscli-litauiesclier Bcziehungen”, p. 395).

Tokiai negirdėtai, viso ligšiolinio mokslo' išvadoms 
prieštaraujančiai "tiesai” įpilielinti, pradžioje reikėjo 
nepaprastų pastangų. Kaip rašo mažlietuvis istorikas M. 
Gelžinis: “Po Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietnvos 
(1923 ju. sausio 15 d.) Rytprūsių ir Vakarų Prūsijos 
mokslininkų atstovai 1923 m. kovo 23 d. skubiai rinkosi 
Marienburge pasitarimui, a 1923 m. gegužės 13 d- Kara
liaučiuje Įsteigė “Die Historische Kommission fūr ost- 
und wcslpreussisdie Landesforschung“ (Rylų ir Vakarų 
Pnisijos kraštų istorinių tyrimų komisiją). Apie jos 
atsiradimo priežastingumą dr. Forstreuteris rašė:

(Bus daugiau) A
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TUVIŲ DIREKTORIUS

iVĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME - ?

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

U>

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
SPECIALYBĖ AKIŲ L1GU« 

3907 West 103 rd Strwt 
Valmdoc pagal ftmtarim*.

DR. PAUL V. DARGĮS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

WaaMMcfer Co«*Mnvnfty klinikai 
Medicinos diroktoriui

X9M S. Mankote R<» Westchester, IL
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis <> 

kas antra šeštadieni 8—3 vkl

ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA 
“Ji» surinko juo* į viotf, kuri h«bra»šk«i vadinamo Armayedon" - 

(Apreiškimo 16:16)

KAUK

KARALIAUČIUS

DRUSKINIHKAI

Laidotuvių Direktoriai

D-ras J. MATUSĄS.

KLAIPĖDOS SENOVE
Kasdien nuo pirmadienio iki penk

tadienio 8:30 vai. vakaro.
Visos laidos iš WCEV stoties, 

banga 1450 AM.
St. Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 

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

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

j® “Lietuvos Aidai
KAZĖ BRAZDŽ1ONYTĖ 

Programas vedėja

TRAK

IRSTOMAS

RADVILIŠKIS

PALAK6A ŠIAULIAI

6. Apie tą patį laiką dar kalbama kaip apie “Viešpaties dieną”, 
dėl to, kad tuo metu Viešpats sustabdys pasaulio padūkimą ir 
bėgimą galvotrūkčiais į nuodėmę ir pražūtį, ir įkurs savo seniai 
pažadėtą karalystę. - _

Šita “Viešpaties diena” yra tas pats laikas, apie kurį kalba
ma pranašystėje šitokiais žodžiais: “Todėl lauk manęs, sako Vieš
pats, tą dieną, kai aš atsikelsiu grobio imti; nes mano nutarimas 
yra surinkti tautas ir sujungti karalystes, ir išlieti ant jų savo 
užsidegimą, visą mano narsingą rūstybę: nes mano uolumo ug
nyje bus praryta visa žemė”. — Sofonijo 3:8.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5421 So. Mozart, Chicago, IL 60632

KLAIPĖDA
PUMPĖNAI

PAMBVtŽYS

UKMERGĖ

TILŽĖ

VILNIUS

Mažeika S/ Evans

OPTOMiTRISTAt
- KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71 5t. T«L 737-5149

Tikrint akū. Pritaiko akiniu* ir 
“contact lenaea"

SUSIRINKIMŲ

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Razidenciios falai.: 448-5545

I Žemaičiu Kultūros klubo metinis 
i nanų susirinkimas įvyks trečiadieni, 
sausio 21 d., 1 vaL popiet, Anelės Ko- 
jak salėje, 4500 So. Talman Avenue. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 

/ svarbių reikalų aptarti ir jau laikas 
į užsimokėti nario duokles. Bus ir vai

šės. Rožė Didžgaivis, rašt.

ORTHOPEDas-PBOTSZISTaS 
Aparatai - Protezai. Med. ban-' 
'tzar' Speciali pasaite 

t ir t. <

2&>0 We»t ML
Tslsf.; PRac^act t-&u

Lietuvoje žmogus apsigyveno 
labai senai. Tik nenustebkite, jog 
tai įvyko ne prieš 50, ne prieš 
1000, bet maždaug prieš 12.000 
metų, kitaip sakant, 10.000 metų 
prieš Kristaus gimimą. Tai vądi- 

” namas senasis akmens amžius.
Nuostabu, jog to laiko tarpo žmo 
gaus pėdsakų rytų Lietuvoje ne-' 

. ranama. Tuo tarpu Klaipėdos 
; krašte 'Šilutės apskrityje Barz- 
dūnuose mokslininkai rado mil
žiniško gyvulio, vadinamo ma
muto kaulą. Kadangi jame ma
tyti iš šalies padarytas įpjovi
mas, iš to sprendžiama, jog tai 
padarė čia gyvenęs žmogus.

Nemanykim, jog tuomet žmo
gus buvo pusiau laukinis. Jau
nesniame . akmens amžiuje, at
sieit, 4000 — 2000 prieš Kristaus 
g:mimą žmogus jau dirbo žemę 
ir augino gyvulius. Bandoma var 
toti net tam tikras kaulinis, ark
las. Buvo ir dabar mūsų augina
mų javų, būtent, miežių, sorų ir 
tam tikrų kviečių. Randama ak
meninių girnų. Prijaukinamas

MORKŲ SULTYS

Kad ir koks vertingas bei rei
kalingas būtų produktas, nega
lima jo vartoti diena dienon — 
įgrysta. O įgrįsęs maistas ar 
vaistas psichiškai žalingas, pvz., 
kasdien verčiami Valgyti tą pa
tį valgį vaikai gali pasidaryti 
irzlūs. Net ■ ir netapęs žalingu,
tas pats produktas gali tapti be- - jautis, paskui kiaulė, pagaliau 
verčiu — apsipratęs organizmas avis. Buvo vilnonių ir lininių 
labai daug jo pašalina. Senosios audinių. Ir valgio būta ne taip 
šeimininkės, kad ir labai ribo-; jau prasto — pienas,, medus,

lo, rago ir akmens. Buvo panau
dojama tam laukuose randami 
akmenys ir titnagas. Įdomu, jog 
mokėta pasidirbdinti tam tikrų 
titnaginių plūkiu. Tuomet jau 
buvo visokių molinių puodų su 
įvairiausiais pagražinimais. Beje, 
papuošimams vartota mūsų pa- 

' jūrio gintaras. Šitokių dirbinių 
daug iškasta XIX-to amžiaus pa-1 
baigoje Juodkrantėje.

Jaunesniame akmens amžiuje 
žmogus dirbdinosi trejopas patai 
pas, būtent, miegoti, įrankiams 
ir maistui susidėti, pagaliau, at
matoms sumesti.
prantama, jog tie statiniai buvo 1 
labai menkučiai, kitaip sakait, i 
burimityviški. Be galo įdomu

Savaime su-

išgirsti, jog to įlieto Prūsijos ir i 
Mažosios Lietuvos santykiams 
paaiškinti žymus vokiečių arche
ologas Gerte (Gaerte) ima da
bartinę lietuvišką klėtį, butą, 
stogą, kaimą, viešpatį, arklą ir

DR. C. K. BOBELIS

i
i tus išteklius turėdamos, mokėda sviestas, ^varškė, na ir, žinoma, 

vo taip suktis, kad tų pačių barš- mėsa, pagaliau žuvys.> Čia pat rei 
čių dukart per metus šeimynai kia pastebėti, jog pirmiausia

Prostatos, inkstų ir šlapumo * nepatiekdavo, žolelėmis, šakne- ’ žmogus prisijaukino šunį, kuris, 
; lėmis, grybais pagardindavo, tar nuo tų neatmenamų laikų ligi 
į si kitokius padarydavo.

Labai gerai būtų, jeigu įgri- 
susį dalyką galėtume iš organiz
mo visiškai pašalinti. Deja, šis 
tas lieka ir dažnai veikia neigia
mai. Pakenkti gali ir morkos, 
nors jų karotinas (geltonasis da
žas) mums reikalingas. Neretai 
pasitaiko, kai rūpestingos šeimi
ninkės taip “permorkina” savuo
sius, kad net akių baltymai ir 
nagai pagelsta* Nuo morkų per
tekliaus gali sutrikti kepenys. 
Sunku pasakyti, kiek morkų per 
dieną reikia: nelygu amžius, dar 
bas, pers'rgtos iligos. mityba. Jei 
valgom*3 sviesto ir kiaušinių, tą 
diną morkų gali ir nebūti nes’ ir

F trynyje, ir svieste yra tų pačių 
medžiagų, tik kiek kitokio pavi
dalo. Daugiau karotino pasisavi
name, kai morkas valgome su 
alie’ais ar kitokiais riebalais, ir 
kur kas mažiau, kai valgome lie- 
sas, vienas. Labai geras derinys 
* - pieniškos morkų sriubos, bul
vienės su morkomis (aukštaičių 
prėskinys, suvalkiečių buljonas). 
Morkos turi ne vien karotino, 
bet ir kitokių medžiagų, ir gali 
kenkti sergantiems širdies arit
mija (širdies drebėjimu).

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVF, 

St. Petersburg, Fla. 33716
TeL (813) 321-4200

dabar ištikimai mums tarnauja.
Įrankius žmogus dirbosi iš kau

Visame vakariniame Baltijos 1 
pajūryje buvo jau anuomet va
roma prekyba. Mokslininkas Ger 
tė kalba net apie labai gyvą pre
kybą. Įsivežama titnago didesnių 
gabalų ir gal druskos, o išveža
ma ypačiai gintaras. Tas gražu
sis dalykas pasiekia net Pome
raniją, Brandenburgą, pietų Vo
kietiją, Norvegiją, Suomiją, žie-j 
mių Rusiją, Sileziją, pagaliau i 
Kaukaza. Tuos faktus tas moks- *

rai buvo išgalvoję tam tikras 
žnyples barzdai apkirpti.

Kultūros požiūriu žalvario 
amžiuje (1500-500 m. pr. Kristų) 
buvo vienoda būtis Latvijoje, 
Lietuvoje ir Prūsuose su Klai
pėdos kraštu. Taip mano net 
mokslininkas Engelis. Senesnia- 
jame geležies amžiuje (100-400 
m. po Kr.) visame Baltijos pajū
ryje labai pražysta kultūra- La
bai gyva prekyba- Randama že
mėje labai daug Romos impera
torių pinigų, ypačiai Klaipėdos 
krašte. Anksčiau manyta, jog tą 
pakilimą sužadinę atėjūnai ger
manai. Bet dabar žymieji moks- 
nininkai tai atmetė. Klaipėdos 
kraštas anais laikais savb dirbi
niais pasirodo lyg tarpinė gran
dis tarp giminingų rytų ir vaka
rų grupių. Jau nuo L—IV am
žiaus po Kristaus šios žemės gy
ventojai pradeda linkti daugiau 
į rytus, kur gyveno tos pačios 
giminės žmonės, tik pavadinti 
lietuviais. O nuo pradžios vadi
namo tautų kraustymosi laiko 
tarpo (net pagal vokiečių arche- 

• ologą Karolį Engelį) klaipėdiš
kiai visiškai pakrypsta į savo ry
tų brolius. Vadinasi, rytų ir va
karų lietuviškos kilmės gyven
tojai labai artimi, galima sakyti, 
vieną ir pati tauta. Taip ligi is
torinių laikų, kuriai jau turime 
rašytų dokumentų.

(Bus daugiau.)

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

EUDEIKIS
a

GAIDAS -DA1MID
GENIAUSIA

1605-07

DR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

SO. HERMITAGE AVENUE
TeL S27-1741 —1742

SO. CALIFORNIA A VENTE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

PERKRAUŠTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles. '

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairi y atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos is WOPA, 
1490 IdL A. M.

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

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

Kai dar nėra ar kai jau ne
bėra dantų, tenka griebtis ir 
sulčių, tačiau, kai tik galimą ir 
kol galima, reikia kramtyti mais 
tą, ruošti jį savo dantimis. Kram 
tymas normaliai įjungia visą 
virškinimo sistemą. Maisto kąs
neliai dirgina virškinamoje ke
lia gleivinę, verčia ją aktyviau 
dirbti, padeda įveikti sunkius vi
durių užkietėjimus (ir netinka 
sergant viduriavimais). Morkų 
išspaudose yra piktinu, padedan
čių mums įveikti aplinkos užter- 
tumą (padidintą radiaciją, sun
kiuosius metalus). Kuo daugiau 
kramtome, tuo tvirtesni būna 
dantys. Morkos ir dauguma kitų 
daržovių turi ir dezinfektuojan- 
čių medžiagų. Taigi kramtymas 
padeda apsisaugoti ir nuo angi
nų, slogų, ausų uždegimų.

Vadinas, ir sultys, ir pačios 
morkos, nuolatos vartojamos, nė 
ra didžiausia gėrybė. Kaip mor
kų pakaitalai labai tinka obuo
liai. agurkai, moliūgai, ropės, 
griežčiai. Iš Eur. Lietuvio

Negeria kavos
Garsus smuikininkas Vilhel

mas koncertavo Londone. Po' 
įlinka? nūn? fcdp” neabejoti-1 koncerto jį užprašo pas save iš- 

- - - ; gerti kavos puoduką viena aris
tokratė.

Užsibaigia vaišės ir išdidi pd- 
nia klausia:

— Kodėl Tamsta neatsinešei 
su savim smuiko?

— Mano smuikas kavos ne
geria ir labai atsiprašo jūsų, 
kad pasiliko namie.

nūs. Ana, netoli Breslavo mies-> 
to (Vokietijoje) 2-jų metrų gi
lumo duobėje rasta per 8 cent
nerius gintaro, o Leizūnuose 
(Prūsuose) 3 centneriai. Tai grei 
čiausia bus buvę pirklių sandė
liai. \

Kultūra ir žmonių sumanu
mas plėtojosi toliau. Jaunesnia-' 
me žalvario arba bronzos am
žiuje (1100 — 800 m. prieš Kris 
tų). Jau tuomet vartota piautu- 
vai. Nesvetimi ir auksiniai pa
puošalai. Prie Littausdorfo (pie 
Aistmarių) rasta žalvario liejiko 
sandėlis. Vadinasi, žalvarį gami
nosi vietoje. Varį gabendavosi 
.greičiausia iš Anglijos- Seni nu
sidėvėję įrankiai buvo perlieja- 
mi į naujus. Vėliau net pinigai 
(romėnų) taip buvo panaudoja
mi. Vertelgos dviejų ratų ve
žimais tokius gaminius išvežio
davo po kraštą.

Ankstybame geležies amžiuje 
(800-150 m. pr. Kr.) žmonių gy
venimas dar pakyla. Labai mėgs ' 
ta puoštis moterys. Jos vartoja 
tam tikrus žedus ant pirštų, NATIONAL GUARD 
kaklo, rankų ir net kojų. Be ga- , ——
lo įdomu išgirstų jog tuoęiet vy-

NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

MEET THE CHALLENGE!

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

Telef. 476-2345

ChiCAgoa

Lietuvių 

uaidotuvių 

Direktorių

Asociacijos

AMSULAHSO
PATARNAVIMAS

TURIMI 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

F

■■

t

SERVE WITH PRIDE IN

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. I.ITLA.MCA AVB. TeL: YArd. 7-3401

i

BUTKUS - VASAIT1S
1446 So. 50th Avė-, Cicero, DL TeL: OLympic 2-1003

ii

^159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO. IL 60629

Aikštės automobiliams pastatyti
Don't Go Out Without It.

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

VANCE FUNERAL HOME 
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650

GEORGE F. RUDiMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138 - 1139

WINTER 
OVERCOAT 
e

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

&
X

They call it
“The Overnight Wonder* 

for constipation. -
Are you uncomfortable with your laxative? Then meet 

the little white pill they call "The Overnight Wonder? Just 
one pill at bedtime safely, surely stimulates your system's 
own natural rhythm. Overnight. So in the morning, you’re 
back on the bright side. Comfortably! It's 
a good feeling. «***ė*'

What is "The Overnight Wonder”? , ' .L-
Ex-Lax*- Pills. That's right—pills from 
Ex-Lax. Look for the white box. ,

Use only as directed

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6673

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos EQlh, DL 974-4419

■

I 3354 So. HALSTED STREET TeL YArdi 7-1911
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) džibalytė ir Laura Put'

— Ponia B. CepauFkas. Gulf 
port, Fla., ankstybai pratęsė 
prenumeratą, o savo gerus lin
kėjimus atlydėjo $20 auka. De 
kui.

JS'/.reth Gaidas ir David 
is Lauie;.:: aukšt- mokyk- 
njorai. už gerą mokymąsi 
\zd n; ą elgesį gavo State 

titulus ir teisę gauti 
s tipf-ndijas. Taip pat ga-

rikležių sveikatai tikrinti. Tehe- 
ranan buvo atskridę šeši Alžiro 
gydytojai, kurie rado visus 
amerikiečius sveikus, tinkamus 
tolimai kelionei.

Neatrodo, kad prezidentas 
Carteris galėtų suspėti atskristi 
į Wiesbadena ir laiku grįžti i 
prez. R. Reagano prisaikdinimą. M«-n«l, 2«m4 — P«rd»vlrr>ul 

KCAL ESTATE FOR SALS
_ Namai, Žemi — P«r<d*»lm»5 

REAL ESTATE FOR SALE

svei

— Dėkui K. J. Žarai, Yucaipa, 
CaL, už vertingą bendradarbia
vimą ir už $10 auką.

— Apolinaras Skopas iš Cice
ro, spaudos bendradarbis,
kindamas Naujų Metų proga ir j 
linkėdamas geros sėkmės, at-: 
siuntė auką. Dėkui už visa tail 
ir už vertingus rašinius.

— Ponia Dora Andriulis. Ock 
Lan, I1L, pratęsdama prenume
ratą, atsiuntė $10 auką. Po $54 
atsiuntė: ponia Berta Hoyer ir į 
Kazys Aizinas iš Brighton Par- ’ 
ko, Jonas Jakubaitis iš Cicero, I
D. Bubelienė iš Rockfordo, ir A. į j 
Kažemėkaitis iš Rohey, Ont. Dė-j n 
kui visoms ir visiems. !

Jau

n j k v klos mokiniai: Tc- 
ricu: kas, Christopher 

k( s, Vyte s Kirvclaitis ir 
:’i> Po’Jk.aitis.

Uta ' kora) lietuviu iūklau^
r Med Jotoiu klubas ruo~• " IZu k.enos balių sausio 31 d., 

limo centre. Programą at-į 
Toron LN Vyru choras, va
tu jamas >ol. V. Verikaičio.

— Metų pabaiga ir kitų pra
džia nieko gero nežada Ameri
kos ekonomijai- Gruodžio mė
nesį traktorių pardavimas su
mažėjo 23 nuošimčiais. Parduo
ta 6,938 traktoriai.

su*

POPIEŽIUS PAKĖLĖ 
I.EŠEK WALESĄ

— Izraelio darbięčiai neleis 
\ Eeg-nui valdyti krašto be parla
mento pasitikėjimo. Nenori, kad 
jis įtrauktų Izraeli į naują karą.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ŽEMIUS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKtJIMAlS.

^EL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

22’2 W. Cermak Road Chicago, m. Tel Virginia 7-774**

■ų pirm
ziaus s?

ikrus Sokdarumovum- 
mnkas, įėjęs į popie- 
aityklą, pabučiavo joj 
priklaupė, tuo parody- 
jplcžiiii paklusnumą ir

-r- Antanas Padvel 
Heights, HL. prie prenumeratos j 
pridėjo $10 auką. Po $2 atsiuntė! 
Julius Plaušinaitis iš Brighton 
Parko ir ponia A. Butkus iš 
Čikagos pietvakarių Dėkui.

— Anatolijus Milūnas, Lietu-j 
vių respublikonų lygos pirmininj 
kas, išvyko i Washingtona daly
vauti prez. Ronald Ragano nau- 
guracijos iškilmėse.

— Standard Federal Taupymo 
ir Skolinimo Bendrovės centri
nėje įstaigoje, 4192 Archer, pir-1 
madieniais nuo 10 ryto iki 2 vai.

‘ popiet bus ponia Delores Kola- 
nauski ir padės užpildyti pensi
ninkams ir invalidams naujas 
Circuit Breaker formas Real , 
estate mokesčių sumažinimui. 
Antradieniais tuo pat laiku ji 
būna Garfield Ridge įstaigoje. 
6141 Archer. Ji patarnauja vel
tui. turi tas formas, kalba taip 
pat lenkiškai.

— Marijos aukšf. mokykla pa
skelbė garbės mokinių sąrašą. 
Tarp kitų jame yra Marilyn Au-

Popiežius tuojau pat Lešeką 
Fairview j žalesą prikėlė ir liepė nesi- 

ženiinti. Pasikalbėjimd metu 
Walesa priminė/popiežiui, kad 
jis iš popiežiaus pasimokinęs 
kaip reikia rūpintis savo kaimy- 

Jnais ir jiems padėti. Darbininkų 
j unijos privalo padėti visiems 
[ nariams gauti žmonišką atly- 
i ginimą.

IRANAS TIKĖJOSI DIDE
LIU NUOŠIMČIŲ

WASHINGTON- D.C. — Da
bartinė .Irano vyriausybė tikėjo
si gauti didelius nuošimčius už 

įvairių IranoIrano šacho 
bendrovių bei privačių asmenų 
Amerikos bankuose laikytus pi-

Amerikos bankai turės mo
kėti aukštus nuošimčius už lra-[ 
no valstybės ir bendrovių pini
gus iki JAV diplomatų arešto, 
ambasados pagrobimo ir Irano 
vertybių įšaldymo'. Už įšaldytus1 
pinigus bankai nuošimčių 1 ne
moka.

Iraniečiai nusamdė brangius 
britų advokatus, bet nieko tas

gustyn, Deborah Wenta, Rita neapdėjo- Jeigu Irano valdžia 
Stukaitė, Neringa žadeikyte, Al- būlų tuojau paleidusi suimtus 
vytė Eitutytė, Jill Sanauskaitė. amerikiečius, lai pmigai būtų

’e

bu ve atšaldyti ir nešę didelius 
nuošimčius. Dabar — nieko. At
važiavę advokatai taip pat nie
ko nelaimės.

SOVIETŲ STILIAUS
NARKOTIKŲ PROBLEMA
MASKVA. — Sovietų Sąjun

goje pastaraisiais metais labai 
paplito narkotikų naudojimas, 
ypač tarp jaunimo. Problema 
yra taip didelė, kad kovai su nar 
korikais yra .įsteigti specialūs 
biurai ir kova atsispindi spaudo
je.

Georgijus komunistų partijos 
laikraštis Zarya Vostoka aprašo 
du tipiškus vartotojus. Vieno jų 
tėvas yra universiteto profeso
rius, o motina mokslininkė. 27 
metų jų sūnus yra narkotikas ir 
nepajėgia pabūti jokiame darbe. 
Kitas narkotikas, pradėjęs var
toti heroiną bei opiumą, dar pa
jėgia išlaikyti darbą, bet yra vi
sai sužalotas asmuo.

Narkotikai ypatingai didėja 
Kaukazo kraštuose. Juose varto
jamas opiumas ir rūkoma mari
juana. ’

AMERIKIEČIŲ IŠSKRIDI
MAS SUVĖLUOTAS

TEHERANAS, Iranas. — Ira
no vyriausybė išvežė 52 ameri
kiečius 6 vai. ryto. Iraniečiai 
buvo pasiruošė išvežti ameri- 

| kiečius į Alžirą. bet 11 vai. ryto 
j amerikiečiai dar ir toliau tebe- 
l buvo laikomi aerodrome- 1

buvo
ame-

Atstovas Behzad Nabavi 
pasiruošęs įsakyti išvežti 
rikiecius, bet jis, negavęs 
1 ių in form aci j ų, n eišlei d o 
rikiečių.

Manoma, kad islamiečių
H. Nabavi turės progos i 
valstybės administracijoje, nes 
moka kreipti dėmesį į smulk- . 
menas.

Jeigu ilgai suvėluos, tai prez. ’ 
Carteris neskris į Vokietiją 
sveikinti išlaisvintųjų.

— Valstybės departamentas ir 
prez. Carteris labai patenkinti 
sekretc'riaus pa vaduotojo War
ren Christopher vadovaujamais 
pasitarimais su Irano 
matais.

diplo-

— B. Nabavi pradėjo
į Amerikos diplomatus ir 
sados tarnautojus kelionėn, kai

‘škilti Patyrė> kad prezidentas Carte-

a:n

tarpe

pa-

ruošti 
amba-

ris įsakė perkelti pustrečio bili
jono dolerių į Anglijos banką.

— Prezidentas Parteris priža
dėjo nesikišti į Irano vidaus rei-

. kalus, kaip prižadėjo ir Iranas-:

DAR TURI VILTIES 
IŠLEISTI ĮKAITUS

CS5
the best

Paid azd 
Compounded 

Quarterly
OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 8%

AT OUR LOW RATES

2212 WEST CERMAX ROAD CHICAGO, ILLINOIS ČZC5

Phasei Virgin.'* 7-7747
EOURSi Kon.7Me.Fri.9-4 ihur.9-8 9*1

SERVING CHICAGO AMD SUBURBS SINCE 1905

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 ......-__________ _ $4.00
Minkštais viršeliais, tik _ _____ _ $3.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KUT.TCRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_ $2.00

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderi, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, H. 60608

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO, AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Piedzie Ave* — 778-2233

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

— Sovietų valdžia uždraudė 
[ rusų spaudai rašyti apie susi- 
i tarimą išleisti Amerikos diplc- , 

matus iš Teherano. iTEHERANAS, Iranas. — 
no didžioji radijo stotis paskel-! -------------------- !

bė, kad dar yra \ ilties laiku iš-j — Washingtonan suvažiavę 
leisti iš Irano 52 suimtus ame- JAV miestų merai nori išsiderėti 
rikeičius, nes nėra jokios prie- prezidento pinigų miestams, 

kuri juos sulaikytų, kad vėliau jų apleidimasžasties,
JAV ir Irano vyriausybės pasi- duotų progų riaušėms kilti.
rašė reikalingus dokumentus. I -------------------•

ne

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
Tel. 436- <818

WANTED TO RENT 
teška Kambarių

ČIKAGON ATVAŽIAVĘS norė- 
Irano užsienio reikalų minister]- j — Kolumbijoje, Čingazos tu- tų gauti kambarį Marquette 

Parke. Nori atskiro įėjimo- Dir
ba televizijos stotyje. Prašau 
jam skambinti į duotą telefoną 

: 929-1 1G9. nuo trečiadienio iki 
penktadienio, nuo 9 vai. ryto 
iki 5 vai. popiet, šaukti Tony.

nelyje, įvyko smarkus sprogi
mas, užmušęs 10 žmonių ir su
žeidęs 20. Tai antras toks dide
lis sprogimas šiame tunelyje.

SIUNTINIAI Į LIETUVA

joje buvo paruošti visi reika
lingi dokumentai, kuriuos pasi
rašė Warren Christopher Alžire 
prezidento Carterio vadu. i 

Teherane pasitaikė labai šal- j 
ta diena. Pūtė smarkus vėjas.? 
kartais, lynojo. Behzad Nabavi 
įsakė amerikiečius pervežti i 
greta buvusią nedidele ir apy
tuštę ligonine. Amerikiečiai pri
guls šioje ligoninėje, o pirmo-1 ----- —-----------
mis ryto valandomis jie išskris1 — Airijc’s aktivyslė Berna- 
į Alžirą. Iš Alžircf jie tuojau bus dette Devlin McAliskey buvo 
pervežti į Wiesbadena, kur yra praeitą savaitgalį sužeista į krū- 
paruošta ligoninė atvežtų ame-; ,r kojas; jos padėtis kritiš- 
________ ka. Ji buvo perverta (5 kulko

mis. Ir jos vyras buvo tų 
užpuolėjų sužeistas.

— Salvadoro kariai puolė pa
sienyje įrengtą maištininkų sto
vyklą ir nušovė 97 maištinin
kus. Kovų metu jau nušauti 
800 maitšininkų.

pačiu

f 2£0S 5HM St, Ckk-aęe, BL <6623 § Ta WA 
Dldelir piairinkiino gerot rMet įvairių prektg, 

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

Gerai miega
J — Ar šiame viešbutyje galima 
Į gerai miegoti?

— Puikiai! Kai devintą 
r landą pašaukiau ofisą, tai 

tarnautojai dar miegojo.

Advokato ofise

visi

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 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 I

j GENERAL REMODELING
I • Alumin, langai, durys, medžio | 

apmušimai. ® Staliaus darbai, ce- I 
mento laiptai, porčiai, stogai 

ir visa kita
FETING1S CONSTRUCTION 

7152 So. K?dzie Avenua
Tel. 776-8505

DAŽYMAS IR REMODE- 
LIAVIMAS

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 Sc. Talman Avenus 
Tel. 523-0383

SIUNTINIAI I LTETUTĄ |
Cosmos Parcels Express Corp. i

MARQUETTE GIFT PARCELS SEKYICB |
Z531 W. 53t> St., Ch^Jtgo, BL — TeL WA 4-2717 I

V. V A L A X T IN A 8 į

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lieti’viq< traternalinė or- 

ganieadja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tuo* 
darbus dirba,

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudę savo nariams.

” * A
— apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško 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 jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metama

SLA — kuopi? vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopi? veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis Ir tiesiai 1 SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
N«w York, N. Y. 10001 

WJ Vf. XX* St.
ToL (111) 543-HlE

jam 
Ateina

Advokatas pagarsino, jog 
reikalinga stenografė. 
paaugusi mergina.

— Kiek turite metų, — pa
klausė jis.

— Aštuoniolika.
— Labai gerai! Mudu sutik

sime, nes jūs ir aš mokame gra
žiai pameluoti.

Limit me of diswasher 
to once a day, after the 
•vsning meal, and cut 
excessive use of water 
and electrioty.

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

i Knyga su formon^ gauna
ma Naujienų administracijoje

• 1739 South Halsted St., Chica
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

į Laikrodžiai tr brangenybė* 
Pardavimas ir Taisymas 
264£ West 6rth StreM 
Tat. REpubtk 7-1941

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4C59 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

ir

Juozo Šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
įdcfmi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 

skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji 
kyti paštu.

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Rnygns kaina — 5 doleriai.

prašomi užsisa-

adresas: 
Campbell Ave.

KAS JUMS YRA BRANGIAU
SIA JŪSŲ GYVENIME?

Ka Jūs labiausiai vertinate sa
vo gyvenime? Turtus, šeimą, 
profesiją, draugus?.. Ar visame 
tame Jūs randate absoliučiai 
pilną pasitenkinimą, visišką ra-

Jei ne, tai kviečiame pasiklau
syti šios ypatingos temos šian
dien X:I5 vai. vakare radijo 
banga 1150 AM per “Lietuvos 
Aidus“.

| Penktadienį 4:23 vai. popiet 
por Sopinę Barčus radiją išgir
site “Mirtie kur tavo geluonis?”

[ Paašykite mums pareikalau
dami knygelės ^Laisvi“. Prisiu
sime dovanok Mūsų adresas:

Lithuanian Ministries, 
P. O. Box 321, 
Oak I .awn. Ill. 60454

t

SL I I M K U I Į 

NoUry Public
INCOME TAX SERVICE

$259 S. Mapltwoocl. T«l. 254-7^50 
Tt:p pa* daromi vertimai, giminių j 
Iškvietimai, pitdemi pilietybei pra- t 

tymai ir kitokį blankai.

H0ME0WN EfSPOUCT
F. Zipclls, Agent 
3205% W. $5tti St 
Ev,rg. P«rk, UI. 
•0642, - 424-U54

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

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

arba pagal susitarimą, 
felefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryte 
iki 6 vai. vafc. Šeštadienį nuo 

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

T<£ 776-5162 arba 776-5161
2649 We»t 63rd Street

Chicago, UI. 60629

6 — Naujienos, Chicago, 8, BL Tuesday, January 20, 1981




