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SAN FRANCISCO, Cal.—Ant
radienį siautusi didelė audra 
Kalifornijoje padarė žymiai di
desnius nuostolius, negu vietos 
gyventojau buvo apskaičiavę.

Šiandien nustatyta, kad vien 
tik Marina apskrityje nuo kiemu 
nusmuko /&) vertingų namų. 
Smarkus lietus ir audra, nešda- 

i ma vandenį žemyn, atpalaidavo 
pamatus, pakreipė ftamus, o vė
liau vėjas baigė nustumti namus: 
žemyn. . - X ■' _ “ -

’ ■ \ ' -i ; -ii < i , -

Nuostoliai: siekią1 ne dešimtis, 
bet šimtus milijoną dolerių- Gu
bernatorius tiktai lėktuvu galė
jo pamatyti. audrbs padarytus, 
nuostolius. Vietomis vienas na
mas užvirtęs ant Shtrojo, o vie
tomis įlindęs per šieną, j ■■ . . _

LAISVĖJE LIKUSIEJI SOLIDARUMO 
■ VADAI ORGANIZUOJA STREIKĄ

VBOCI.AVO UNIJOS VADOVYBE TVIRTINA, KAD 
, ■ KARIAI NEPAJĖGS SUNAIKINTI LENKU UNIJOS

VARŠUVA., — Lenkijos Soli
darumo unijos vądai, nepatekę į 
karių- rankąs, pataria organizuo
ti’. didelį .daribininkų unijos strei
ką, . kaip , protestą prieš ' karo 
stovio įvedimą ir kareivių bu
vimą prie dirbtuvių.
i.:Lenkijos _ Solidarumo unijc’s 
vadai yra įsitikinę,-, kad visuoti
nis Lenkijos darbininkų streikas 
privers- perversmą padariusią 
karių vyriausybę trauktis.

Karo stovio Ąyedimas ūkio rei
kalų nepaląisė, nes* kariai truk- > 
do; darbininkams dirbti produk
tyvų . darbą, skelbią Vroclavo 
darbininkų vadai. Vladislo vą s 

.Frasiitiuk,; Solidarumo - unijos 
tarybos narys ir'Vroclavo trak
torių dirbtuvės-pirnpniakas, pa
skelbė, kad .pralieta daug krau
jo, kariai turi trauktis.

Batų tauškėjimas
‘ 1 Unijos neišardo

. r—-Jaruzelskis mano, kad batų 
tauškėjimas padarys naudingą 
darbą ir išgąsdins lenkų darbi
ninkų unijas, bet premjeras 

-klysta, —■:pareiškė Zbigniev Ja
nas, — kitas traktorių dirbtuvės 
rinktas pareigūnas. i c . .

Kaip pirmininkas Frasiniuk, 
taip ir Jaiias, susižinojo su kitų 
Solidarumo unijos centrų parei
gūnais ir pradėjo organizuoti vi
suotini darbininkų streiką ka. 
ro stoviui' panaikinti. ’

’ Prekybos minis teris T- Nesto- 
rovič pasirašė naują susitarimą 
su So'vietų Sąjįinga žąliavoms, 
maisto produktams ir mašinoms 
pirkti. Sovietų valdžia nemokė
jo už, fnąšinąš, išvežtas iŠ Len
kijos, bet dabar lenkai'turės'iii- ' <

' sams už viską mokėti.

Rusai davė $3.7 bilijono 
paskolą

/ ' '-U
. Praeitų metų pabaigoje Sovie
tų valdžia paskolino Jaruzelskio 
vyriausybei- 3.7 bilijono dolerių, 
kad galėtų sutvarkyti pačius 
būtiniausius reikalus ir sumokė
tų Vakarų Europai bent nuošim
čius už E. Giereko padarytas 
skolas.

BANDYS PARDUOTU 
■'. SENĄ LAIKRAŠTĮ. t ’ .

PHILADELPHIA, Pa.— Fila
delfijoje jau 134 metus eina The 
Philadelphia Bulletin. Laikraš
tis' batų galėjęs ir toliau eiti, jei 

. unijos riebu tų išreikalavusios 
pasakiškų'aig-ų.^... ':. ■" ■

Praeitų ,* metu rugsė j o ■ mėnesį 
savininkai! mokėjo algas specia
listams, bet priėjo liepto galą. 
Laikraštis.-.]au: turi 4.5 milijono 
dolerių nuostoliu.. Pradėtos de
rybos su iirrijdnĮisi 'Vienos suliko 
nusileisti, - o kitos "reikalavo dar 
didesnių algųl-L Trynės ėjo iki 
šio meto,-bet--dal>ar--atrodo, kad 
jau prilipta \priė paskutinės pa
kopos. Savininkai negali sparduo- 
ti ir nepajėgią mokėti į aukštų 
algų. Dabar planuoja uždaryti.

— Seišelės saFojėTcomunistaį 
norėjo nuversti ' demokratinę 
vyriausybę, bet jiems nepavyko. 
Prie salos stovėjoMu Sovietų ka
ro’ laviai, bet netrukus atplaukė 
du prancūzų karo laivai; Maišti
ninkai nedrįso, užimti vyriausy
bės centro ir pabėgo.-
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LIUDIJA APIE ATLANTOS 
JUODŽIŲ ŽUDYNES

A FLANTA, Ga. - - Trečiadie
nį prisiekusiųjų teismas pradėjo
nagrinėti Wayne Williams bylą.

Pirmiausia liudininkas pradė
jo pasakoti prisiekusiems teisė
jams apie 21 metų amžiaus Jim
my Ray Payne. Liudijo dakta-; 
ras Saleh Žaki. Jis papasakojo, 
kaip .praeitų metų balandžio 
27 dieną atrodė juodžio’ Payne 
lavonas. Dr. Žaki tvirtino, kad 
nužudytojo lavonas bent pen 
kias dienas plūduriavo Challa- 
hooch.e upės vandenyse.

Dr. Žaki buvo Atlanto mir- j 
ties priežastis tyrinėjančio gydy- i 
tojo pavaduotojas. Jis pastebėjo • 
sužalotą .1. R. Payne veidą, matė i 
sugedusius dantis, bet negalėjo! 
nustatyti mirties priežasties. Iš J 
paviršiaus nesimatė. - Į

Dr. Žaki, betyrinėdamas nu-! 
statė, kad 21 metų amžiaus Jim
my Payne mirė nuo užtroškimo. 
Jis papasakojo teismui, kaip jis 
nustatė, kad nelaimingasis mirė 
nuo užtroškimo.ę Mites XX) 200

Kalifornijos gubernatorius Brown negalėjo važiuoti 
pakraščių jkgliais, nes jie yra užverstHr duobėti-. 
Lietus išnešė cementą, degutą dr plentu^pamatus. -"

Sovietų valdžia tikėjosi, kad 
Amerika ir kitos Vakarų Euro
pos valstybės paskolins Jaru
zelskio • vyriausybei stambesnę 
sumą, bet vokiečiai atsisakė su 
Jaruzelskio valdžios atstovais 

, tartis, jeigu jie pirma nesumo
kės bent nuošimčius už skolas.

Sovietų valdžia pažadėjo gen. 
Janizelskiui didelę paramą, kad 
galėtų parodyti Vakarams savo 
no’rą sutvarkyt! savo skolas.

— Sovietų valdžia kritikuoja 
Lenkijos generolus., Būk, jie 
įvedė karo stovįį'bet neparodė 

reikalingo griežtumo.

ITALU TERORISTAI SKELBIA, KAD 
GEN.' DOZIER BENDRADARBIAUJA

RAUDONOJI BRIGADA IŠSIUNTINĖJO LAIKRAŠČIAMS
> IŠTURIU LAPŲ ^PAREIŠKIMUS LIAUDIES TEISMUI”

ROMA, —“ Italijos /Raudono
sios 'brigados vadovybe išsiunti
nėjo italų, laikraščiams keturis 

* mašinėlė prirašytus puslapius, 
įs kurių'matyti', kad suimtas ge
nerolus - James Dozier: “bendra- 
dafbraūja’*. Nori' pasakyti, kad 
“liatidies teismo” apklausinėji
mo metu jis teikia žinias.

šį kartą Raudonosios briga
dos vadovybė parašė apklausinė
jimo' eigą ir visus .keturis pus
lapius įmetė į atmatų dėžę. Bet 
tuo pačiu metu tuojau pašaukė 
laikraščio redakciją ir telefonu 
prariėŠė, kur tas apklausinėji
mas yra padėtas. Redakcija pa
klausė, nuvyko į nurodytą vietą 
ir rado keturis puslapius.

Partizanai klausinėja 
JAV generolą

Tuose keturiudse lapuose ;
•t to les generolui klausimas:

— Ąr žinai,.kodėl mes tams
tą suėmėm?

yra

Valstybės sekr. A. Haig

—WASHINGTON, D;G. Va
karų VokuMijoš ^ncleris Hel
mut Schmidt, tris dienas pralei
dęs Washingtone, turėjo progos 
išsikalbėti ne lik su prezidentu

— Ne, nežinau, — jiems 
sakė generolas.

— Ar tamsta žinai, kas yra 
“raudonosios brigades”?

— Taip, tai grupė partizanų, 
bet prieš mano pagrobimą aš 
maniau, kad jie yra tiktai italų 
problema, bet dabar aš žinau, 
kad taip nėra, — atsakė gene
rolas. : 1

Tardytojai užrašė generolui 
Dozier statomus klapsimus ir jo 
pasakytus atsakymus. Partiza
nai padėjo aiškinti, kad teisia
mas ne jis vienas, bet visa šiau
rės Atlanto Sąjungos ir JAV ka 
riuomenės vadovybė, vedanti 
kovą prieš italų proletariatą.

Jie apklausinėjo, ką generolas 
veikė Vietname ir ka darė kraš
to apsaugos departamente. Ge
nerolas trumpai jiems aiškino.

al-

LIUDININKAI NE VIENO 
DAI MATO

RŪKORIAMS VAISTAI 
NEPADEDA'’

WASIILNGTON, D.C. — Prieš 
keliasdešimį melų buvo pradėti 
gaminti vaistai, kurie padėdavo 
rūkantiems žmonėms atprasti ’ BeaganiI> bel ir su ^sakingais 
rūkyti. J.e tvirtino, kad vaistai Valstybės departamento parei 
naudingi, nes jie rūko’ žymiai 
mažiau. Bet tikrovė buvo tokia: 
jie rūkė ir čiulpė vaistus.

Rūkantieji, be tabako, dabar 
pirko čiulptuvus. Vietoj vienos 
išlaidos, tur^o’ dvejas.

Po keliolikos melų vienas rū
korius panoro ištirti, kiek tie 
čiulpiamieji vaistai padeda rūko
riams atprasti nuo cigarečių. 
Valstybinė maisto ir vaistų įstai
ga ištyrė tų.‘vaištų įtaką rūkan
tiems ir paskelbė, kad rūkan
tiems jie absoliučiai nieko 
padeda.

KLAUSIMUI SPRĘSTI
trolei. “Kolumbijos” pakilimas, 
skriejimas ir sugrįžimas pavei
kė Sovietų specialistus. Rusai 
gali žinoti, kaip pakilti j orbitą 
<r atsikratyti žemės traukas, bet 
rusai nežino, kaip orientuotis 
vrdvėje. Kol rusai šių klausimų 
neišspręs, lai jiems reikia rasti 
bendrą kalbą su JAV. siu su
metimų vedinas, Brežnevas ir 
nori susitikti su prez. Uraganu. 
Jis nori, kad kancleris įtikintų 
prezidentą susitikti su Brežne
vu ir kad tarpusavio santykiai 
pagerėtų.

Sekr. Haip pareiškė, kad iš vi
sų sankcijų, prez. Reagano pa* 
skelbtų Sovietų Sąjungai, pati 
skaudžiausio’ji yra įsakymas ne
parduoti Sovietų Sąjungai javu. 
Niekam ne paslaptis, kad rusai 
gali gauti javų Australijoje ir 
Pietų Amerikoje, bet ten reikia 
ilgai derėtis, iš anksto užsakyti, 
įuo tarpu iki šio meto 
kas aruodai visuomet 
įnini. - š

Prezidento nutarimas
Sdvietu lėktuvams vežti kelei
vius į Ameriklft aerodromus ir 
uždraudimas prekybos bei karo 
laivams įplaukti į .JAV uosius 
nutraukė šnipinėj imo r x šjus 
Amerikoje. Klusams dabar labai 
brangiai kainuos šnipinėjimo 
tęsimas.

Ateinančia savaite sekreto
rius : Haig skris į Artimuosius 
Rytus tartis .su Eg;p!u, Izraeli;!, 
Sirija ir kitomis valstybėmis lai
kos siekti visoje Persijos įlan
kos ir jos apylinkių srityje. .

Ameri-
būdavo

neleisti

ne-

Se-

gūnais. Sekretorius Haig daly- 
t vavo veik visucfee pokalbiuose. 
' Ketvirtadienio rytą jis pareiškė 
savo pasitenkinimą susitikimu 
ir pasitarimu su Vakarų Vokie
tijos' kancleriu.

Kancleris Schmidt su prezi^ 
deniu praleido pustrečios valan
dos, bet paruošiamuosius dar 
bus atliko ankstyvesniuose pasi 
tarimuose. Kancleris atvyko’ ; 
Ameriką ne vienas. Jis Ameri
kon buvo atlydėtas visos eilės 
vokiečių užsienio reikalų minis 
terijos pareigūnų ir patarėjų. 
Kancleris į Washingtona atvyk*

•. srkniadienį, o išvažiavo trečia 
' dienio vakarą.

Kiekviena kanclerio valanda 
Washingtone buvo užimta pasi
tarimais ir pokalbiais. Svar j '
b:ausias klausimas buvo JAV ir? ‘ * 
Sovietų S-gos santykiai. Kanc-' Mokslininkai turėjo
leris norėjo išsiaiškinti JAV po-, oro’ klausimą kelti vasares karš- 
ziciją atominių ginklų kontrolės 
reikalu. Jis'labai gerai žino, kad 
Sovietų Sąjunga nori šį klausi
mu išaiškinti, nes rusams ato’

Į ino r.ikalas labai rūpi Sovietų

GALI ĮKAISTI ŽEMĖS ORAS

WASHINGTON, D.C.—Moks
lininkai yra susirūpinę, kad ne
įkaistų žemės oras. Jie apskai
čiuoja, kad žmonės kasmet de
gina vis daugiau anglie 
ir kitokio kuro,
bijo, kad sušilęs Žemės 
pakenktų žmonėms ir

kras.o

Mokslininkai 
oras ne- 
visiems

Kardinolas Cody sunkiai scn- 
ga, sako vakarykštis North
western universiteto ligoni

nės pranešimas. Jo širdis 
smafk ai susilpnėjo.

SENATORIUS PERCY 
APLANKĖ SUDANĄ

CHARTUNAS, Sudanas.— 
nalorius Charles Percy, JAV Se
nato užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas, aplankęs Egiptą, 
Izraelį, Jordaniją, trečiadienį at
vyko į Sudaną.

Jis norėjo išsikalbėti su pre
zidentu Nimciri, kad galėtų išsi
aiškinti, kurią poziciją užimtų 
dabartinis Sudanas naujo karo 
atveju.

Senatoriui atvykus į Chartu- kariuomenės vadų pareiškimsi 
ną, policija paleido kelis šūvius 
į protestuojančius studentus, 
Laimė, kad nė* vienas studentas 
nebuvo sužeistas, bet jie aprimo

Amerikos ambasada išaiškino, 
kad Chartune studentai protes
tavo prieš cukraus kainos pa k ė' 
Įima, bet senatoriui oficialiai 
nebuvo pranešta, kodėl studen
tai protestuoja. Po šūvių palei
dimo, studentai išsiskirstė.

čių metu. Dabar, knla pučn 
toks šaltas Kanados vėjas, visi 
džiaugtųsi, kad tas oras būtų 
kiek šiltesnis.

bet

V

;o b
o

— Prezidentas Reagahas ren
giasi 19S3 melais pakelti mo
kesčius. Pinigai reikalingi nau
jiems ginklams ir karių specia
listų apmokymui.

— Praeitais metais automobi
lių gamintojai 5.6% sumažino 
produkciją, palyginus su buvu
sia 1980 metais.

— Sovietų Sąjunga atvežė 
Šveicarijon didoką kiekį aukso, 
užtat ąukęo vėrtė smunka.

vie
aiš
ki-

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $396.

KALENDORfeLIS
v

Sausio S: Severinas, Gintė, 
Aleksotą, Gudalis, Nemira, Ve- 
lotas.

Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:37.
Oras šaltas* gali sąifti (

.s WASHINGTON, D.C.— Dak 
tarė Elizabeth Loftus suvažia
vusiems specialistams gydyto
jams įrodė, kad ne visuomet 
gali pasitikėti akimis. Kelids 
akys žiūri j vieną dalyką, 
ne visos akys mato tą patį.

Be to, labai dažnai akys 
naip matė, o žmonės kitaip 
kiną. Ypačiai dalykai kiek
taip atrodo, jeigu praeina dides
nis laikas tarp matymo ir to da
lyko aiškinimo. Ji tvirtina, kad 
dalykus kitaip vaizduoja žmo^ 
gaus mintys, buvusios žiūrėji
mo metu. Matomą dalyką pakei
čia įsitikinimas ar žmogaus vaiz
duotė. Dr. Loftus patarė liudi
ninkams nebūti labai tikriems, 
ar jie matė lai, ką įsivaizdavo 
matę.

Nuo baisios audros nukentėjo visas Kalifdmijos 
vakarų pakraštys, bet didžiausi nuostoliai 

yra netoli San Francisco.

sudaro įspūdį, kad rusai niekač 
nesutiks leisti Amerikai įs:gy’i 
galingesnius atominius ginkms. 
Sovietų valdžia yra sutraukusi 
didoką kiekį vidutinio dydžio 
atominių ginklų į Europą. Jie 
galėtų išnaikrnri Europi s pra- 
menės ir susN’ckimo czntrus. 
bet rusai taip pat žino, kad JAV 
kontrolėje yra didokas kieki-, 
galingesnių piketų, kurių rusai 
nepajėgs susfabdyli. Sovietų ka- * 
rluomenėJi vadai nujaučia, kadi 
rusai galėtų išgriauti Eurcpcs1 
pramonės celėms, bet amerikie
čiai išgriautų visos Sovietų Są 
jungo® karo ir pramonės cent-

1 rus. Rusaf ta*p pat žino, kad 
amerikiečiai žymfai geriau kon
troliuoja erdvę, negu Sovietų 
mokslininkai. Maskva neturi į 

. techniškų priemonių erdvės kon- k
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PATIKRINKITE SAVO 
NERVU ATSPARUMĄ.

Tą rytą atėjo daugiau žmoniii 
pasimelsti; 
tų gera vai 
tuo suteikdami 
tuviškoms šv. 
doms.

Oak Park, I1L, 
Šiaur. priemies.: 

Senior Center of 
1396 Thacker, Des 
tel. 298-0111. Piet

Jeigu jūs Write pėhAsių klap
simų. kf^kiWs raštu į SE
NIOR a. aftd A;, tWfc ‘ ac
tions Dėpartfh^l. Bhw Chfes

Pirkta duona peilio bijo.
(Lietuvių patarlė)

ATS. Jones ir Laughlin Steel 
kompanija šiuo reikalu prisiun
tė tokį raštą: “Mes prisiunčia- 
me jums Equitable Life Assu
rance Society of U. S. čekį $1,- 
110.31 jūsų mirusio broliui pri
klausančią pilną išmoką.”

HEU* To PMTtCT YOU 
\\ jfjpt lN AN accident j

-ACCORDING TQ THE 
INSTITUTE FOR SAFER 

-5L—**-z-J-T^UVING, AMERICAN MUTUAL 
LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY > 
TEND TO RESTRAIN THE BODY^ - 1 
FROM BLOWS AGAINST /WAa. 
PARTS OF THE CAR, LESSEN <
THE DANGER OF BEING 
THROWN OUT OF THE CAR, 
AND INCREASE SURVIVAL J^^V7 
ČHAHCtL .

Michigan Am»-. OtkAgP. ftlfltaMs 
60602. AtjftkyWP? gaUMfe 
kalba. JPi iforite atsakymus gau
ti savo tevų kalta. rtšj'kfte; 
Soc. Kiutai 4456 Sp. Wtahta 
naw AvP., tai. Ct. 4-7983 (po ® 
vai. vak.|.

pasimatymo Sv. Kryžiaus baž
nyčioj sekmadieniais 10 v. ryte..

Komiteto koresp. O. K-ne

Aktyvus lietuvių dalyvavimas 
šv.- Kryžiaus parapijos veikloje, 
užtikrins šios parapijos lietuviš
kumą.

taip iš tikrųjų gali būti?
Viktoras R-ka

Ar pabnrAty; updrettrfe?

KL. Girdėjau, kad nuo štame
tų pradžios Medicate ligoninės 
r privačios gyvybės ąpdrtddos 
bus pabrangintas. Pasakykit. ai

•TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE*- EXCEPT WHEN HE'S 
DRIVING, NEVER TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. */?X 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE. 
UNEXPECTED/

visi džiaugėsi chotis- 
r pasišventimu, 
didelio grožio lie 
Kryžiau

vo perdaug ištaiamgos. div- 

liu Stasiu rūpinausi, kai jis kelis 
metus sirgo. Tačiau dabar įbrolis 
Paulius nori gauti vienas iš kom 
panijos ipdraudos pinigus.

Sesuo G.

KL. Mano brolis Stasys mirė 
pr. metų. spalio rnėn., palikęs 
man ir kitam broliui Pauliui 
(kuris prisidėjo prie laidotuvių) 
po $1,000 kiekvienam. Jon.es iY 
Laughlin' Steel kompanija, (bro
lio Stasio buv. darbdavys) turi 
tuos pinigus. Brolis Paulius pra 
šo manęs, kad aš jam ta $1.000 
duočiau laidotuvių išlaidoms pa
dengti. Tai yra neteisinga, nes 
aš žinau, kadangi aš įsitikinusi, 
kad brolis Stasys yra taip pa
tvarkęs, kad testamento vyk
dytojas laidotuvių išlaidas iš ki
tų šaltinių padengtų. Be to, tu-
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can find fun, companionship 
and support iVi regularly 
scheduled group efforts such as 
dance and yoga classes, swim
ming, tennis and jogging. Ex
amine your daily habits. When 
possible, walk instead of ride. 
Get off the bus a few stops early 
and walk the rest of the way; 
lake the stairs instead of the 
elevator. If you are deskbound 
mosi of the day. examine sim
ple excretes you cart do at your 
desk.

lor more information, re
quest a single free copy of 
Guidelines To Good Health 
from Kraft. Inc. Send a pos:-

1. Ar vakarais yra sunku už
migti?

8. Ar sugebate išlaikyti pirš
tų galais popierinę kortelę, kac 
ji nedrebėtų?

Jeigu į visus tuos 8 klausimus

Iš anksto jums dėkoju.
Čiprijonas Henrikas

ATS. Siūlome, kad jūs pas
kambintumėte ar parašytumėt 
laiškelius į minimas įstaigas.. 
Šiaur. dalyje: Evanston Cham
ber of Commence, 807 Davis St., 
tel. 328-1500; North Shore Se
nior Center— 620 Lincoln Ave., 
Winetka; .tel. 446-8550; Piet, da
ly— ERN, Beverly Area: Pla
ning Commission, 9730 South 
Western Ave.,; Evergreen Park, 
III, tel. 253-3J00. Vak. priein.: 
Oak Park Chamber of Commer
ce, 948 Lake St 
tel. 848-8151 
Community 
Des Planes, 
Plaines, Ill.
pirem.: Palos Park, Chamber of 
Commerce, 10135 Roberts Rd, 
Pa losPark, Ill., tel. 598-6649. 
Jūs galite -kreiptis ir į Illinois 
Department of Aging. 53 West 
Jackson, Chicago, Ill., tel, 793- 
2914.

Jei prieš einant gulti mes esa
me kuo nors giliai susirūpinę, 
užpykę ant ko nors, tai tokie jau 
smai vėliau sukombinūos ir blo
gus sapnus.

Mes neturime išsižadėti to. ką 
mūsų tėvai - protėviai yra sukū
rę. dėdami dideles pastanga.! 
sunkų darbą ir savo pinigines 
aukas. Iki malonaus lietuviškb

tektų atsakyti “taip”, tai jau 
yra ženklas, jog jūsų nervai rei
kalingi sustiprinimo. ' •

Tačiau, jei atsakyti “taip” tek
tų tiktai 3 kartus, tuomet dar ne 
taip blogai.

Tačiau, kaip ten bebūtų, vi
sose tose apystovose, kur mus 
kas nors gali supykinti ar sujau 
dinti. bandykime išlaikyti ra
muma.

KL. Būkite malonūs, pasaky
kit, kur aš turiu kreiptis, kad 
nemokamai gaučiau informa
cinę knygelę, apie Medicare; 
kiek aš privalau mokėti už ligo
ninę, ir gydytojams honoraro?

Balys L., Elgin

ATS. Knygelės pavadinimas— 
<kYour Medicare Handbook”; ją 
nemokamai galite gauti bet ku
rioj Soc. See. įstaigoje. Jūs gali
te paskambinti tel. Social Cecu- 
rity Telesei’vice; gyveną šiau
rėje nuo Medison Avenue—225- 
8838; gyveną pietinėje dalyj nuo 
Madison Avenue —tel. 289-1200.

ramų miegą.
Neramius sapnus paskatina ir 

persivelgymas, ypač slinkiai 
virškinamu maistu.

Prieš einant miegoti, nepatar
tina valgyti ką nors sunkesnio 
maisto, nebent prie jo gerai bū
tumėt pripratę.

Jei pasivaikščiosite atvirame 
ore, pagyvinsite* savo organiz
mą ir ramiau miegosite.

Studiozus

kurie gauna-Soc. See. nedarbin
gumo arba- SSI (Papildomų 
pajamų) išmokas, jei jie toliau' 
dirba. S. S. ini.

Galite patys patikrinti apie 
savo nervų stovį, atsakydami Į 
šiuos klausimus:

1. Ar greitai užsirūstinate, iš
girdę ką nors nepalankaus apie 
save?

2. Ar laike kivirčų neiškrin- 
tate iš lygsvaros?

3. Ar sugebate išklausyti kite 
asmens pasakojimų, nepertrau
kiant jo?

4. Ar kartais nekalbate patys 
su savim?

5. Ar neįsižeidžiate dėl pa
prasto menkniekio?

6. Ar kokie nemandagūs nuo
tykiai perdaug nesujaudina jū-

pecių.
Čia daug gali padėti bendra

vimas su savo tautiečiais, įsi
jungimas į lietuviškas draugi
as ir klubus ir aktyvi veikla 

j u sueigose. '
Tie žmonės, kurie yra kuom 

nors užimti viešą dieną, jie ne- 
*u"i laiko nuobodžiauti, skustis 
bloga nuotaika ir jaudintis dėl 
kiekvieno ištikto mažmožio.

Cahfoinijos universiteto prof, 
dr.Lawrence E. MoVerouse, tvir. 
1ina: ‘'Kuomet mūsų audiniai 
(tissues) nėra mankštinami, jie 
susitraukia ir sukietėja. Spaus
dami neivus. jie paskatina jau
trumą ir skausmą. >Iodernus sė
dantis žmogus užkrauna daugiau 
darbo savo širdies raumenims, 
kurie turi rprūpinti visą kūną 
krauju.” Todėl šis gydytojas pa
taria daugiau judėti ir turėti 
nuolatines fizines pratybas.

lietuviai 
kai turi viltį ir prasyihe 
mūsų tautiečiai nors ir kiek ato
kiau gyvenantieji retkarčiais Į 
šv. Kryžiau* gnžigją bažnyčią 
10 vai. ryte sekmadieniais atei
tų. Tuo būdu raes išlaikysime 
šioje bažnyčioje lietuviškas pa
maldas.Tuna Slaw

1 7-v?, can wafer packed
tuna, drained, flaked

2 cups shreddeJ cabh^c
or lettuce

1/2 cup radish slices
2 tablespoons chopr^d 

green pepper
2/3 cup Kraft low calorte 

thousand island 
dressing

Combine ingredients: to$i 
lightly Chill. 3 to 4 servings.

VYR. AMŽIAUS ASMENIS 
SMARKIAI VEIKIA 

JTAIGOJLMAS

Washington, D. C. — Tyrimai 
parodė, kad Vyresnio amžiaus 
žmonės bijo išeiti iš gyvenamų 
namų gatvėsna; jie visada ma* 
no, kad kas nors juos užpuolsiąr 
o kiti — bijosi Vieni pasilikti 
vieni namuose. Kylą, klausi
mas — dėl ko jie bijosi?

Tyrimų autoriai mano, kad 
tai įvyksta tik dėl to, kad į to* 
kftis asmenis smarkiai veikia 
masinė informacija, kuri pabrė
žia ir veikia į seniorų dėmesį 
esą gatvėse nuolat užpuolami 
vyresnio amžiaus žmonės, kas 
pastaruosius įtaigoja, kad jei 
viešoji policija skiria į tai didel) 
dėmesį, tai reiškia*,yra ko bijo
ti ir vieniems- be’palydos visai 
neišeiti gatvėn. Į

Dr. H n* Kraus. New Yorke 
unive-s’tcto fiYiaėb medicinos 
profcseriir, kurs prižiūrėjo 
p ezidenta Jcvn F. Kennedy, įs 
pžja. jog nepakankamas fizinis 
parimankštinimas. tinginiavi
mas ir nervinis Įtempimas yra 
pavojingi žmonių sveikatos reiš 
kiniai.

Pasak jo. pirmiausia skausmai 
Šilėnuose (back ache), paskiau 
-?ka širdies ligos, diabetas (cuk 
-alinė) ulceriai ir nervų pakri
kimai.

Vyresnio amžiaus žmonėms, 
kurie neturi progų nei malku 
paskaidyti, nei paplaukioti eže
re. baseine, ar golfo palošti, pa
tartina kelis blokus pavaikš

čioti. pasidarbuoti prie namų., 
pasportuoti miesto paikuose.

Kartu su tuo reikia pasirū
pinti, kad laisvalaikis nepasida- 
rvtu didelė našta ant mūsų

Iš ŠV. KRYŽIAUS LIETUVIŲ 
PARAPIJEČIŲ KOMITETO j 

VEIKLOS

J kodėl sapnai dažnai esti neramūs 
i *, j

Daugelis asmenų nusiskun- 
i džia, 'kad juos išgąsdino nera- 
į mus saphai. kurie kartais nu- 
! traukia saldų miegą, 
j Tiems asmenims prisisapnuos 
i ja, kad jie krinta į bedugnę, 
j kad kas nors bando juos pagauti, 
‘nužudyti.
j Arba, jog pametę pinigus, pa- 
1 tenka į tarpą keistų ir piktų 
1 žmonių, pavėluoja į lėktuvą, 
; traukinį, susirinkimą, žodžiu,
• sapnams ribų nėra; juose visko 
į gali atsitikti.
i Kankinamieji sapnai neatsi- 
I rinda savaime ir jie nieko 'bend-
• ro neturi.su kokiomis nors pra- 
i našystėmist
j' Sapnus sukelia mūsų pačių į 
: nervų sistema, paveikta išorinių į 
j aplinkybių.

r ' r - 0DDS '
AGAINST TH5 
IRATE' DRIVER 

«=“ WHO TRIES TO 
SET EVEN ON THE HIGHWAY.

Lietuvių parapijiečių komite
to rūpesčiu, šv. Kalėdų 1 dieną 
šv. Kryčiaus bažnyčioje, Town 

i of Lake, Chicagbje, 1981 m. 
1 gruodėio 25. 10 vai ryte, šv. 

Mišių metu, Chicagos šaulių dai
nininkai ir šv. Kryžiaus bažny 
vios bičiuliai - rėmėjai, vado- 

1 vaujami muziko .Juliaus ivlačiu- 
j lio pagiedojo keletą giesmių 
Į Jie nuotaikingai ir įspūdingai 

pagiedojo šias giesmes: Stasio 
Šimkaus mišias, * Jono Švedo — 
Berneliai kelkite, ir Juozo Nau
jalio — Tyliąją naktį ir Links
mą giesmę.

Vienan^vpriėmime Washing- 
tone^' D.'C^ kuriame dalyvavo ir 
garsusis raketų projektuotojas 
Werner von Braun^/Viena iš 
ponių paklausėt ' 7 *

— Kas, jūsų nuomone, buvo 
didžiausias išradėjas visos žmo
nijos istorijoje?!

Vieni suminėjo Frankliną, ki
ti Leonardo di Vinči, treti Mar* 
coni.

— O ką tamsta manai! — kaž 
kas paklausė Werner von 
Brauno, kuris visą laiką ty- 
tylėjo. (

— O! Mano supratimu, — at
sakė vokietis mokslininkas, — 
Adomas!

— Adomas? Ar tamsta turi 
galvoje Adomą iš rojaus?

— Savaime aišku! Ar jūs ne
atsimenate, jog iš vieno savo 
šonkaulio jis pagamino pirmuti- 
liį garsiakalbį?

Is there a “magic" quick
weight loss diet That really 
works? Doctors and nutri
tionists have yet to discover it. 
They advise losing weight 
gradually by reducing portion 
sizes, but not by eliminating 
certain foods.

If a diet is going to work it 
must be tailored for (he indi
vidual, taking into considera
tion such things as preferences, 
cultural background, amount 
of activity, and personal habits. 
After you have checked w ith a 
doctor, the first step on map
ping out a diet campaign is to 
examine and understand your 
own food habits. Since your 
diet represents a change of 
habit, the smaller or more 
gradual the change, the more 
successful the diet will be in the 
kmg run.

Yon can start the scale 
downu ard by making small ad
justments m your eating habits 
by bating Itss and saving 
calories. Dieting does not 
mean that you have to stop eat
ing the foods you enjoy.

If you prefer to eat five or six 
small meals a day, your habit is 
encouraged by many nutri
tionists who agree that several 
small meals are more satisfying 
than three large ones.

Exercise h also an essential 
part of ycnir weight loss pro
gram. A regular exercise regi
men will help you tone and firm 
your body as you lose weight 
and can actually cut your 
appetite.

If you are unabie to abide a 
lonely calisthenics routine, you

ATS. Pragyvenimui šiame kra
šte nuolat brangstant, atrodo, 
kad netrukus pabrangs tiek Me
dicare apdrauda, tiek ir privačių 
kompanijų agdraudų premijos. 
Tačiau^ kaip mus informuoja, 
Blue Cross ir Blue Shilds padi
dins apdraudos premijas, bet 
esą kiek galima mažiausiai. 
Apie tai pranešė tos kompanijos 
tvarkytojai.

Pradedant 1982 m. sausio mėn.. 
jei jūs dibsite įmonėse toliau, 
jūs, kaip pensininkas galėsite už 
dirbti ir gausite visus Soc. See. 
čekius kas mėnesį su tam tikro
mis sąlygomis; būtent: Jeigu 
jūs esate dabar 65 m. ar vyres
nio amž.. ar jūs sulauksite 65 m. 
1982 metais, jūs galite uždirbti 
86.000 per metus ir dar gausite 
visus savo mėnesinius čekius. 
Jėi uždirbsite daugiau, negu 6 
Pūkštančius, tai iš išmokų bus 
išskaityti nuo kiekvienų S2 už
darbio SI.

3 Jeigu jūs esate jeunesnis? 
negu 65 m. per ištisus 1982 m., 
jūs galite uždirbti tiktai iki $4,- 
440 per metus ir dar gauti visus 
savo mėnesinius čekius. Jeigu 
jūsų metinė uždarbio suma vir
šys Š4.440, tai $1 išmokų gali bū
ti išskaityta už 2 uždarbio., kas 
viršija $4.44'0 leidžiamą sumą.

Pastaba: Pradedant tuo mė
nesiu, kai jums sueis 72 m. am
žiaus, jūs galėsite gauti visus 
mėnesinius čekius, nežiūrint to. 
kiek jūs būsite uždirbę darbo- 
ivetėse.

Pažymėtina, kad kitokios tai
syklės veikia tiems asmenims,

KL As rengiWGfc'e kitais me
tais apsigyventi poilsio namuo
se. Malonėkite man nurodyti to
kių namų adresus, kurie yra 50 

’Todėl kiekvieną sykį einant į mylui nuo <^rcagos apylinkėse, 
gulti, reikia nusiraminti ir už
miršti rūpesčius ir sukelti savy
je linksmesnę nuotaiką.

Kai kurie žmonės, prieš už
mingant, paskaito kokią nors 
įdomią lengvesnio turinio kny
gą arba laikraštį.

Vėlai vakare nepatartina žiū
rėti jaudinančių, kriminalinio 
turinio filmų televizijoje, n'es

card uith you r mme and ad 
dress to “Guideline^" ( 
Box 4S1I. DepartiMtnf MR 
Chicago. IL 60677.
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VARDAN TEISYBĖS
I

“Wūsų Sparnų” 1980 metų* 
49-me numeryje atspausdinta 
kelios mano mintys, kurios bu 
vo įskilusios paskaičius^inž. Jo
kūbe' Kregždės knygą' ‘’Refor* I 
macija Lietuvoje*. Mintys yra 
teisingos ir nemanau, kad jos 
gali būti užgauliojančius. Jos pa 
remtos trumpomis, neišsamiv 
mis istorijos bei orcheologijos 
užuominomis, nurodant kai ku
riuos šaltinius ir net primenant 
Biblijos chronologinę tvarką 
(“Aid to Bible Understanding”, 
1971 metų tarptautinės Biblijos 
studentų sąjungos leidinys). Ta 
čiau minėto veikalo viršelio au
torius gerb. inž. H. Pavilonis, 
gerai neįsiskaitęs į rašinėlio tu
rinį. ištraukė vieną sakinėlį ir 
jį iškarpęs daugtaškiais, išmetęs 
įterptinius žodžius (“darant prie 
laidą”), tuo iškraipydamas saki
nio mintį, reikalauja atsiprašy
ti, ypač dar iš oro paėmęs žo
džius, kurių mano rašinyje nė
ra.,, kaip “naivus Staline pakali
kas”, kvailybė”, “nesubrendėlis, 
“nesąmonė”.

Nei rašinėlį rašant, nei dabar 
po tos gerb. inžinieriaus “Ne
sveikos kritikos”, tilpųsios “Mū
sų Sparnų” 1081 m. 50-me nu
meryje, nesu pakeitęs nuomo
nės ir viršelio autorių tebeger
biu ir sutinku jį atsiprašyti, bet 
tik su. sąlyga, būtent: kai 1 gerb. 
inžinierius atšauks iš oro išt
rauktus epitetus' ir kai atsipra
šys, kadangi netiesioginiai lai
ko mane maniaku esant. Ir tai 
matyti iš gerb. inžinieriaus sa
kinio: “Kritikas, matyt, s^erga 
didybės manija, norėdamas, kad 
Lietuvos sienos apimtų visą Ry
tų Prūsiją, rytuose nuo Volgos, 
pietuose iki Juodųjų jūrų it 
šiaurėj iki Suomijos įlangos”. Tai 
ne tik sūrus, beU dar ir druska 
pritrintas sąkinys, nėsgi manija 
tegali sirgti maniakas arba kvai 
lys, lietuvišku terminu tariant.

: Bet kodėl gerb. viršelio auto
rius nepacitavo šeštojo skirsne
lio paskutmį sakinį? (“M. S.. ’49 
Nr. 83 p.). Būtent: “Jeigu tuose 
svetimųjų okupuotuase plo
tuose lietuvių atšakos yra su
lenkintos, surusintos ar suvo
kietintos,: tai dar. nereiškia, kad 
mes turime bijoti žemėlapiuose 
parodyti, kad tai mūsų protėvių 
žemės.”

Ir kas čia tokio baisaus? Argi 
reikia būti maniaku,, kad žemė
lapiuose būtų galima parodyti 
mūsų protėvių kadaise gyvena
mąsias vietas?

fB 1

lietuve nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrini mokykla

- &>

*

torius turėjo omenyje nepriklau 
somybės laikų sien;is. Bet vis 
dėlto pasižiūrėjus į tą žemėla- 
oįuką, negalima nuneigti, jogei 
os s eno nubrėžtos pro pat Vil
niaus mūrus kaip tik tokios, ku
lias Stalinas savo pypkės kan
dikliu nužymėjo. Prašau prily
ginti pridedamą Lietuvos terito
rijos 1920-45 metų žemėlapį, pa
rotą iš “Enc. Lituanica” V t. su 
gerb- inžinieriaus minėtos kny
gos viršelyje nubrėžtu

Tiesa, gerb. inžinieriaus že
mėlapiuke Suvalkų trikampis 
sūrmaišiu iškištas. Tai jau Sta- 
ino linijos išk. aipymas.

Remiantis 1920 rnetv’s Suval
kuose pasirašyta Lietuvos — 
Lenkijos sutartimi tos sienos. 
?jo ne pro Vilniaus mūrus, bet * 
toli nuo jų įtraukdamos j Lietu- j 
vos teritoriją Suvalkus Seinus, • 
Gardiną, Augustavą, Lydą ir ki- Į 
tas vietoves Antra vertus; ko
dėl nuo Suvalkų “sūrmaišio” 
nors taškeliais nėra nurodyta 
Mažosios Lietuvos, o pagal gerb; * 
inžinierių Prūsijos siena? Ne-1 
Jaugi prisibijota “manijos” epi- 
:eto?

pokarinėje 
d a Iv vaujant

III t. 381 p.). Žinotina dar ir 
tai, kad 1915 m. 
konferencijoje, 
JAV prezidentui, l)idž. Brita
nijos minister] u i pirmininkui 
ir Rusijos diktatoriui Maž 
Lietuvos dalis, maždaug ta, ku
rią Lietuvi s delegacija Pary
žiuje 1919 m. reikalavo prij ūg
li prie Didž. Lietuvos, buvo 
atskirta ir palikta jos likimą 
spręsti būsimoje taikos konfe
rencijoje (E. Faust, "Das Pols- 
damer Abkonnnen und seine 
volkerrechtliche B e d eutung 
1964 m. trečioji laida; P

tos įsijungė į lenkų demonslra- niškęs Rusijos, 
cijas, kurių laiduotojai yra Pol
ish American Congress ir Amer 
ican Federation of Labor ir t 
Congress of Industrial Unichs 
(AFL-CIO).

Helsinkio Koordinacijos Ko
miteto narys ir Chicagos Soli 
darity reprezentantas dr. Jan F, 
Morelewski sako: “Aš pilnai 
suprantu, kad yra įsišaknijęs 
skaudus jausmas tarp ano me
to- lenkų ir lietuvių Vilniaus pri
klausomybės klausimu, bet da 
bar tai yra betikslis pajėgų nau
dojimas, nes dabar rusai kon
troliuoja mus ir jus — lietuvius 
ir lenkus... Taigi, susijunkime! 
Naujoji generacija iš laisvų lie 
tuvių ir laisvų lenkų tegul trak
tuoja vienas kitą kaip laisvus 
kaimynus su atitinkamomis sos
tinėmis Warsow ir Vilnius... ir 
junkimės atstatymui dabartinio 
gyvenimo mūsų nelaimingose 
tėvvn'se”.

: n-
^Visiškai sutinku ir nesiginči- 

jdVkad brėžiant,viršelyje Lietu
vos žemėlapį, gerb. viršelio au

III.
Pirmajam karui pasibaigusį 

Paryžiuje esanti Lietuvos dele- ■ 
nacija, vadovaujant Lietuvos mi- } 
aisteriui pirmininkui ir užsienio f 
reikalų ministeriuf prof.'‘Augus- j 
*mui Voldemarui Įteikė notą. Tai j 
kos Konferencijos pirmininkui ( 
Clemenseau 1919 m kovo 24 d. į 
Notoje Lietuvos delegacija rei- j 
kalavo, kad nepriklausomos Lie ( 
tuvos valstybės teritoriją turi! 
sudaryti Kaun,o, . Suvalkų,] 
V i 1 n i a u s. Gardino guber- < 
nį'os ir Maž. Lietuva, atseit Prū- ] 
sija. Mažojoje Lietuvoje atsis- ' 
tatančios .Lietuvos teritorines* 
oreterizijos bei teisės _ apėmė 
Klaipėdos, Pakalnės, gilokarčia; 
mos., Labguvos; Tilžė?. Ragai
nės, Pilkalnio, Vėluvos, Įsručio, 
Gumbinės; Stalupėnų; Darkie
mio ir Galdapės sritis. (Algir
das Budreckis, iC 
va”, 1981 m. liepos 9 d.).

Lietuvos delegacijos nota bu: 
v o paremta ne “manija ser
gančių’’ vizija, bet visų minė
tuose pluotuose gyvenan
čių lituvių atstovų nutari
mu, suvažiavusių i Tilžę 1918 
metų lapkričio 16 d.

Suvažiavę į Tilžę Maž. Lie< 
tuvos delegatai bei atstovą, jlųOvoStočnoj Pribaltiki“, 
1918 m., priėmė ir viešai pa- W51 m SSSR Mokslu 
skelbė deklaraciją, kurioje tvir- akademijos buvo aL aUstas /. 
tai pareikalavo nepaklauso- paleistas . pasįremiant
mybės, prisijungiant prie Dv. pačių vokieč<ų nickslo šaltiniais, 
džiosios Lietuvos. Deklaraciją toliau nedviprasmiškai įrodė ne 
tnninnl nncirocA 9d Maž T I .

ANTANAS ADOMĖNAS BENDRADARBIAUJA SU LENKAIS
Spausdiname A Adomėno pa- Abramovicz ir Amerikos Lenku 

^S'Taufinio Kongreso (National, 
Nežinome, kas jį įgaliojo atsto- President df the Polish-Ameri-; 
vauti lietuvius. Kad Amerikos lie-1 Cnn<n-e<wJ nrezidento Alov-1 tuviai žinotų, kaip eina bendra- įtan ^ongiess) pi eziaento Aioy ( 
darbiavimas su lenkais, informaci-, sius A. Mazewski buvo ir Anta- j 
niais sumetimais spausdiname pa
ties Adomėno paruoštą pranešima 
apie jo pradėtą bendrą darbą. Šiuo 
reikalu turės pasisakyti JAV lie
tuviai ir ju organizacijos.

5 - N. Red.

Antanas Adomėnas surado pro- 
i 8^>

1964 m. trečioji ląįda; P. s I. 
Kušner’is, “Pietryčiai Pabaltijo 
etninė praeitis, 32 p.; tiek pat 
ir istoriko prof. dr. Juozo .laks, 
to straipsnis “Enc. Lil.” IV t. 
330' p.)

Mažosios Lietuvos lietuviai, 
paremdami Tilžės deklaraciją 
ir nepriklausomybės reikalavi
mą, buvo net sudarę atskirą 
Maž. Lietuvos savanorių dali
nį, kuris drauge $u Didž. Li^, 
tuvos savanoriais kartu kariai 
vo, beginant teisėtai Lietuvai 
priklausančias teritorijas.^ -Da- 

Laisva Lietu- linys vėliau buvo išformuotas, 
spaudžiant ir reikalaujant Vo-

Į kietijos vvriausvbei.
■H. ’ iv

Į Maž. Lietuvos Ije.tuviškumą, 
dokumentais n- raštais; pasirem
damas, tvirtai įrddė tusų etno- 

: lęgas P. I. KuŠner'is (Knyševas).- 
Jis dviejų dalių veikale “Et-; 
mčeskie territorii i ctničeskic 
granicy” ir “Etničeskoje proš-

tuomet pasirašė 24 Maž. 
tuvos atstovai (“Enc. Lit.

Morelewski, The Alliance of 
Friendship įkūrėjas, pranešė, 
kad šio siusi vieni j imo nariais yra 
čekai, rumunai, bulgarai, lenkai 
ir vengrai. Ypatingai paminėti' 
nas šio susivienijimo narys ser
bas prof. Nicholas Moravcevich, 
kuris yra dabartiniu metu tik ką 
suorganizuotos Lituanistinės Ka
tedros administratorius Illinois 
universitete — The -University 
of Illinois, Chicago. Morelewski

nas Adomėnas, kaip lietuvių 
-•eprezenlantas.

Abudu, t.y. prezidentas Ma- paaiškino Adomėnui, kad Alli- 
zewski ir Solidarity denionstra- J anes of Friendship savo gemale 
cijų organizatorius, Chicagos luri .vengrus ir lenkus jau nuo

masinių Solidarity demonst- mi<^to larybos narys Roman > 1956. melų — vengrų'revoliuci- 
fc’.. ? . •- •. -i PiiZ»incki hpndradarhiaHTo čir' Jnr 1 __racijų metu Chicagoję, įteikti 

Chicagos merei Jane Byrne in
formacinės literatūros ir apie 
pavergtą Lietuvą, šių demonst
racijų metu, scenoje greta Illi
nois gubernatoriaus James 
Thompson, Chicagos merės 
Jane Bytne, vyskupo Alfred J.

tik Maž. Lietuvos lietuviškumą, 
bet, kas-svarbiausia, kad ji esan
ti lietuvių tautos etninė žemė. 
Ir tai nesugriaunamai įrodo Vin
cas Vileišis veikale "Tautiniai 
santykiai Maž. Lietuvoje ligi-Di
džioj o karo. Istorijos ir statis
tics šviesoje”, atspaustame 
1935 ;:m. Kaune; dr. M. Auysajj 
veikale “Senprūsių laisvės ko
vos”, Chicago 1968 m. Tiek pat 
nereikia pamiršti .'tautosakinin
ko dr, J. Basanavičiaus 1912 m. 
Vilniuje paskelbtą‘rašinį “Lietu
vių Kryžiai” ir Vytauto Didžiojo 
pareiškimą; išreikštą Kryžiuočių 
ordino' magistrui, kad • jo (Vy
tauto) tėvonijos žemės siekia 
upę Ossą (Uosą), dės. Vyslos - 
-Vistulos įtaką.

(Bps daugiau)

(Mūsų Sparnai Nr. 51)

Pučinski, bendradarbiauja su--jos laikų. 1968 melais įsijungė 
Antanu Ado’mėnu, kovodami čekai, vėliau ir kitos Rytų Eu- 
prieš Sovietų propagandą, skiri- • ■ ■ •
džiamą per filmą Unknown War ' 
(Nežinomas karas), .kur vaiz- ■ 
duojama Raudonoji Armija, “iš-1 
laisvinanti” Rytų Europą 19 44 • 
4945 metais.

■įropos tautybės. .Šito susivieni
jimo tikslaus yra tas pats čia ir 
užsienyje, t.y. išvystyti tarpusa
viu pagarbą ir pagalbą. More
lewski (Chicagd)-, tik grįžęs iš 
Washington, D.C., sako: “1918-

The Alliance of Friendship — 
Draugiškas Susivienijimas mė
gina išryškinti komunikacijos 
eigą, kurios tikslas yra sudaryti 
sąlygas, kad nė viena iš paverg
tų tautų nebūtų ateity vieniši 
— paskira, nes tik bendra tarpu- 
save akcija, kurios mentalitetas 
jau būtų naujas — draugiškas, 
pagelbės atgauti mums priklau
somas nepriklausomybes. Soli
darity yra viena iš magiškų jė
gų. "Solidarity” gimė Lenkijo
je, bet nėra skirta vien tik len
kams, nes solidarumas yra ne
išvengiamas būtinumas tiek dar
bininkams, tiek intelektualams.

Tik dirbant kartu — vienin
gai, mes nuginkluotume ir pas
kutinę imperalistinę jėgą, kuri 
yra užsilikusi šioje Žemėje — 
atsilikusioje Rusijoje. "Solidari
ty”, kurios centras Gdansk 2 
taip pat turėjo vizitatorių dėlę* 
gacijas iš Rytų Vokietijos dar-, 
bininkų (jų tarpe ir lietuvių). 
Rusai pasirinko’ brutalią jėgą, 
kaip potencialų ginklą, nugalėti 
visa kolonialine valstybę, iškilu
sią iš fabrikų ir mokyklų, ir nu
sprendė panaudoti... Bet jų per
galė yra tik laikina, "Solidarity” 
dvasia bręsta davviuose — na
riuose ir ugdo šakas —- filiąks, 
nes to vieningumo šaknys yra 
stipriai gilumoje Įaugę. Rusai ir 
jų marionetės nulaužė tik vieną 
šakele iš augancid medžio, o šak
nys gyvos, gyvos net ir po nu
laužimo, gyvos net šaltoj žemėj. 
Atlydys ateina ir medis atgims
ta ,šakelės puošiasi pumpurė
liais ir auga.. ’ "Solidarity’" turi 
savo šaknis Rytų Europoj ir ru
sai su savo tankais nenujaučia 
tų psicholo'ginių šaknų. Tankai 
susidėvi, o realioji ateitis visų 
pavergtų tautų, esančių nuo 
Baltijos ligi Juodųjų Marių, gy
vens solidarumo dvasioje.

Pažymėtina, kad dr. More
lewski. aktyviai reiškiasi Chica- 
goje .gimusio Vytauto Skuodžio 

Jis taip 
pat yra narys to komiteto Chi- 
cagoje, kuris planavo iškviesti 
Lech Valensą į Chicagą, kuris 
ragintų visas pavergtas tautas 
vienytis, panaudoajnt ‘‘Solidari
ty” federacijos taktiką, kad bū- 
4ų įmanoma sunaikinti Mask
vos marionečių režimą Rytų Eu
ropoje. Valensa, anot dr. More
lewski, sutiko atvykti į Chicagą, 
dęją, Lenkijos krizė pakeitė jo 
kelionių planus.

..Prezidentas Mazewski, kuris 1938 metų Lenkijos nepriklau- 
Aik ką grįžo iš -konferencijos su ' somybės laikotarpyje būta gin- 
prezidentu Reagan, išsireiškė čų tarp Čekoslovakijos ir Lenki- 

Len-1 jos dėl sienų nustatymo (vals
tybinių ribų), šitai tesėsi ligi..,/. . . ■ ... .
ioqc i_r.<.i • % , , ’ išlaisvinimo akcijoje.1938 metų Hitlerio Cekoslova- 
kijo’s padalinimo. Ir... 1939 me
tais Lenkija buvo viena, lygiai 
kaip ir Čekoslovakija 1938 me
tais. Bet jei šitos dvi valstybės 
būtų susijungusios, tai Hitleris 
nebūtų pajėgęs jžengti į čeko-

prezidentu Reagan, 
kalbėdamas su Adomėnu: 
kai ir lietuviai — mes privalo- j 
me bendromis jėgomis dirbti, * 
nes mes turime tą patį bendrą 
abiems priešą”.

Amerikos Lenku Kongreso 
viceprezidento Kazimierz Lu- 
komski kalba demonstracijų me^j 
tu buvo užrekorduota ir Radio 
Ęree Europe bangomis bus peri i s’ova^U^- Beveik visos Rytų Ru
duodama lenkams, kaip jndrati-1 roP°s valsrihės turėjo valstybi
nas ramstis. Pats Lukomski pa; Į klausimu nesutarimų-
sįsakė Adomėnui, kad jis yra gi-' su sav9 kaimynais tame 
męs Lietuvoje. Jis, Lukomskij nePriklausomybės laikotarpyje... 
aukštas Amerikos Lenkų Kon-. ^r-• • mes v's’ buvom vienas pas- ^ , _ ;
greso pareigūnas, taip pat jad ^Bą nugalėti, pradžioje ga- ■
daugiau kaip du metai dirba' Gngos Vokietijos, vėliau milži- PIkKIiE JAV «AUPYMO BONUS 

prieš minėto filmo Unknown 
War sovietinę propagandą.

Ceko'slovakai, ukrainiečiai, lat
viai, estai ir kitos pavergtos tau-
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50 metų studijavęs, kaipATEINA LIETUVA,
parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
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ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliai.

9 UTERATORA,- lietuvių literatūros,1 meno Ir moksle 
------- 1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vince 

Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. .Joniko, V. Stankos, 
g J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat EL 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 pusL knyga kainuoja tik Š3.

♦ DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau- 
į Unių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daimj 
| 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 12.

# Vienišo ŽMOGAUS GYVkNIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sauso 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga

e LIETTUVISKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės b 

11 Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
į lietuviui Leidinys muštruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
r vitovardžių pavadinimai Ir jų vertiniai | vokiečių kalb*. Labai 
į Gandingoje 335 pusL knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M,

t KĄ LAUMES LEMA, rašytojos Petronėlės Orintaitės atst 
| minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir- 
! maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
L bet kainuoja tik $3. '

| • JUT.IUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras-
i tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik na 
L Jurgio Jašinskc knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe* 

riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei.
I: Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja KL

> SATYRINIS NOVELAS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičiogi • ------------------------- -------K — _ - _ — - - - r------------ ---- *-- r - - - ■
i vertimai. 200 peL fcnygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina (X

Knygos gaunamo* Naujienose, 1730 So. HaJated St, Chicago, 
IE 00668. Utaakaat paita, pridėti ėo<«r| pwcfvxflmo IBaMoma.
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Iš prirūgusios statines sunku 
išplauti rūgėsiu kvapą...

Br. Kviklys, senųjų Metų pabaigos proga, parašė 
vedamąjį, skirtą paminėti 1981 metų įvykiams. Jis su 
priekaištu palietė ir JAV-bių užsienio politiką, nes iš
ryškėjo, kad pavergtųjų tautų išsilaisvinimas jos pro
gramoje nefiguruoja ir pavergtais praktiškai nesidomi
ma. Nors po šitokio jo pasisakymo, jis priduria/ būtų 
klaida sakyti, kad JAV-bių politika yra bloga.

Paminėjo, kad išeivijai 1981. metai buvo skaudūs,.-- 
nes ji neteko visos eilęs. kultūrininkų. Jo suminėtų kųį- 
;.^ininXų .sąrašas labai menkas, o i jų tarpe paminėti to- 

■ aė,?kdrie kelia abejonę, kažin ar jie kiek .kultūrai pa
tarnavo. Tuo tarpu, jis* sąmoningai nutyli- tokius, kaip 
dr. Z. Danilevičių,rkiiriš buvo tikrai didelis kultūrinin
kas, didis visuomenininkas, tarptautinio žurnalo redak
torius, kuriame ne vieną kartą minėjo ir pavergtosios 
Lietuvos vardą.

Jis išvardijo ir visą eilę asmenų, sulaukusių jubi
liejinio amžiaus. Bet šis'jo pateiktas sąrašas t skurdus; 
Suminėti ir tokių amsenų vardai kurie mūsų visuomenei 
labai mažai žinomi, arba ir visai nežinomi, išeivijoje 
nieko nesireiškią. Neminimi tie, kurie, nors sulaukę se
nesnio amžiaus, bet dar aktyviai reiškiasi ne tik visuo
meninėje veikloje, bet ir lietuviškoje spaudoje. Kuo jis. 
vienus suminėdamas, kitus nutylėdamas vadovavosi, tai 
žino tik pats Br. Kviklys.

Bet kas mus ypač, nustebino, tai kad jis vertinant 
praėjusių metų įvykius kultūringos ir tolerantiškos dva
sios rašėjas, vertina neužgauliodamas kitų, o kas ypač 
nesiderina tokie grubūs pareiškimai su kalėdinių 
švenčių nuotaika, kai bažnyčiose skamba giesmės žo- 
džia: taika, ramybė, kurią tuomet skelbė dangaus ange
lai, kai Naujųjų Metų slenkstyje stovint yra reiškiami 
prieteliški linkėjimai. Bet šiuo atveju, Br. Kviklys, ka
talikiško Draugo redaktorius, savo vedamuoju skaudžiai 
apvylė ne tik katalikus, bet ir kitų ideologijų žmones.

Jis išskaičiuoja visų išeivijoje išeinančių laikraščių 
vardus. Jų tarpe, net tokių, kurie kelia abejonę, kam 
jie pasitarnauja, šių vardų čia nesuminėsiu, nes kiek

vienas sąmoningas lietuvis, patriotas, kuris “tiltų” fl 
okupuotą Lietuvą nestato, kuris žino, kas yra nukalęs 

.šūkį “Veidu į Lietuvą”, kuris žino, kokiam tikslui oku-, 
pantas įsteigė Vilniuje “kapsukinius” kursus, kuris ne-1 
važiuoja viešnagėn į okupuotą Lietuvą su komunistų, 
ekskursijomis, kuriems ten suteikiama privilegija vie-, 
šėti ne 3-4 dienas, bet 10 dienų, kuris ten ne kviečiamas j 
skaityti paskaitų ir buvoti ištisus mėnesius. Tie, žino, j 
kad kaikurių Br. Kviklio suminėtų laikraščių vedamie- į 
ji kaltina tuos, kurie įspėja dėl okupanto klastos ir ku
rie dėl to yra pašiepiami, pravardžiuojami, net ir paties 
Br. Kviklio vedamuosiuose.

. v ’ . »

Bet šia proga tenka sustoti prie jo, sakyčiau, šlykš- i 
taus atsiliepimo apie Chicagos mieste, išeinanti Naujie- I 
nų dienraštį. Tuo labiau sukelia pasipiktinimą, nes Br. Į 
Kviklys rašo, stovėdamas Naujųjų Metų slenkstyje, kai j 
jau kiekvienas kultūringos dvasios rašėjas, tokia pro- Į 
ga, nešiojamą, širdyje neapykantą stengiasi aptvardyti i 
ir nepilstyti pamazgų. Bet pasirodo, kad yra tokių žmo
nių, tarytum būtų sena statinė, kuri kiek bebūtų plau
nama, ji vis dvoks rūgėsiais. ..

Jis, suminėjęs laikraščių vardus, sumini ir Naujie
nų dienraštį. Na, jas ir vanoja tiesiog iš peties. Jos, jo 
išmanymu, veikiančios mūsų visuomenėje skaldymo dar
bą ir lietuviškam reikalui netarnaujančios. Jos kaip de
guto šaukštas...

Šitoks jo šmeižiantis pliurpalas, be jokių įrodančių 
faktų, paprastai yra vadinamas šmeižtu, už kurį teis
mas skelbia baudžiantį sprendimą. Tačiau, nema
nau, kad Naujienų vadovybė dėl to, teismo prašytų to
kio sprendimo Br. Kvikliui. Mat, yra rašėjų, su kuriais 
bylinėtis būtų negarbė ir gėda.

Bet vis tik reiktų paklausti Draugo samdomo veda
mųjų rašėjo, kodėl jis taip liguistai neapkenčia-Naujie-' 
nų dienraščio ? Mes žinome, kad. okupanto samdiniai 
niekina mūsų išeivijos spaudą. O ypač tą, kuri atsklei
džia jo agresiją prieš mūsų tautą ir vykdomą fizinį ir 
dvasinį genocidą. Joks kitas išeivijoje laikraštis taip at
virai ir tiek daug apie tai nerašo, kaip Naujienų dien
raštis. Nejaugi, Br. Kviklys norėtų, kad jos nutiltų, ma
tyt, jis mano, kad tuo jos nepasitarnauja lietuviškiems 
reikalams? Kad jos neprisimintų tų turistų, kurie ten 
savo pokalbiais su komunistiniais reporteriais pasitar
nauja okupanto propagandai, nieko nereaguotų dėl oku
panto .išeivijoje ruošiamų, koncertų, '‘kapsukinių”- kur
sų, tylėtų ir apie tuos, kurie ten nuvykę dėkoja komu
nistų partijai už jos atneštą “kultūrą”. Matyt, jis bū
tų patenkintas, jei Naujienos nereaguotų dėl prokomu
nistinių, pornografinių, apvainikuotų premijomis .ro
manų. Tylėtų ir dėl Draugo paskelbtos skandalingos 
reklamos. Man rodos, kad tylėti dėl tokių ir panašių 
faktų, būtų nusikaltimas prieš pavergtą tautą. Tat, 
klausiu Br. Kviklį, kiek tie aukščiau suminėti skaudūs 
faktai pasitarnauja lietuviškiems reikalams? Ir ar tai 
nėra visuomenės skaldymui priemonės?

Mano nuomone, Br. Kviklio tikslas tokiu puolimu 
suniekinti Naujienas ir tuo atgrąsyti skaitytojus neim
ti į rankas, ir jų neskaityti, ir tai dėl to, kadangi jos 
perdaug aiškiai ir atvirtai rašo apie okupanto tikslus. 
Tat, kaip tokį Br. Kviklio užmojį reiktų vertinti? Jis tuo 
siekia mūsų išeivijoje esančius fanatikus nuteikti dar 
didesniu fanatiškumu prieš Naujienas, žinoma, mums 
tokių gaila, nes jie yra panėrę ignorancijos tamsumoje. 
Reik stebėtis, kad Br. Kviklys nepuola bolševikinio 
“Gimtojo krašto”, leidžiamo “Rodinos” draugijos, sklei-

STASYS KASPARAS

s TIE PATYS IR DAR NAUJI 
SKAUDULIAI

REPORTAŽAS APIE D. BRITANIJOS LIETUVIŲ 
SĄJUNGOS TARYBOS. SUVAŽIAVIMĄ

(Tęsinys)

P. Mašalaitis taip pat primena, 
kad valdyba buvo sutikusi, jei 
žemėlapis išmestas, tai ■ turėtų
būti grąžinti anksčiau naudotie- veržusiuose šūkavimuose ič vie*

ji miestų herbai.

NUMATOMOJI LIETUVIŲ 
DIENA

Kilusiame triukšme ir nra

! tų vd paskęsta viskas. Jam ap- 
[ -imus, Z. Juras sako, kad 1982

m. rugsėjo 11d. Justo Gemio 
i iniciatyva Bradforde, . kur jau 
i nusamdyta didelė salė, bus lyg 
Į tr tam tikra lietuvių diena, ku- 
' ics pagrindinę pmgramą suda- 
j -ys 3 chorai — Londono, Not- 
\ tinehamo ir Škotijos. Kalbama 

ęi, kas duos pinigų važinėjimui į 
"©peticijas ir kt. Rengėjai nesi
tiki, kad jie tai galėtų padaryti 
š pelno, nes salės nuoma bus 
300 svarų, reikės mokėti orkes- 
rui, pavalgydinti programos da
lyvius ir t.t. Z. Juras papusako- 
a apie kitų metų studijų dienų 
•nešą ir busimąjį PLB seimą 
1983 m.

DRL TAUTINIŲ DRABUŽIŲ 
I PRINCESEI IR DĖI LIETUVIŠ

KŲ FILMŲ

V. Junckas papasakoja apie 
tautinius drabužius, kurie buvo 
įteikti princo Charlio žmonai 
Dianai. Ųž juos padėkota, apie 
juos rašė kai kurie Britanijos ir 
net Kanados laikraščiai, išspaus
dindami fotografijas. Derbiš- 

I kiams, kurie tuo reikalu rūpi
nasi, ypač daug padėjo kaip ry
šininkas tame mieste gyvenąs 
anglas pulkininkas. V. Junokui 
xiž visas pastangas suvažiavimas 
padėkoja.

V. Bernatavičius dar papasa
koja apie savo filmininkų gru
pę, kuri jau turi nemaža prisi
sukusi į jūostas lietuvišku įvy
kių ir sutinka bet kur pava
žiuoti ir parodyti.

Suvažiavimas baigiamas A. 
Bučio pranešimu, kad yra pa
teiktų rezoliucijų, kurios nebu
vo skaitytos, bet -bus. pąšijfetp^ 
kur reikia.

DBLB TURĮ BŪTI POLITIŠ-.
KAI ŠVARI

džianČio propagandini melą mūsų išeivijoje, kaip jis nie
kina Naujienas. , ‘ . - - •

Bet šia proga reikia iškelti dar ir kitą dalyką. Jo 
Naujienas šmeižiantis pliurpalas neturi įtakos tiems, 
kurie vengia skaityti vien Draugą su Br. Kviklio veda
maisiais. , • < / •

Be to, jis, niekindamas Naujienų dienraštį, sunieki
no ir tuos tūkstančius, kurie prenumeruoja šį dienraštį. 
Br. Kvikliui atrodo, kad jie yra liurbiai, kurie nežino, 
kad Naujienos, jo žodžiais tariant, nepasitarnauja lie
tuviškam reikalui. Jis suniekino ir mūsų veiksnius, 
Diplomatinę tarnybą, kurie Naujienose talpiną savo in
formaciją, švenčių sveikinimus, bei linkėjimus. Jis su
niekino ir visus tuos straipsnių rašėjus, kurie yra mūsų 
visuomenės veikėjai, net žurnalų redaktoriai. Jie visi, jo 
išmone, lietuviškam reikalui nepasitarnauja, nes jie pa
sitarnauja tik ardyti visuomenę. Taigi, paskaičius jo 
vedamąjį išvada tokia: Kuo pats kvep, tuo kitus tepi 
Tai gilios liaudies išminties patarlė. Išeitų, kad degutu 
pats Br. Kviklys save gerokai yra apsitepliojęs, tpdėl 
jis juo tėplioja visus, kurie atskleidžia ko jis tuo siekia.

A. Svilonis

Britanijoje ilgą laiką turėjo
me politiškai labai: vieningą Di
džiosios Britanijos Lietuvių Są
jungą, kuri . buvo drausminga 
ir turėjo kietą nusistatymą ne
bendradarbiauti su sovietinėmis 
įstaigomis. Tiesa, po Stalino mir 
ties, kai teroras šiek tiėk suma
žėjo, daugelis lietuvių užmezgė 
ryši su savo artimaisiais Lietu
voje ar ėmė remti juos siunti
niais. Toks išeivijos lietuvių el
gimasis buvo visiškai normalus. 
Savo metu tuo reikalu palankiai 
pasisakė ir mūsų išeivijos vy
riausieji vadovaujantieji veiks
niai, o taip pat ir DBLB suva
žiavimas buvo už asmeniškus 
ryšius su tautiečiais Lietuvoje. 
Bet buvo tada griežtai pasisaky
ta prieš bet kokį bendradarbia
vimą su sovietinėmis. įstaigo
mis.

(Bus daugiau)

JAV taupymu bonua

J. Klauseikis

PASTABOS APIE BR. RAILOS 
NUSIBASTYMUS

(Tęsinys)
Kitos dienos, t. y. vasario 1, vakare buvo 

Railos namuose vaišės, pasisvečiavimas, pasikal
bėjimai. Buvau ir aš pakviestas. Pobūvį foto
grafijoje Įamžino L. Kančiauskas — Kantas. Fo
tografija, be abejo su Br. Railos palaiminimu, ’ 
prie jo “Akimirkų” buvo išspausdinta Dirvoje, 
aš pažymėtas pavarde su priedėliu “žurnalistas”, 
nors aš niekada tokio titulo sau neprisiskyriau, 
žurnalistikos nestudijavau, iš žurnalistikos ne
pragyvenau.

Railos bute esame nufotografuoti devyni: 
priekyje N. Railaitė, už jos J. Tininis ir A. Ran- 
nit Stovintieji, iš kairės: aš, Br, Raila, dr. M. 
Gimbutienė, B. Brazdžionis, P. Orintaitė, D. Rai
lienė.

Mano būdas — nelįsti žymiems žmoniems į 
akis, pažinčių neieškau, o ypač tokių ponų, kaip 
Br. Raila, kurie narciziškai yra save įsimylėję. 
Aprašydamas praeities pažintį ir dabar nesigre- 
tinu pne Railos, o tiktai aprašau pavaizdavimu, 
kaip jis knygoje melą spausdina, rašydamas, jog 
jis J. Klau-eikio ^pažįsta, tokio nesutikęs etc. 
Žurnalistas, a.irs melą spausdina, jis vagia tei- 
fyOę nuo skaitytųjų.

Mano strain'n;s “Dialnga® su Broniu Rai- I

ia” buvo spausdintas seniai, 1971 m. Daug kas 
pamiršta, tad verta iš naujo ji persispausdinti,, 
pasiskaityti ir pamatyti, kas taip Railą įsiuti
no ir kaip jis tą įsiutimą knygoje išreiškė.

DIALOGAS SU PONU RAILA
Tokiu pavadinimu mano raštas pradėtas 

spausdinti Naujienose 1971 m. rugpjūčio 27 d. 
numeryje. Štai jis: 'ji

LOS ANGELES, Cal. — Spaudos žmonių šio
je lietuvių kolonijoje yra gana daug. Yra ir čia 
leidžiamos spaudos skilios lietuvių reikalams bei Į 
ir viso pasaulio lietuvių pasiskaitymui. Parapijos |

vadovybė, tiksliau — monsinjoras klebonas J. Ku
čingis, leidžia dvisavaitinuką "L. A. šv. Kazimie
ro parapijos žinias”, A. Skiriaus leidykla išleidžia 
mėnesinuką “Liet Amerikos Vakaruose” ir Lie
tuvių dienų” žurnalą. Nesenai L. Bendruomenės 
L. A. Apylinkės valdyba pradėjo leisti “Los An
geles Bendruomenės Žinios”. Gal prieš dešimtme
tį, kai tautininkai buvo veiklesni, jie išleisdavo 
savo informacinį biuletenį.

Kai čia buvo steigiamas žurnalistų sąjungos 
skyrius, nariais įsirašė keliasdešimt vyrų ir mo
terų. Be jų yra ir daugiau losangeliečių. kurie 
turi pamėgimą, kad ir ne nuolatos, bet bent ret

karčiais. laikraščiams parašyti. Nežiūrint to
kios rašto žmonių gausybės, betgi kartais ir la
bai žymūs visuomeniniai bei kultūrinės veiklos 
suėjimai bei darbai praeina spaudoje nepami
nėti. •

Vasaros kaitroje pavėsio beieškant, parapi
jos kieme, netoli knygų prekybos, vieną sekma
dieni sėdau su dviem žurnalistais pašnekesiui. 
Klausiu Kazį Karužą:

— Pasakyk, kaip čia atsitiko? Tavo apart- 
mentų svetainėje buvote žurnalistai susirinkę. 
Dalyvavo iš Čikagos pasisvečiuoti atvykęs žymus 
žurnalistas Antanas Ginteris, dalyvavo i žurna
listų garbės narius pakeltas Bronys Raila, — 
bet kodėl nieko spaudoje neparašyta, ką svar
stėte, ką nutarėte?

— Tai, mat, kaip yra! — aiškino Karužą, — 
kalbinau vieną, kalbinau kitą, bet vis tas pats 
atsakymas — rašyk pats! Daviau susirinkimui 
vietą, daviau kavą ir pyragą, o dar, pagal juos, 
aš pats turiu laikraštyje aprašyti... Tai tokie 
žurnalistai!

Kazį Karužą pertraukė, šalia čia sėdėjęs ir 
liiudas Balvočius, sakydamas:

— Kava ir pyragas buvo ne tavo, bet ponios 
Karužienės. Tu turėjai duoti mirkalo. Mirkalo 

i nebuvo, niekas neparašė.... -
(Bus dauiriau)
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Didžioji apgavystė
O ai sakys me apie “Žalčio** pcreiškinK;: “Tu iš tikrųjų ne

numirsi”? Kaip tasai pareiškimas paVBlIB p.f VisUs amžius 
pasakė &p.e “senąjį žaltį”, kad jė Vft ‘kneteTėvas”. Taigi, 

jeigu Pirmc's Mozės Knygos aprašymas yra tikras, ir jei Jėzus 
žinojo apie ką Jis kalbėjo, lai jau mes turime tikėtis rasti kokių < 
ners prtparodymų apgavingose šėtono pastangose mirties klau
sima. Ir, kaip Apreikštojas parodė, kad tasai “senasis žaltys” 
yra suvedžiojęs visas tautas, mes galime laukti, k_d jo apgavystės 
turi visur pasirodyti.

Ar mes randame tokių įrodymų?
Kurie domitės, prašome parašyti atiirla-škį. Gausite dovanai įvairių 

knygų, padedančių suprasti šv. Raštą.

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
5471 S. Mozart S)., Chiėigo, IL 60632
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v U A RGI s 
•jx. 1C CHIRURGAS 

Ce^rnvnlrt irllnlK®

F3I Mtnfeeuft R<U lt
*XAND0S: s—S darbo dienom/s * 

kxs £F.trs šeštadieni 8—3 rfe?
TeL 542-2727 trfa 542-17SF

TEL 233-5893

OR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 Wiit 103rd Street 

Valandos pagal soaitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMĖTRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI

2518 W. 71tf St. Tel 737-514S 

Tikrina Ws. Pritaiko akimux 

ir “eonUct lensef'\

Dr. LEONAS SKlBUTlSi k_, mūsų ka^.
j Vitamino B galima gauti iš 

■į keptehų, veršienos, jaUtiėhos, 
į pieno, špinatų, kėlifiorų, žir
nių, slyvų, grapefruiktų, obuo
lių ir kitų vaisių.

Taigi B vitamįpą papildyti 
- žmogaus organizme didelių sun 

kurnu nėra.

INKSTŲ, rUSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 43rd STREET 

Valandos; antrai 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
RezKfcMilM foiot-i 448-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5U2d CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

lei. (.813) 321-4200

>**— ... ■ i. . .
PERK KAUSTYMAI

MOV IN G
Lėmimai — Pilna apetraūda 

ŽEMA KAINA
. Priimam Master Charge 

ir VISA Korteles.
i K SERENAS, i et 925-8043

‘MOVING
Apdraustas per kraustymas 

is Įvairi v *tstvmv>.
ANTANAS VILIMAS

Til. 37&-1&2 arta 376-599*

SOPHIE BARČUS
ZADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transifna|amos iš mūsų studijoj 
Marquette Parke.

Vedėja — Aldona Daulcus 
Telef.j 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

"LfetuvoB Aidai’
KAZĖ BRAZDtfONYT#

KasRitt n«C pittoaalėAie tti pen> 
taSTfenib 8:30 v»i. vakaro.

Visn būdos ii WCEV stotiem

« WTtŠ stlrtlė*. lllo Akt banga 
264$ W. tirt Street

Chirtrt I»do« 60629 
Teist 778-5374

Good Health Habits. Begun Early, CtfA
. Add Years to Lives of Your Children PETRAS BIELIŪNAS

4348 So. CALIFORNIA AVE. Teki LAfayetlt 1-3573
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VITAMINO B. REIKŠMĖ 
VYR. AMŽIAUS ŽMOGUI
Dr. Miriam Benner, rašyda

mas ‘’TheJournal of the Ameri
can’ Wotnten’s Association“ 
tvirtina, jog nepakankamas' kie
kis gaunamo su maistu vitami
no B greičiau pasendina žmo
nes.

Tiesioginiai tekit) trūkumo 
reiškiniai būna: atminties su
silpnėjimas, apatija ir nervin
gumas.

i Tuo pat ąykiti žurnalas “Nu- 
trintion Review” įrodinėja, jog 
vitam. B trūkumas prisideda ir 
prie dantų gedimo, o j varto
jant — apsaugo dantis nuo ge- 
dirho.

Yra patirta, jog mūsų orga
nizme nuolat pasireiškia B vita- 

. mino trūkumas, nes jį naikina 
i arsenikas, kuris su apšvirkštais 
> DDT vaistais daržovėmis paten-

R. VILIAUS

VAKARŲ Vejai
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

i|llllillllllliHIIIIMIIBIIIiNill8lllillilllHiBBIBIIIB ll"BK'aB:BH^^ p r Už i ago.™; tiems, jautėmės kaip broliai, •
kryptimis du garlaivius. Issigan- > kaip gimines, džiaugėmės kaip j 
dus nutariau grįžti atgal, bet į ihaži vaikai, verkėme ir bučia- 1 
Edvinas iftahe įkalbinėjo plaūkli 
pirmyn. Pakliuvau į laivų su
keltas bangas ir pradėjau be
veik skęsti. Gerai, kad Edvinas 
plaukė su manimi greta, tai pa- 

I ėfrięs mane už pačių ištraukė 
,į krantą.

x\UO
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MIDLAND 
SAVINGS 
-tjt> LOAN ASSOClAtlCR 
1CŠ8 aRcfer AVENUE 

few IČA Gė. nl. Š06Š2

phone 254-tVO

Midland bavingt, aptar
nauja taupymo u .^nu 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
paSitikėj'mį. Mes norėtu
me būti ,>ums naudingi 
att-tvie.

Sąskaitą apdrabsto, 
iki S40.000

2657 k. 69 STREET- 
Chicaga. JL 6062 

■ ta' 925-7400 ' 
8^24 sb. MA-LtM a v 

Brtdg^vfrw, tL VU: 
Tel. 598-9400

Passbook Savings.
4 \ ' 'WtingR

fMinimtnri

aUilTBA*

Aikštės automobiliams pastatyti

— Demokratų partijos centrd 
komiletd pirmininkas yra Char- 
lek T. Manatt.

Voittės...
(Buc daugiau)

MYLIMAM SŪNUI

«S4 So. HALSTED STREET feL tArdi 7-111

BUTKUS - V AS ATTIS
T*L: OLympic l-l(W

aMBULAHSO 
PATARNAVIMAI<2dc«co«

U«tBvię .

AJdfrtsvių

direktorių

TURIMI 

A0PLYCIA3 

'ĮSOSE MIESTO 

OALTSr

STEPONAS C. LAUK IK SŪNŪS 
(LACKAWIC3D

^4 tyžal f-lili
SOUTHWEST HIVRWA1, pjjba tlllb, 1U. >74-4414

mirus, 
skausmo pęfeiėgtiėms tėvams, LlOSEl ir ANTANUI 
SKEjVLlAMS, reiškiame nuoširdžią užuojautą.

R.L.B. MARQUETTfc PARKO 
APYLINKĖS VALDYBA

OBK^v 
M4IMS

4M0 WRPF T 
JEMFM.

L

HEART AND WF.AT.Ttt halŪts started ėarly In cbOdbood its 1969 Heart Fund Campaign here and In 8500 other 
can reduce the risk of heart attktek in lateY We, according communities through February. The Heart Fund supports 
torąyr Heart Association. The Associated Is conduetin^ research, education and community service programs, į

CEŪRCĖ F RimMINAS
’SIS S» UTUANICA AVĖ Tel: YArt. 7-llSS • 11W

ALE 3ANL1U\ VA1SICN1ENB

IŠSISKYRĖME LIETUVOJE -
- SUSITIKOME VENESUELOJE

tds vtitehte minėjimo apVaš'ynlą. 
Hk tteždaūg apite B valaifclą Va- 
Vhftj WikWfctea WMbtes. Šk«tfn 
biBė 4 Lės Ah^ehs EdViftas lt; 
nlBSj giiBiitetjoš bėndraiHeksiė 
VaLftja Žilftekltehė — Wtetek 
s’fmrtitehė. Pteišitejb, kad Vale
rija per E4vidą rtkilitajS, kad jfe 
pRX<fnflt.ys su tftiffiils VVM d’.ehią 
Vehėžitte'bjte, Uostei alVįšišVb šį 
ilgę kelfe gO gite Edviną ii htt- 
• A.te abū pšškėltMHhti teietonū 

įjsmu, D.U1 įJuviuTO icu«r, i VibteMteĄ. fe Ali džikūgėittih- 
?s su žnjena Halina Šplau- gam pokalbiui nebuvo galo, ne

žinojau nuo ko pradėti kalbėti 
<f kžlš būlŲ buvę svarbiau pasa
kyti, nėš pifmūdšiūš žodžius ir 
jų balsūs išgirdau po keturias
dešimt metų nesimatymo. Per 
tą laikotarpį laikas daug ką pa
keitė. Pašikėllėmė ir mes. Esi- 
skyrėme jauni, o susitikome 
gyVertimo rudenyje.

Paskutinę savaitę prieš atva
žiuosiant Edvinui, kasdieną vis 
daugiau ir daugiau paskęšdavau 
mintyse grįždama.į Lietuvą. Per
galvojau, prisiminiau gražiau- 
šiai praleistą laikotarpį jų drau-1 Kadangi laikas pinigai ir sve- 
gystėje. Su Valerija sūsit&čda- .eiai Turi penktą vai. popiet pri
vati drtžnai, į savaitę -kelis kar- sistatyti atgal į laivą, tai negai- 

i tus nuvažiuodavau į jų dvarą 
?yent« Į Zagratk, keli kilometrai nuo 

Motinos dienos minėjimą. Grįžus |įaunt;t Veik nebuvo trts dienos, 
namo, sėdau aprašyti spaudai ^a(]a pas juos ne.viešėtų užsienio

IR i metais balandžio mėn. 
3 d eną geimu iš Los Angeles 
ryvenamMo biržiečio Baleerio 
aiškų. Nors feravCms bendrakla
sei B f'ų gūtinažijoje ir f:et 
mūsų abieiu tėvėi draugavo, ta- 
; u peėSdėjlfB ir pasibaigus 
carui, pasimatėme ir nesusitiko
me virš keturiasdešimt metų, 

k keletą kartų mah lėkė spau
doje išgirsti Spite Balcterį. Ne
suktas laiškas suteikė malonaus 

džiaugsmo, kur Edvinas rašė, 

zia Iransatlantihiil lėi>i penkio- Į 
ikos'dienų turištihėi kelionei, ir ( 

kad jų laivas sustosiąs vienai 
dienai Venežuelc'je. žinodamas, 
kad fhės gyvename VėnėžueToje, 
abai norėtų su mumis pasima
tyti, prisiminti anuos laimingus 
.aikus Lietuvoje ir vėl užmegzti 
ryšius, atnaujinant nutrūkusią 
draugystę. Susitikti jaunų dienų 
draugą biržietį, kiek jam, tiek ir 
mums išjudino išsiilgtą jausmą. 
Tuojau, sekančią dieną, atsakiau 
į jo laišką, kad mes jų gegužės 
12 dieną su dideliu malonumu 
ir džiaugsmu lauksime La Guai- 
ros uoste.

Gegužės mėn. 3 dieną Caraco 
lietuvių bendruomenė

GegeHė viėhH^ildą dieną, J 
šMK'.ų atYnziaViiMo ttvahtrėėte, 
jib gyvteftau tik peMruoėtmo Ir

I tžšdftIHIb WpeneW: dėliojau 
Rkb-tis difėnteks, Įki

bai žVteygdflVėū į liftivtli, fiė- 
i4iošh keri vAlindūS 
Atų. Šėkattėftts dienos abkslų 
i-ythitel] leidomės ku vtTH į La 
Gliaiteo Uesbį, ktrfis btiVft fltto 
faūsų apie 50 km.

Pervažiavus g.-ėilkeiy|te ėbu 
tUAelite, Staiga fttei iŠ Šit’-, fttei iš 
to piltekotfie į kelią teilik, 
žutebiėbiiR) kAbaVinli. Niekas 
htežkibjo, kodėl tdks štisikirtlši- 
tft'ds ĮVjkb. iki La Gudijos Uosto 
iiū'vo likę Vlfe kelt kilome'.l-ai, u 
laė-.žu die's ftte^LjUdėjblhte IŠ WĖ- Į 
• te. Pratfejofav hW-VUoiS, ftės 
<živaš jau tliFėjė būti 
Mėirts fti ptefVAžitfoti Šį tfiiftųią 
ais’Afrtią užtftiko dvi Štt ptee \-ši- 
lAr.drs. ŠiAiį) taip pffelstGMėhle 
ki iftiteštb. Ten paiūėtėtne įvy
kusią did'etį autbftiidfeilfo švaiT

Pasibalė, kati Mažas auto- 
ftldhllbikšš sūsM&vė šū ilihkVe- 
žirniū. Pravažimyį»ftt pro šalį, 
matėme tik abi iftėtteiį šaką ^a- 
kibteį stiiėtrtdVtą aiilbbteftiką ir 

’ hutaužtūs šyHkVžMfiilb Vaite.
Gdtv^ė btiVn įillrta rtiklū fr &te 
InftifttyTiJ fctektj. kt-lėlas kelei
vių buvo užmušti, kiti sunkiai 
sužeteti.

Nuvažiavus į Uostą, Edvinas 
su Halina mūsų jau laukė, ta
čiau jie jau buvo painformuoti 
apie auto avariją ir spėliojd, 
kad mes esame įkliinpę toje 
kamšatyje. Edviną atpažinbme 
iš karto. Tą dieną uoste šiluma 
siekė iki ^dG. Ėdviilaš prakai
tavo ir marškinite atsisegęs lai
kė, mums gk pripratusiteftlš prie 
tokios Šilumos, neatrodė taip 
jau tragiška.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARL STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South HAlšted Street, Chicago

Tel. 226-1Š44
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PC MERAI HUMI

diplomatai, ar ankstieji anuo
metiniai mūsų visuomenės pa
reigūnai bei aukšti karininkai. 
Važiuodavome vėžiauti, žuvauti, 
o diploniatai priveždavo iš savo 
kraštų užsieninių skanėstų.

Paskutinę vasarą gyvenau su 
Vale Kulautuvoje ,jos nuomoto
je viloje. Vieną kartą vos nepa- 
skendau maudydamasi Nemu
ne. Su Edvinu buvome nutarę 
plaukti į Nemuno antrą pusę. 

Į Įpusėjus Nemune, pastebėjau

šome uoste, sėdome į mašiną ir 
leidomės į Garacą. Pakeliui kal
ba nesistehiihgAi rišosi, sakiniai 
šokinėjo tai tėn, tai šen, fiės nė- 
žinojome nuo ko pradėti klausti 
ir kur užbaigti, viską :š karto 
norėjosi sužinoti. Parsivežėme 
svečius į niūsų nainus. Vyras 
tuojau iŠ saldy tbvd išėmė šam
pano bonką, nes nutarėme šį re
tą mūsų gyvenimo įvykį atžy
mėti šampano stiklu. Vėliau, 
kiek dar laikas leido, pasikalbė
jome apie mūsų draugus, gyvus 
ir mirusius, mintis vijo mintį 
nesustodama. Vis tik mes biržie
čiai esame nuoširdūs vieni k i-

u

TRYS MGDiKNiSKOi KOPLYQO:
ŪKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tek: 652-5245

I’KIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir Laidojimo direktoriai;

JEAN VANCE ir GEORGE SORLN1

a—u_£—



puclis Gydytojai jam davė trijų
I niėn. atostogų. (m.š-nė)

o :

- R. L. B NES MARQUETTE 
P A RKO AP YI IN K ES i ne t i n ’ s 
susirinkimas įvyks š. m. sausio 
m. 17 dieną, sekmadienį, 11:45 
vai. ryto, tuoj po pamaldų, lie
tuvių parapijos salėje, 6820 S į 
Washtenaw Ave. Bus valdw i 
bos rinkimai, pranešimai. Kvae- I 
Tame narius ir prijaučiančius

Jau ir tada suprasta
H • 4 ♦ 1 > ’I I

lietuviu kalbos 
svarba

Senesnių laikų rašytojas Ksa
veras Ecgušns (1746—1820 m.) 
veikale Uctuvos tautos ir kal
bos kilr ė”, kuris išėjo 1808 me- j 
tais, štai kaip atsiliepia apie

n: n
V7fl/dyb<i

— Maloniai kviečiame atvykt: 
i Lietuviškosios t v. 
mnijos bažnyčos, 
Like, Chicrm< < 
giedotines > -č

Aktyvus I < < 
parapijos veikloje. 
Kryžiaus parapijos

P:

r

•’Tikrai turtinga kalba yra 
toji, kuri kiekvienam daiktui, 
kiekvienam dvasines veiklos pa
sireiškimui pavadinti turi 
tinkamą žodi, nesiskolina 
kitu, nevartoja to paties 
dviem dalykams, kad ir 
šiems

to, kąMes neturime išsižadėti 
mūsų tėvai — protėviai yra su
kūrę, dėdami dideles pastangas 
ir savo aukas.

Iki malonaus lietuviško pasi
matymo Šv. Kryžiaus pamaldo
se!

rar, Kom.tetos

— Birutė Bružaitė _ SkvirbVe- 
72ė, iš San Francisco, viešėjo 
Chicago] e. Jos vyras Frank 
Skvirblys turįs ten braižybos 
įstaigą NBC.Juodu aplankė sol 
Jonę Bružienę, gyv. Brighton 
Parke. Trys žentai ir trys duk
ros — Birutė. Danutė ir Marija 
praleido Kalėdų šventes Chica- 
goję, dvi išvyko į San Francis- 
ko, Calif.

— Sol. Jonė Bružienė, gyv. 
4524 So. Taiman Avė., jau antri 
metai duoda piano ir balso pa
mokas jaunimui. Ji anksčiau dr. 
J. Adomavičiaus vadovaujamo] 
“Sodyboj" parengimuose padai
nuodavo lietuviškas dainas bei 
operų arijas. Jos brolis, gyv. 
Los Angeles, Calif., paišo ak
vareles ir lipdo įvairias skulp
tūras, kurias amerikiečiai pa
mėgo. J. šapkuse turįs keletą 
patentų, jų tarpe, “ vaikosi o j an- 
eią lėlę’’. Jis nuolat dirbąs ame
rikiečių žaislų firmoje. Pasku- ■ 
tiniu metu jį ištiko širdies prie-

;o is 
žodžto
pana- i 

į kitą, bot, visdėlto, *

yra lie'uvių kalba. Ke- ! 
lėtas čia duodamų pavyzdžių 
parodys, kad lietuvių kalba yra 
turtingesnė už vokiečių ir kar
tais už lenkų.

Vokieti, be žodžio grau (pil
kas), neturi kito žodžio pava
dinti žilstančiam žmogui, pilkai 
sermėgai, širmam arkliui, rai- j 
niems žirniams, o lietuvis žmo
gų vadina žilu, arkli širmu, ser- : 
mėgą pilka, žirnius rainiais. ;

Storas medis, stambus šienas,: 
stora drobė, vokiškai .vadinama 
vienu žodžiu grob, o lietuvis šie
ną vadina stambiu, medį— sto- i 
ru. drobe — kilta (storas audi-1 
nys).

Vokietis kumelę, karvę, kiau
lę vadina vienu žodžiu —traech- Panamos kanalai. Prie to kana- 
tig; lietuvis pirmąją vadina ku- j lo dirbo 450,000 darbininkų. Ka- 
melinga, antrąją—veršinga, tre..; nalas iškastas tam, kad sulaiky- 
čia ją — paršinga.
Smarkus arklys 

dinamas 
kuinu.

Lenkas 
žodžių iš 
tuvis turi

žirgu,CD '

o jų yra begalės. Įdomu, kad vi
sa tai buvo rašyta daugiau kaip 
prieš 150 metų!

156 MYLIŲ KANALAS
Kinijoje iškastas 156 mylių 

kanalas, ilgesnis negu Suezo ar

tų potvynius Huaipei lygumoje. 
Jis baigiasi 160 mylių į šiaur-lietuviškai v

nuvarytas — vakarius nuo Šanchajaus.
i

turi skolintis ■dažnai
vokiečių kalbos. Lie- 

savus žodžius. Lenkiš-

PEMPĖ GINA SAVO 
LIZDĄ NUO PRIEŠŲ

Pempės parlekia į Lietuvą ko-
kasis bursztyn — yra paimtas vo mėnesį.“ Jos apsistoja balose 
Berstein, o lietuviška^— ginta- ■ ir, skraidydamos aplinkui, šau- 
ras; lenkų cegla iš vokiečių j ].įa “kyvi, kyvi”. Pempių kojos 
Ziegel, lietuviškai —plyta; len- j 
kų celnik—iš Zoellner, lietuvis- • 
kas—muitininkas; lenkų garbarz j 
Gaerber, lietuviškai—odžius ir
labai daug kitų/’....

Tai tik paimti keli pavyzdžiai,

Sveika Šv. Kryžiaus Šventove, į 
Ir parapieciai visi. Į
Visi čia ėję — padėję, • I 
Neapleidę tamsioje nakty.

Sveiki ir mūs dvasiškieji 
Samariečiai, tikri —. 
Našlaičiams Mišias laikantieji, 
Jų skausmų sopuly — 
Nešt jiems balzamų širdin.

Oi. dekite žvakės altorių, 
Keliančios širdis aukštyn. 
Našlaičiai tegul čia vis guodžias 
Ir meldžias vilty.

Oi, sugrįžkite ramiosios dienos,
Savųjų namų židiny,
Mūs senolių statytoj pastogėj, 
Tos ateities šviesios kely.

Tad ateikit — ateikit, mieli, 
Kryžiaus šventovę lankyt, 
(r pinkitės rankoms valdytos 
Dangaus palaimos prašyt.

Vis gaivinti kas vysta, —
Ką laistyt tegalim, 
Balzamu nešti širdin. 

* * *
O, Metuos Naujuose,
Tegrįžta — teskamba 
Viltingas visiems

Aleliuja!
A. Kevėža 

* *
SVEIKINIMAS L. AIDAMS!

ilgos ir tvirtos — tinka purvy
nuose ir klanuose braidyti. Ba- j 
los pempėms duoda maistą iri 
gina nuo priešų.
, Kiaušinius lizde, o ypač vai
kus, saugo ir drąsiai gina. Žmo- Tiesias rankos pasveikinti Jumų‘ 
gų ir šunį pempė stengiasi nu- Lietuvos Aidai mieli, 
vesti nuo' lizdo: skraido rėkdą- Su štabu vadovės Kazytės — 
mos pro pat ausis, skrisdama Čia gerieji bičiuliai visi!' 
vartaliojasi, čia netoliese nusi
leidžia, čia pabėgės, čia vėl pasi
kelia kaip sužeista. Dažnai jai 
tas pavyksta :> įsistėbęs žmogus 
į pempę ir praeina pro 
nepastebėjęs.

. Avis ir karves pempės 
varo nuo lizdų — kerta į
lūpą su sparnais ir ramūs gyvu
liai traukiasi. Priešininke nuve
dusi tolokai nuo lizdo, pempė 
vėl grįžta atgal.

lizdą

jėga 
akis,

Kool-AicL.On A Stiek
BRAND SOFT DRINK MIX

see us for

' Frozen'Suckers
1 envelope KOOL-AID® Dissolve soft drink mix and

Unsweetened Soft Drink Mix, sugar in water. Pour into 
any flavor

2/3 cup sugar
1 quart water

Paid ari 
CcEpcuaded 

Quarterly
OUR SAVINGS .
CERTIFICATES

EARN UP TO

Geroji Naujiena Lietuviams

232 WEST CESMAZ ROAD

30VESi Xa3.TW.Frl.9-4

plastic ice-cube tray? or 
small paper cups. Freeze 
until almost firm. Insert 
wooden stick or spoon into 
each. Freeze until firm. 
Makes about 20.

SAVINGS... 

the best way ta I AT CUR 10W RATS

CKXAGO, IUJNCI5

Yfręizds 7-7747

SE2TOG CHICAGO Alffi SUSU83S SINCE 1905

Tesu p Jus triumfas garbingas, 
Telydi laimužė šviesi, 
Aidams vis aidėti,
Kiekvieno tautiečio širdy! :

Tada •
Į Laimingųjų Metų Naujųjų, 
Naujųjų geriausių sėkmių; 
Vis skambėkit Jūs bangomis 

vakarais,
j Tais tyliais — nuobodžiais, —

_ Tremties nostalgijai klaikiai!
Nuo L. Aidų gerbėjų

SVEIKINIMAI NAUJIEMS
METAMS

L ESTATE
<7

Mamai, Larai — Pardretasst 
MKAL 1 STATI FOR fALf

KamaL iami ^ardaviimH
UAL E STATI FOR 1AL1

i

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

D2L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Tel. 847-7747!

<

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie J ve. — 778-2233
■    ■ " .  .........................  ■ ' - —  ■ i.

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS. 
INCOME TAX

INSURANCE NOTARY PUBLIC 
Skambinti tel. 436-7878 
2951 West 63rd Street

g 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra- 

1 diatoriai, gazo šildymas. Mar- 
1 juette Parke. Sena kaina $52,000

3 Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

i g Su $15,000 pirkėjui proga 
Marquette Ęarke gauti labai 
švariai užlaikytą mūrinį namą, 

: nes pardavėjas duoda paskolą 
1 seniau imamais procentais.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

(Lithuanian Plaza Ct.)
737-7200 arba 737-8534

V

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Taiman Ava.
Tel. 927-3559

DĖMESIO ;
62-SO METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI? 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 $o. ASHLAND AVI. ,c. 
TeL 523-8775

Dengiame ir taisome visu rū
siu stogus. Už darbą garan. 
tuo jame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Taiman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

r
t

/.

A. Kevėža

OBUOLYS NUVALO
DANTIS ■?

Nežiūrint dantistų pagalbos, 
Britų salų gyventojų dantys da
rosi vis menkesni.

Kaip įrodė tyrinėjimai, tai da
rosi dėl pasikeitusių maitinimo
si būdų.

Britų dantų gydytojai pata
ria, kad dantys sustiprėtų, tai 
po kiekvieno valgio sukramty-

* bent po pusę obuoll°-
ę> © Fygos yra tris kartus mais- 
I tingesnės už duoną.

girdima trumpomis radijo bangomis 16 m.:
LIETUVOJE kiekvieną sekmadieni 9:15 vai. ryto, /

ČIKAGOJE kiek, sekmadieni 12:15 vai. ryto (naktį),
TORONTE kiekv. sekmadienį 1:15 vai. ryto (naktį).

rDėl smulkesnių informacijų skambinti:
Tel.: 735-4048 f

S

Prašom palikti savo telefono^nu- 
merį automatiniame aparate;

'KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
□adėti teisininko Prano ŠULO 
oaruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
šleista knyga su legališkomis 
■ormomis.

Knyga su formomis gauna, 
na Naujienų administracijoje

Laikrodžiai ir brangenybfa
Pardavimai ir Taisymas 

2645 W«sf S9$h SttMi 
TaL REpubllc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus -

F. NEDAS, 4059 Archer Avenue,

Chicago, IIL 60632. Tol. YA 7-5986

“LIUCIJA”

ENERGY 
WISE

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja- lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago, IL 60629.
PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Mežary *v»2« 
1NCOMI TAX MKY1CI

4259 S. M>pl«»od. Tol. 2*4-74* 
Tolo prt dorom! vertimai, glmink 
Iškviofimol, pildomi piiiotvbėo prr 

tymai Ir kitokį blankai.

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_______ ____________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais__ ___

Minkštais viršeliais, tik $3.00
Dr. A. J. Gnasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai Tik
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo išlaidoms.

szoo

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yrk mnausiM, didž’susiz ir turtingiausia lietuviu tyttemalin4 or- 

amixseije, lietuviam? ištikhnal tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrlniuj darbus, tr kiti emu, kurie tuor
dirbu* dirNL.

SA- išmokėte daugiau taip AŠTUONIS MELIONUS doleril 
tpdrzudu savo nari&mx.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno. Ba
tumi patarnauja tik savišalpos pagrindu. ;

Klekrienas lietuvis ir lietuviu draugo gali 
Suririenijime apsidrausti iki $10,000.

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

"M.-A. — Filkus
$1,000

SLA — kuopų 
1 ra VO 
mielai pagelbės i SLA įsirašytu

$*ae Fam He and Casualty

Organize car pooa K ? 
tave gasollna.
Don’t bf t Bom Lourf

AdvofeBtae

GINTARAS P. CEPtNAS
Darbo valandoa: nuo 9 t£L ryu 

iki 6 vaL vak. Šeštadieni nuc
9 vaL ryto Ud 12 vaL &

Ir pagal į tarimą
Id. 776-5162 arb» 776-511J

Wert 63rd Street
CMeaco, JU- 60629 x

F. Zapolifc Afenf 
W. 95+h Si. 

Every. Renk, III. 
40642, - 424-U54 VTTZV

RENTING IN GENERAL '
Nuomos

173» 8*. HALSTED ST., CHICAGO, IL 40108

<>

HOMEOWNERS POLICY

*

•pdrtfodžii pbds terminuota apdrinda: ui 
apdnudoc rana temoka tik $3.00 metama.

vyra rfroae Beturiu kolonijose. Kreipkitėr 
apylinkės SLA kuopų reikėjus jie Jums

Galite krelpCf fcr tfe«Ul i SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

T< (Htl M3-WI

MARQUETTE PARKE vienam 
asmeniui ar pdrai išnuomojamas 
butas nealkoholikams ir nerū- 

Į kantiems.
Informacijoms telefonuoti:

i 776-3727

MARQUETTE PARKE antrame 
aukšte išnuomojamas butas vy
resnio amžiaus žmonėms. Infor
macijų gausite patelefonavę

PR 6-9180

Helps Shrink 
Swelling Of ® 
Hemorrhoidal 
Tissues

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

--

MISCELLANEOUS 
Įvairūs dalykai

CHICAGO REFINER
WILL PAY THE HIGHEST 
PRICES FOR ALL GOLD 

AND SILVER LN ANY FORM 
MARKED OR UNMARKED 

10K-12K-14K-18K-2OK-22K-24K 
Sterling Silver & Silver Plate 
Platinum. Gold Plate & Filled 

Diamonds, Silver-Chip 
. X-Ray, litho film, 

electronic scrap.

SUPPO SMELTING 
1240 W. Carroll, Chgo, 60607
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