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PAPILDOMUS PRANCŪZIJOS RINKI 
MUS SOCIALISTAI PRALAIMĖJO
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DAUGIAUSIA BALSŲ SURINKO PARYŽIAUS MERO 
JACQUES CHĮhAC VADOVAUJAMI NACIONALISTAI

PARYŽIUS, Prancūzija.—Pra
eitą sekmadienį vyko papildomi

. rinkimai Paryžiaus priemiesty
je, kofruos pralaimėjo Mitter
rands .^vadovo u j arnį socialistai 
demokratai. .
. Dabartiniame parlamente.MU- 
terrando vadovaujami socialistai 
turi 283^ atstdyus. Socialistai de- 
mokratai sudaro pačią didžiau
sią .patrįją. Nacionalistai paĄa- 
mente turi 153 atstovus.

Birželio menesį pravesti rinki- 
mai buvd netvarkingi," neprisi
laikė įstatymų. Dabar viskas 
eina pagal nustatytas rinkimines

/ taisykles. Tačiau dabar taip pat 
yra iškilęs' 36 didesnių bankų 
dalinio nacionalizavimo klausi
mas. Atrodo, kad dalis gyvento
jų šio žingsnio bijosi. Socialistai 
prarado tris vietas. Jas laimėjo 
Chirako šalininkai. ''

BANDYS IŠKELTI BOEING 
737 LĖKTUVĄ

WASIUNGTON, D.C. — Bu
vo pranešta, kad Amerikos na
rai sekmadienį nesileis į šaltą 
Potomac upės vandenį if neban
dys kelti į paviršių lėktuve pri
sirišusius keleivius, bet taip ne
buvo; Grupė narų leidosi į šaltą 
vandenį sekmadienį, o pirma
dienį dar tęsė gelbėjimo' darbą.

Rudolph Kapustin, kuriam 
tenka vadovauti visoms gelbėji
mo operacijoms, pirmomis ryto 
valandomis jau . buvo nelaimės 
vietoje. Buvo 5 ir net 7° že
miau nulid šalčio, bet narai lei
dosi j vandenį irėjo į dugne gu
lintį lėktuvą. -
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— Specialistai hustatė/lgd 40 as- 
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NEPAŽĮSTAMASIS nušovė darban 
IŠĖJUSĮ JAV KARIŠKĄ ATSTOVĄ

JAV AMBASADORIUS TURĖJO PASIMATYTI SU PREZI
DENTU MITLERRANDU, 

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Į Pirmadienį, 9 vai. ryto, nepažįs

tamas žmogus priėjo prie JAV 
pulkininko Richard Ray. palei 
do į jį kelias kulkas, ir nuėjo.

Pulk. Ray buvo JAV karo ata
šė Paiwžiuje ir iš namų išėjo 
į darbą. Jis norėjo* prieiti prie 
netoli stovėjusio savo automo
bilio ir važiuoti į darbą.

Nepažįstamasis, nušovęs JAV 
pareigūną, ramiai nužingsiavo 

: toliau, pasuko į pirmą skers- 
j gatvį ir dingo. Laimė, kad nusi- 
i kaitimo vietoje buvo ten pat gy 
Į venas prancūzas, kuris tuojau 
pranešė policijai. Atvykusiems 
policijos pareigūnams pasikėsi
nimo’ liudininkas papasakojo 
upie įvykį, duodamas visas ma
tytas smulkmenas.

Nušovimas J2XV kariško ata- 
šės Paryžiuje sukėlė didelio* su 
ėinipmimo;*4 Dar* -nc»a tekintas 

generolo Jamesdlozrė? H 
kimas Italijoje, o čia nušautas 
kitas,-JAV kariškis. Yra pagrin
do manyti, kad pasikėsintoja? 
ruošėsi -pulti JAV kariškus ax 
slovt&Europoje, o paleido me 
lagi%^|.-gandą, kad ruošiam / 

; pasi 
politika.

’.V
Prancūzų policija nzlurijoki 

tikslių duomenų apie pasikėsin
1 toją juries pulkininko Richarc 
Bay gyvybę, bet ėmėsi vist 
priemonių pasikėsintojui suimti 
Policija tuojau apsupo visą apy 

j linkę;* sustabdė kiekvieną įtaria 
mąjį^ir nori išaiškinti nusika’ 
tėiį. ,Be lo, krečiamas kiekvie

VARŠUVA, Lenkija. — Arki
vyskupas Glemp sekmadienį la
bai aštriai kritikavo Lenkijos 
kariuomenės vadus, ir tc'uau 
areštuojančius Solidarumo ufti 
jos verkėjus^

Arkivyskupas Glemp yra įsi i 
tikinęs, kad. kariškiai nekreipia 
dėmesio į Solidarumo unijos j 
veikėjų užimtas pozicijas ir už
sispyrusiai iki šio meto tęsia 
areštus. Didokas skaičius Soli
darumo unijos narių dar nebuvo 
patekęs’ į’ policijos rankas, bet 
kariai dabar , juos areštuoja.

Arkivyskupas Glemp pataria 
ne tik generolui Jaruzelskiui. 
l>et ir* Uitie ms Lenkijos gelbėji
mo kbmiteto nariams siekti ge
riau išsiaiškinti nesusipratimus 
su ,SvJdąrum<5 unija ir kartu 

. lenkų ūkio atstatymo 
•dIWr Arkivyskupas taip pat 
norėtų, kad Lešek Valensa ne 

jĮŠtS laip griežtai nusistatę; 
Jgęieš kariškius ir ieškotų išri- I 
■fife dabartinei .sunkiai padėčiai. ■

' NUO PLAUČIŲ VĖŽIO | 
/ MIRĖ 110,000 Y

NEW YORK, N.Y. — Moki- 
lirrinkai ąpskaičiayo, kad kiek- ■ 
vūnais metais nuo plaučių vėžio* 
miršta 110,(XX) Amerikos gyven- j 
tojų. Yra pagrindo manyti, kad * 
ir šiais metais mirs toks susir
gusių žmonių skaičius.

Plaučių vęžys nuvaro į kapus 
apie 25% vėžiu susirgusių žmo
nių. Iš viso kiekvienais metais 
nuo vėžio miršta 430,fXX)-.ame
rikiečių.

.Pąryžiuj^^rmadienio rytą buvo nušautas JAV karo’ atašė 
pu«x (Idiles Richard Ray. Jam paleistas šūvis į galvą

išgelbėta patarnautoja
KELLY DUNCAN

WASHINGTON, D.C. - Lėk
tuvo patarnautoja Kelly Dun
can yra vienintelė lėktuvo jgu- . 
los narė, kuri pajėgė iššokti iš 
lėktuvo uodegos ir išsigelbėti. Ji 
buvo netoli užpakalinių durų. 
Kada lėktuvas nėrė į Potomač 
upę, Kelly Duncan sukaupė Vi
sas savo jėgas, išlindo pro pa
kilusią uodegą ir nėrė j šalki 
upės vandenį.

Jai padėjo iš malūnsparnio 
nuleista gelbėjimosi virvė, kuria 
ji buvo įkelta į malūnsparnį ir 
tuojau nuvežta į ligc’ninę. Ji tu
rėjo būti apraišiota, kad jos kū
nas nenukentėtų nuo labai dide
lio’ šalčio, kai krito į vandenį. 
Ji yra ligoninėje, jau atsigavusi 
Jr^likisi atsistoti ant kojų.

^Nelaimėje -žuvę78 žmjonės, 
5 išsigelbėjo, 39 lavonai surasti 
ir ištraukti, bet kili lavonai dar 
tebėra lėktuvo viduryje.

r /’Paliki) žrtiona ir tris ''mažus laikustuvss-taip-smarkiai trenkė, kad 
dauguma keleivių žuvo-nuo su
trenkimo./Prezidentas Mitterrandas 

dė Prancūziją tiktai šešis 
nesiūs' bet jis parodė, kad 
pasiryžęs padaryti tas reformas, 
kurias jis dar prieš rinkimus 
buvo prižadėjęs pravesti.

Mitterrandas sudarė 41 asme
nų kabinetą. Į kabinetą jis 
įtraukė ir 4 komunistų partijos 
atstovus. Mitterrandas aiškiai 
pasakė, kad jis. (komunistus pri
ims tiktai tuo atveju, jeigu jie 
nesikiš į krašto apsaugos reika
lus ir nebandys" imtis savanau
diškos politikos. Jie taip pat pri
žadėjo pravesti 'reformas dides
niuose 'krašto bankuose. "Mitter- 
randųi komunistų baldai gali būti 
nereikalingi, bet jis, atsargumo 
sumetimais, juos pasiėmė. Jeigu 
jie pradėtų šiauštis, tai Mitter-1 ]ajvu jr )įep^ pasukti į'salą, bet

vai- 
mė- 
vra

randas galėtų jiems, duris pa
rodyti.

STIPRUS IR KARŠTAS VĖJAS
DENVER, Colo. — Pradėjo 

pūsti labai smarkus ir šiltas vė
jas. Sekmadienį vėjas buvo toks 
smarkus, kad jis pūtė net 134 
mylias į valandą. Jis padarė di
delius nuostolius. Nugriovė la
bai . daug stulpų, išvertė me
džių ir paliko* be stogų šimtus 
namų.

Vienas geras dalykas — šiltas 
vėjas apšildė orą ir nebuvo taip 
Šalta. Buvo šalta, bet kai pra
dėjo-, pūsti šiltesnis oras, tai žmo
nės atsikvėpė. Nuo 14 laipsnių 
žemiau nulio, temperatūra pa
kilo iki 54°F.

FILIPINIEČIAI APŠAUDĖ 
JAPONŲ LAIVĄ

ZAilBOĄNGA,. iFilipinai? — 
Filipitiiecių..;karinė aviacija sek
madienį apšaudė japonų trans
porto .laivą, vežusį šiaurės Korė- 
jon karo medžiagą.

Filipiniečių; generolas Delfin 
Cistrd, prižiūrįs pietryčių salas, 
buvo įspėjas,. kad karo medžia
ga gali būti iškelta Davao salose. 
Jis paslebėjd plaukiantį laivą, 
neturėjusį vėliavos, o viršuj už
rašyti‘pavojinga medžiaga”.

Generolas Castro paprašė, kad 
į Davąo aerodromą atsiųstų pro- 
pelerinius lėktuvus, |:urie pirmą 
kartą, praskrido tieš plaukiančia

laivas nepaklausė. Tada genero
las Castro įsakė lakūnams pa
leisti kulkc'svaidžhi kulkas. Vė
liau dar labiau apšaudė paslap-

BRAZILIJOS-PARAGVAJAUS TILTAS
v LŪŽO; UŽMUŠĖ 40 ŽMONIŲ ■

TILTAS IŠKELTAS 120 PĖDŲ AUKSTUMON.
JIS KRITO Į PUTOJANČIUS VANDENIS

slayli, jei pajėgs, žuvusių asme
nų vardus ir pavardes. Ne visur 
upė teka smarkia srove. Vielo
mis upė praplinta, dugnas nėra 
toks akmenuotas. Pakraščių sar 
gai seks visus vandenis ir ban
dys išvilkti lavonus.

Liudininkai tvirtina, kad keli į 
žmonės, eidami per tiltą, bandė 
jį supti. Žengdami ir pasišoki-

GUAIRA, Brazilija, -i- Sekma
dienio* pavakare aukšbi iškeltas 
Guairos tiltas lūžo ir 10 žmonių 
krito į putojančius Pavanos upės 
vandenis. Parana teka .tarp Bra- 

į zilijos ir Paragvajaus.!
Į 700 mylių atstumoje nuo Rio 
de Janeiro yra Guaira miestelis.— Kalifornijoj, San Diego

mieste, mirė ispanas rašytojas kur per Paraną eina ld>ai aukš- 
Ramon Sander, sulaukęs 81 me
tų amžiaus. Jis .’dėstė ispanų li
teratūrą. Mirė nuo enfizemos.

iekvieną

inimas prieš Aincriku

BRITAI ĮSAKĖ SKUBIAU 
PAKILTI

— Rastas būdaa gydyti- kauk 
vėžį,- ■ nenupiaunant kojos aj 
rankos.

LONDONAS, Anglija. — B i- 
ų aviacijos vadovybė, patyrusi 

apie Boeing 737 lėktuvo’ nelai
mę Washingtone, įsakė visiems 
Boeing lėktuvams panaudoti 
daugiau energijos ir skubiau 
pakilti. Jeigu Boeing 737 praei- 
ą trečiadienį būtu bent vieną 

pėdą aukščiau pakilęs, tai ne
būtu įvykusi jokia nelaimė.

Britai naudoja didoką skaičių 
Boeing 737. Jie žino, kad šalto 
7ro metu lėktuvas turi naudoti 
langiau energijos, jeigu nedidė
tuose aerodromuose turi pakilti 
reikalingon aukštumom Britai ir 
anksčiau taip elgėsi, bet dabar 
jie įsakė visiems lakūnams pa
kartoti daugiau jėgos, kad lėk
tuvas pakiltų reikalingen aukš
tumom

(ai iškeltas tiltas.
dieną prie tilto susirenka šimtai 
žmonių. Besileidžiančias saulės 
šviesoje jie seka per. iikeltą til
ta einančius žmones. 

C /

11 |. Sekmadienio pavaka-e tiltas 
Ii lūžo ir į putojančią Pa-aną nu- 

per tiltą, 
pasipik 

tinimas. Žmonės mel&i į upę 
b t naktis

? krito 10 žmonių, ėjusių
tmgą laivą, bet niekos nesprogo. Rilo (1:<lžiausia baimė į 
Laivas buvo gerokai apgadintas.

1 

I
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— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $367.

♦ 
r<

KALENDORfiUS
. Sausio 19: Marijus, Kanutas, 

Raivedis, Saika, Vaira, Ged 
kantas.

Saulė teka 7:13, leidžiasi 4:49.
Oras šiltesnis, lengvai pasnigs. |

Paralyžiaus ištiktiems pagelbėti surinkta šešiolika miljonų 
dolerių. Rinkiminė kampanija baigta praeitų eekmadienį.

|U .-fe .^ŽU^s&į

nedarni į taktą, jie pajėgė 6e'Įrras Įtariamas butas ar palėpė 
rokai tilta įsupti, žmonės sekė Į<ur pjųsikaltėlis galėtų pasislėp
judantį tiltą.

Tiktai staigiai įsupto tilto vi-
ti ilgesniam laikui ar laikinai.

Pirmadienio rytą JAV amba
durvje sprogo vielos, tiltas lūžo sadorius Prancūzijoje turėjo pa
/ V_ ¥ ■V. - | JF KZ ■ V- | '■'J'*’ “ “ | w

tieji pradėjo ristis nuo tilta tie- dentu Mitferrandu.
a • • • • Ve • W'* ’ I X.

riša

\ Ame-

pergy-

ažinėja

nukritusių gelbėti, 
sutrukdė darbą.

Tragedija palietė 
Ameriką I

Guairos tilto' lūžimai sujaudi 
i no ne tik Braziliją bei Paragva- 
' jų, bet ir visą Pietų Ameriką 
Daugelis braziiiečių ir 
rikos gyventojų per Paranos
tiltą patys ėjo, daugeli 
veno (ą pavojingą savij iatą, ku 
rią sukelia žvilgsnis į vedantį ir 
kunkuliuo'jantį Paranos vande
nį. Daugelis specialiai
j Paraną savo akimis Įimatyti 
kaip žmonės vis dėlto p< tą til
tą keliasi. Prie Guairos 
žiunja ne tik braziliecia

. Paragvajaus bei kilų Pie i Ame 
J rikos valstybių .gyventoj

| Nukritusių žmonių ge 
! darbas vakare buvo nuli luktas. 
nes smarki vandens srosi: grėsė 

. nunešti į dugną išgel 
j Pirmadienį sutraukė į 
' čius skubius laivelius ir 
išgelbėti vandens tolumin 
neštus skenduolius. Var įn 
kritusieji pajėgs išsigelbti.

I Pakraščių sargai bam.s

Hito va- 
i bet ir

įėjimo

ėtdjus. 
akraš 
>andys 

nu
nu-

nu-

beveik pusiau, ir žingsniuojan- r sumatyti su Prancūzijos prezi 
. Jis buv.

’ pasiruošęs kalbėti JAV pareigu 
nu saugumo klausimu. I’asikėsi 
nimas piieš pulk. Bay įvyki, 
anksčiau, negu paskirtas pusi 
matymas su prez. Mitlerrandr 
Dabar JAV ambasadorius turės 

j daugiau dūonienų Amerikos pa

— Jaruzelskis pareiškė noro 
pasikalbėti su Valensa ir prašyti 
jį, kad jis patartų lenkams grįž
ti j darbą ir dirbti, bet Valensa * 
su generolu Jaruzelskio nenorį 
susitikti ir tartis.

šiai į putojančius sraunios Para- 
nos vandenis.

Tiltą įsupusieji daugiau jd 
nsįsups. Jie net neturės galimy
bės kitiems pasakyti, kad tilto 
nereikia taip smarkiai įsupti.

—Lenkijoj pakilęs Vislus vap- 
luo nunešė šimtus ūkininkų na
mų, stovėjusių žemupyj..

Mykolas Pranevičius, kaip 
praneša panelė E. Mikužiūtė. iš
rinktas, vietoj rūirusio Juozo 
Skorubsko, Amerikos Lietuvių 
fa i y bels iždininko pareigoms.

— Jeigu vėžį gavusieji krei
piasi tuojau pas gerą spęcialis-; 
tą, tai gali dar pagyventi apie 
penkerius metus.

— Valensa eis su visa šeima 
j kalėjimą ar vienuolyną, bet su 
dabartiniais generolais jis nesi- 
tars. Jaruzelskis jį apgavo.

— Dvasiškiai nepajėgė įtikinti 
Lešek Valensos sutikti tartis 3U 
generolu Jaruzelskiu. I

V . Francois MHterand

Prez. Mitterrandas pirma
dienį kalbėjosi su JAV am 
basa dori ūmi apie priemones 
apsaugoti aukštus Am?l ikos 
pareigūnus nuo sovietinių 

teroristų užpuolimų.

reigūnams apsaugot’ Rcik’a 
nanyti, kad prancūzų vyriav.sy- 
>ė imsis priemonių JAV d plo
niams, kariams ir paprastiems 
h liečiama apsaugoti.

ROMA. Italija. Teisėjas 
?erd nando Impjsim te srkma- 
lienį pareiškė savo įsilik’nimą, 
:ad Raudonosios brigados na* 
iai. pagrolię JAV generolą J. 
>oz;er, jo gyvo nepaleis.
Tesėjas Impujinuto atidžiai 

eka Italijos teroristų veiklą, k 
s priėjo įsitikinimo, ksd tero- 

•:slai pagrobto Am r’kos kario 
nepaleis. Jie pralaikė karį jau 
štisę mėnesį, paskelbė apie jį 
leįlikėlinų dalykų, bet tų žinių 
tirinys teisėjui labai įtartinas. 

He gali dar palaikyti generolą 
lames Dozier, I>et teisėjui neat
rodo’, kad jis bus paleistas gy 
vas. Paskelbtų melų turinys ro
do, kad teroristai nori pateisinti 
;avo teroro aktus prieš ameri
kiečius.
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ENERGY 
WISE .

>hla*n^ Avenue 
t 69 Strict _ 
Chicane Ave. .

Todėl 
anuo-

Kodėl, Ja justa, pensininke, 
nori greičiau mirti?

p*
Avenue

- ICĮ3 H. AttfitfUtl.St. v_ 
72047 N. Black Canyon Hwy.

Dažniausiai pasitaikanti 
artrito forma

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
TONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

IF YOU PRIME AT THE 
4/4VZ/X/Z4/ SPEED ST \y im 
THE VOLANE,

Labai negerai, kad iki šio me-1 
to' žmonėse vyrauja dvi netei
singos nuomones apie .sąnarių 
negero v eš (artritu^).. 1) Dau-, 
gumą pensinmlu mano, kad jų į 
turimi maudimai, ir, skausmaiĮ 
yra del artrito; 2J Pensininkai ■ 
mano, kad jų artritas yra natū
rali padėka matviškumo. t

mi, gausybe vaisių 
pieno gaminiais - * i 

maltų grūdų juod

Sąnarių ligą trumpumo dėlei 
čia vadinsime artritu. Pensinin
kams dažniausiai .. pasitaikanti 
artrito fbrina yra OSTEOART
RITAS (USTEOAiriTIRĮTĘ. 
Tai sus'ineškįęjsą^ąrjąi, sąnari- 
niai. kaulai bei juos' sąnaryje pa
dengiančios kremzlės. Pradžioje 
osteoartritas .apima tik VIENA 
sąnarį. Palaipsniui ši ligą gali 
daugelį -sąnarių ‘apimti.; Yra da
vinių, kad virš 65 metų sulau
kusiųjų tarp'e .ši artrito forma 
pasitaiko nuo 15 iki 25%. Osteo
artritas atsiranda rodei, kad są
narių kautų Jgąiųs; dengiančios 
kremzlės..pamažu susjdėyi. Vie-* 
toje Kgios/kremzlės (cartilage) 
atsiranda nelygumai kremzlinia- 
lue kaulų paviršiuje. Vienur jos 
yra išėstos, kitur jos mėgina at
sistatyti, . gumbuotumas, nely
gumas. sąnariniame kaulų pa
viršiuje atsiranda. Todėl skauda

.JEI JŪS NORITE SIŲSTI . .
SIUNTINĮ - DOVANA I LIETU VA HI USSR DALIS 

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 
ŽINOMOS FIRMOS

Visi g^viąi stengiasi ilgiau 
gyventi, 0 pensininkas nori grei
čiau mirtį nes Jis rūko, svaigi
nasi, fnenkaį maitinasi, cfllolės- 
teroliu gaūMus maisto’ (taukų, 
trynių, raudonos mėsos, .pieno 
riebalų, dešrų ^.. j . pergausiai 
naudoja. Jis vąlgp yatinę duo
ną, kad tik švėlnesniso. maisto 
daugiau gautų. Q tai .pražūtis 
pensininkui. Reikia sėlenomis 
(fiber) . gausaus jnaišfo valgyti 
(stambiai .maltų įgrūdu duoną ir 
lokius javainius naudoti). Stam
bus maistas saugo, žmogų nuo 
storosios žarnos vėžio ,mfo toje 
žarnoje. ."kišenėlių ų (diverticulo- 
sis) ir nup hemo’rojaus. Reikia 

maisto. Reikia 
rmesti -visbklSs dietas,' dažnai 
pelnagaudžių 1 e n g v atikiams 
įpirštas.

; Prie viso to čia Suminėto gė
rio, reikia nepamiršti pensinin
kui judėti,, mankštintis, jokiu 
būdu nesėdėti' rankas sudėjus 

"nieko naudingo neveikiant.

Miami BtMck. Fla. 
A^htown. fPa. *— 
Baltimore 3J. Md 
Brooklyn, N.Y. 
Buffalo 12. N.Y 
Chicago 21. UI. 
Chic^ęo. UI. 60629 
Chicago, 111. 60622 
Cleveland, Ohio 44134 
Detroit 12. Mich. 
Herkimer, N.Y. - 
Hamtramck. Mich 
Chester, 
Los Angeles 4, Ca!if 
New York 3 
New York 3 
Phikde^phta 
Phoenix Arti 
Rahway, N.J. - 
Silver Springs. Md. - 
Scuth River. N.J — 
Syracuse. NY 1*204

Kai kalnuose nėra tigro,. lai 
ir beždžionė —. žvėrių kara
liui

Kronikininkas Henrikas ta-žy
gį, t.y. jo pradžią ir pabaigą, la- 
oai smulkiai aprašė. . Jeigu jis 
pats ir nebuvo' tų įvykių liudi
ninkas, tai tikriausiai buvo kal
bėjęs sū ten dalyvavusiais. Pa
sinaudokime jo pasakojimu:

“Septintaisiais ’ (vysk. Alberto 
valdymo) metais (t.y.' 120o m.) 
apie Keturiasdešimtu- (gavėnios 
metu, pradedant vasario 23 d.), 
kada tos gentys yra labiau pra
tusios vykdyti savo žygius, be
veik 20G£Uyaįtųį ..įyyrų lietuvių 
vyksta J žygį prieš estus ir jiems 
žemyn užšalusia Dauguva - pro 
Rygą žygiuojant, jų. turtingas ir 
labai galingas vadas,yžvelgaitis 
vardu, su savo kareivių palyda 
pasuka link miesto.”

. Tokia štanibi kariuomene, aiš
ku, nugąsdino rygiečiūs. Norė
dami parodyti savo taikingą nu
sistatymą ir nesipriešinimą pra- 
c.-giuojsntie'nTs; rygiėciąi, lietu
vių kunigaikštį pasitiktu ir su juo 
laiką padaryti, pasiuntė dele
gaciją:

“Iš miesto išeinančių jį taikin
gai pasitikti, vienas, Martynas 
vardu, Įteikė jam gerti midaus.” 
Toks, mat, buvęs baltų tžutose 
paprotys, duotą žodį patvirtinti 
midaus užgėrimu. Taika buvo 
Rygos pasiūlyta ir lietuvių vado 
priimta:

“Išgėręs midų (Žvelgaitis), 
auseka paskui savo žygiuojan
čią kariuomenė ir taip prakal
bina savo kareivas: ‘Argi nema
tėte mums midų paduodančių 
vokiečių drebančių rankų? Mat, 
gandams skrendant, sužinojo 
apie mūsų atžygiavimą ir tiek 
buvo sukrėsti liaiinės, kad net 
iki dabar nenustojo drebėję. 
Tuo tarpu jų miesto išgriovimą 
atidėsime. Tačiau, jei šalį, į ku
rią žygiuojame, nukariausime,

Dar ilei šiol nėra galudnai-sa- 
finota, kodėl- sąnariiiitiose kaulu 
galuose kremzlės ima pamažu 
nykti, menkėti, susidėvėti.' Kai 
Tada daleidžiaina, kad kadaise 
turėtais sąnario užgavimaš (trau
ma) _ pąskatma kremzles niekais 
virsti, dėgenėrūofiš. Daugumoje 
atvejų ešfi nežinomą priežastis 
□S I eoa r t rito a Lsiradirri ui.

Galutinoje tokios ligos eigoje 
ima skaudėti sąnarius, juos ju
dinant. lAažnal .pirima'ųsia ima 
skaudėti didžiuosius kūno svorį 
palaikančius sąnarius. Trys jų 
yra svarbiausi: klubai (hips), 
keliai (knėėš) ir štrėnkaūliai 
(bsckj.y Kartais osteoartritas 
visų pirma prasideda mažuose 
kojos bei rankos pirštų sąnariuo 
še. dažiiiąusiai visų pirina tik 
viename sąnaryje. .'j.

Pradžioje sąnarys sutinsta, 
nes vienas prieš kitą esą kaulai 
sąnaryje prasiplečia ir sąnaryje 
skysčio-.atsiranda.’ Jei liga eiti 
Stegydoiyuv laiku, sąnariai gali 
taip apgesti,.katLjiė’-ima nepa
jėgti reikiamai kūno Svorio at- 
!aikyti, "gali trukdyti vaikščioti 
bei Jėftkfis.- ! 7a . A-x. ’ • 

. Pasitaiko,.kad sutinęs-sąnarys 
nedaug negerumo Suteikia pa
cientui. Tik.kartais jis toks bū
damas staiga ima dar daugiau 
tinti ir skaudėti dėl staiga prisi- 
dėjusio uždegimo. Tais atvejais 
•reikia skubotai gydytis.

čia visiems pensininkams atsi- 
mintina trys tiesos. 1). Nežino
ma .šitokios^ .formos artrito kil
mė verčia mus. lietuvius, suim
ti Save nagan irjwadeti TINKA
MAI maitintis. .Reikia kūnui su
teikti ENZYMŲ — celių varik-

lietuvių nedidelių | nukovę 
žmones, (grįždami) ir jų mit 
tą išgriausime, taip, kad to 
miesto dutkjų yosbo vieną ssu- 
ją mūsų tautai nŽMlįsU”

Tokias detales apie žvelgai- 
čio pasikalfiėjimą su palydovais 
kronikos autorius turėjo girdeli 
š žygio dalyvio. Išsigalvojimą 
būtų sunku primesti kronikinin- 
<ui, nes prasimanymais^ rąSydą- 
<nas savo kroniką, jis nepasižy
mėjo. Atvirkščiai, jis yra laiko
mas labai patikimu ir teisingai 
perdavusiu net ir smulkmenas.

Apie stambaus lietuvių karių 
dalinio žjgį tuoj Sužinojo kai
mynai, vakariniai žiemgaliai. Jų 
kunigaikštis (kronikininko pa
vadintas “vyresniuoju”) Vieš tar
tas (latviškai Vjesturs) .iš savo 
Tervetfe pilies atskubėjo į- Ry
gą. Kaip žinoine, iuo metu žiem
galiai su lietuviais nesugyveno 
(prisiminkime lietuvių nebaigtą 
žygį į Žiemgalą 1201 iii. žiemą).

Atvykęs’ į Ilygą, ViStartas 
“vokieičūs perspėja, kad prie
šai jų kraštą taikingai pereina 
tik tam, kad vietoje padėtį išty
rę, ateityje galėtų miestą su
griauti ir gy’ventoju§..^naikinti”. 
Todėl jiš^pašiųje vokiečiams 
stot? į kovą prieš lietuvius. Pra
džioje vokiečiai nenorėjo jo' nei 
klausyti, neš vysk. Albertas bu
vo išvykęs su kry-žininkais į Vo
kietiją ir Rygoje buvę tik ne
daug karių. Kalavijuočių ordino 
riterių tada irgi dąi^Įnedaug te
buvo.

ant skąudamo sąnario iki ko'! i dą._ Juk Turini į galų galę, iš
gali pakęsti. Palauk, ir vėl taip! bristi iš amžinos nesveikatos 
su vandeniu kaitink..-Karšiame ■ pelkės. Tokiapi išbridimui tąb- 
vandenyje laikyk. Didžiuosius 
sąnarius karštoje sėdimoje vo
nioje kaitink. Pirtis čia yra ge
riausia vieta sąnariams gydyti 
Atsiminkime, kad reikia ilgiau
siai tokius sąnarius kaitinti, čia 

geriau- 
nė nepradėti artrito gydy

mo. Ištisomis valandomis per 
dieną turi būti kaitinamas osteo
artrito apimtas sąnarys. Tik ta
da .gali tikėfis Šiokio tokio pa
gerėjimo.

Atgimkime sveikai mitybai

Tik virš minėtai . elgiantis, 
mes sulaikysime • šuoliais .žen
gianti pensininko senėjimą, 
įskaitant ir artrito' atsiradimą.

Išvada: Artritas ir piniginiai 
brangiai atsieina. 1968 mėtų sta
tistika nurodo, kad artritas ir 
reumatinės ligos gydytojo žinio
je gydantis per metus-kainuoja 
$16 milijonų,-~o be gydytojo ži
nias" gydantis — riet'^dniii.
- Virš minėtai tvarkantis^ bus 
galima sutaupyti ne tik lėšas, 
bet ir apsaugoti žmdnes nuo 
perankstyvo senėjimo ii- suluo- 
šiinb, per artritą sulaukiamo. 
Nepamirškime, kad nqiirktume 
jokio vafsTo nuo artrito be gy
dytojo žiniots.

Pasiskaityti: NHEC’s: Facts 
on the Major Killing and Crip
pling Diseases in the United 
Stales Today (1971).

paskyruno vic ą 
ini a) nuikaIn

SĄNARINĖS LIGOS'
Būtinai susipažinkime su sąnariniy negerovių 
negerovių pagrindais: tada mažiau kentesimė 
nuo visokių artritų. _ . £

(Mediciniškas, raginimas)
ūp nelygiems kauf” galams 
maryje judant.

■ m jį S F Nežinoma, kodėl kremzlės 
nusidėvi sąnariuose

rasit c zem
ei ir

va k

Artritas ir reumatizmas apima 
daugelj skirtingu ligų, bet jos 
visos pasireiškia svarbiausia 
trejopai: vieno ar daugelio są
narių skausmais, patinimu ir su
trikusiu judėjimu. Viena rūšis 
artritų apima tik vieni sąnari, 
kita rūšis artritų iš karto aplota 
daugelį sąnarių. Yra artritų, 
kurie daugiausia pasireiškia pen
sininkams, pagyvenusiems žmo
nėms. Kiti artritai retai pasitai
ko visokio amžiaus žmonėms;

: 581-6590, 581-7729 
pasiekia trumpiausiu lai- 
mūsų įslnigr'sc. g v'jns

PIRkli^ 4MV 'Taupyme BONU

JTaėiaū • Viestartas^nenusileido 
ir “kaip karingas ktfyą
jų dvasiąjkure.to^^fef^ažadė- 
.jo atsivesti, stambią-^žietagąlįų 
kariuomenę ir .tik _prašė:' ^kaii 
jam duotų mažiausiai kelis ka
rė mokytus vy rus, kurie mokė
tų kariuomenę valdyti ir kovą 
tvarkytr\’Matyti,; Vieštartas jau 
buvo spėjęs.snsipazinli su vokie
čių arbalętininkais ir Jų .šarvuo
tų riterių kęvos taktika^ tačiau, 
jam trūko padėjėjų. Pagaliau, 
toks pasiūlymas vokiečiams b u- 
vo priimtinas, ypač jiems pati
ko J*o. dvasios tvirtumas”. Jie 
sutiko su Viestarto. planu, ta
čiau; nepasitikėdami pagonimis, 
pareikalavo įkaitų; būtent, po’ 
vieną patiės- Viešfarto parinktą, 
iš kiekvienos žiemgalių pilies. 
Apsidžiaugęs vokiečių sutikimu, 
Vieštartas sugrįžo pas savuosius 
ir labai greitai sutelkęs "‘pakan
kamai stiprią” kariuomenę, at
vedęs reikalautus įkaitus, įgijo 
visišką vokiečių pasitikėjimą.

Kodėl Vieštartas taip uoliai ir 
su tokiu ^dvasios tvirtumu”, ga
lima sakyti, užsideginiu, siūlė 
vokiečiams užpulti žvelgaitį?

(Bus datlgraUj

liu, kurie saugotu viso kūno ce
les, ypač sąnarines kremzles. 
Vaisiai, ir daržovės turi gausybę 
tų enzymų. Juk sąnariai yra 
tarsi mašinos dalys, nuolat ju
dančios, besitrinančios. Jas rei
kią reikiamai tepti. Ne mašinos 
alyva reikia sąnarius tepti, bet 
tinkamu maistu. Ypač visi pen
sininką inuo šiandien pradėkime 1 pusvalandžiu kaitinimu 
gausiai maitintis vaisias ir dar-j šiai 
žovėmis. Gerkime vaisių sunkas 
ir vištienos buljoną, o taip pat 
gausiai valgykime rūgusį pieną 
bei pasukas. Jų po mažiausiai’ 
vienk kvortą per dieną — ir kiek
vieną dieną suraudekline.

Taigi, jie tįlų,a^ęito (osteo
artrito šiuo atveju) gydymui, 
bet ir tos ligos išvengimui, pra- 
dėkime inailįhtis liesomis mėso
mis, žuv 
daržovių, 
stambiai 
duona. -

2) Reikia tepalo’ sąnariams. — J 
ŽUVIES TAUKAI \cod liveri 
oil) čia geriausiai' mums pasi-4 
tarnaus. Po vieną kapsule )gau-l 
nan^a be recepto) per žienią kas 
trečia diena naudokime.

3) Sąnarius “ kaitinkime. Kai' 
pajutai viename rankos sąnary
je, skausmingą padidėjimą, kai
tink ji karštame vandenyje, kol 
gali pakęsti. Truputį palauk, kol 
nepakeliamas nuo karščio skaus
mas praeis, ir vėl kaitink. Gali 
leisti iš krano karštą vandenį

Per visą savo gyvenimą pen
sininkas įprato savitai maitintis 
ir jį sunku atvesti į sveikos mi 
tybos kelią, j^įjis iįrato į są- 
Tari^ _ negeroves prišaukiantį 
maistą... Tinkamu maištu artritą 
ir kitai žmogų lūso'inančias li- 
gas^ gnįim^ siAtežin^net 40%, 
Gera mityba šimažina nedar 
bingumo dienas dėl artrito nuo vengti dažyto 
f5’ iki’20^nūošn

Kaipz jau žinoiįie^ artritas nėra 
senatviškumo pažymys, bet ne 
Jinkam05_.initybos_ Išdava. Yra 
žinių, kad . trūįstąnt vitamino 
B-6, vitamino C ir PANTOTHE 
TIC ACED, atsirandaJgeros są- 
lygoš anritui vystytis. -

Trejopo trūkumo šalinimas

V itaninas B-6,- kitaip dar PY - 
RIDOX1NU (pyridoxine)- vadi- j 
namas? randasi' mielėse, ' bana- j 
nuošė; ivokade; kviečių daiguo
se,-- kviečių stambiai' maltuose ' 
miltuose; sojos ^pupelėse, riešu
tuose (>valnuts) f juodoje .mela
soje, kmteldpuusc, kopūstuose, 
piene; faliy lapų daržovėse, ža
liuose ppiruose, morkose, žemės 
ridĮututsę (peanuts). Labai 
daug te vitaiiilno fun PECANS.

I Nevirta; maistas (žalias) turi 
j daugiau to vitamino. Virimas Jr 
j komserxavimas suardo vitaminą 
Į B4i. Jo’yra trinyje ir kepenyse, 
» bet tu(riu maisto dalykus nevar- 
j tokime dėl chofesterolio gausos 
juose. laminga sį vitaminą imti 
su kitas B-grupės vitaminais, 
kurių pušiai yra mielėse (bre\v-

. er’s yežst).

Vitatiino C-šaJlkiius y įsi Ja < 
; Ynonr. Geriausiai naudoti cit 
; rininitt vaisius bei jų sunkas 

(apdsnų, graifruktų, lemon).
’ Nebij&ime šildkių rūgščių^ kaip 
kai kine jų bijp^ pasiskaitę vi 
šokių menkos vertės rašinių.

Į iLvtTrinticJčny'DHaĮp 
I dar vadinamas ydanimu jfiki, ar 

Cafciim PantoTdį tne 
‘ čta rtsdziaga. kurios irflkuinas 

sudan palankias sąlygas artritui 
atkirsti. To vifedmno gausiai 
yra skaričiuosc maisto dalykuo
se: hielėse, kviečių daiguose, 
kviečų stambiai maltuose grū
duose stambiai maltų grūdų 
d u on j e ir tokiuose javainiuose 
(cerals), žalių lapų daržovėse, 
žimttosc, pupote-pupelėse, Į 
m ės iešutuosc ir melasoje. *

Maom; kad nereikia pirktis 
labilių čia suminėtų reikmenų, | 
kdvo^nt su artritu. Tik mes 
praeikime normaliai maitintis, I 
ir apurėsime visokeriopą nau-

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, 
ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Vu i 
NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvė-, jose 
įvairiausių audinių,,taip pat maisto produktų, odos avčlyri

Atidalyta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 vitandos 
madieniais — nuo 9 valandos ryto iki I valandas popiet
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ž littixirfls
Ktt^^Escio žvelgaičio žuvimas

Ljbi^ ir lietuvių nedidelių, nukovę ir belaisviais 
būrių žygiai 1203 m. ir 1204 m., 
pagal Dauguvos tėkmę, Rygos 
link, parodė, kad lijoniečiai, vo
kiečiai ir pakrikštytieji vietiniai 
lybiai, kariniai buvo gan silpni. 
Ryga buvo ginama tik menkų 
jėgų. Stipresnis kariuomenės da
linys galėjo be didesnio' pavo
jaus prisiartinti prie pst Rygos 
pilies, ar pražygiuoti pro ją ne
sustabdytas. —

Tokia to melo būkle pasinau
dojo lietuvių kunigaikštis Žvel
gaitis (arba Žvilgotas). Stipria 
Kariuomene vedinas, jis 1205 m. 
žiemą išvyko į grdbio žygį. Jo 
taikinys buvo estų šalis. Kodėl 
ne artimesnės Rygos ir lybių 
sritys?. Greičiausia todėl, kad 
per pastaruosius 3_ ar 4_ melus 
ten Jau bųvo gyobta ir žięnyįa- 
lių ir pagonių lybių ir poiockje- 
čių ir tų pačių lietuvių. Tikėtis 
gero- giooio tokiame- krašte bu
vo beveik neįmanoma 
Žvelgaičio žygis buvo si 
tas dideliam atstumui, stipriom 

M . j, _ , jėgom apgrobti dar nepaliestas
letės negana.. Reikia iš pagrin-j ;onioc ----
<lų keisti nesveiką maistą s'vei 
kcšriiu.

UM, ę4d>aW8šMr 
t© <**<> • dgy. fffecOM* 
•veninę r>52. •nd cul
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JUOZAS ŠARAPN1CKAS "

ĮSPŪDŽIAI Iš S.LA. EKSKURSIJOS 
PO KARIBŲ JŪROS SALAS

Park apylinkęs ilgamečiu pir
mininku Valerijonu Pociumi.
V. Pocius yra kilimo iš Sedos. Į 
Tarnaudamas policijoje, daug 
šids profesijos asmenų pažinojo * 
;r prisiminė juos pasikalbėjime. ’ 

i ;ra!erijonas Pocius iš Vakarų į 
I Vokietijos emigravo į Venecue I 
į'ą ir ten išgyvenęs 15 metų,’ 

1962 m. atvyko j Čikagą, kur h 
dabar gyvena.

’Igzsniam^pasikalbėjimui apie į 
Žemaitiją, p p. V. ir I. Pocius 

'^ocius

(Tęsinys) 
Kaip narys, iš Kanados, 

birėjau progos apsilankyti pas 
SLA prezidentą R. Dargį. Be to 
j j žmona Gertrūda kelionės m?- 
tir laive atšventė sa'O gimtadie
nį. Ta proga kaip tik Ir Jaučiau 
pareigą nuvykti j ksjutę ir ąs 
meniškai paspausti jai rar.ką.

Su G. ir P. Dargiais seniai esž-.' 
ine pažįstami, bet neturėjau; j| 
progos taip draugiškai pas kiR 
bėti, kaip kad plaukiant laivu "i" . . ... , K • ! pakv.ee au i kabina. V. PociusČia jie nebuvo užimu darbais, „ . . ..., . . ... i vra patriotas netuv.s ir pr^esin

gas tiems, kure siunčia savo! 
vaikus į pionierių stovyklas, 
kapsnkinį universitetą, žaL<.,Į 
jaunimą sovietiška komunistine ‘ 
propaganda. Tik dėl to V. ir I i 
Pociai įsijungė į IL LB-nėsI 
veiklą. Linkiu sėkmės p.p. V. ir Į 
Isabelei Pociams ir?toliau daly-] 
vaiuti kovoje. <lel Lietuvos lais
vės.

Čia jie nebuvo užimti darbais, 
kaip kad esti per SLA seihius, 
todėl ir pasikalbėjimai buv? 
platesni, prisiminta gimta s.dy 
ba ir šeimos kilmė. „ Tik dabar 
sužinojau, kad Gertrūda Plata' 
kytė-Dargienė yra'kilusi iš Skuo
do valsčiaus, patriotų li^tnviŲ 
knygnešių šeimos fdjikra.; ;G.: 
Skuodo valsčius rubežniojaši .'šu 
Ylakių valsčiumi. Taigi, esaine 
artimi kaimynai...

Lankantis pas P. inG. Dargius, 
prisiminėme ir ateinanti SLA 
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seimą, kuris įvyks 1982 melais 
Floridoje, St. Petersburg mies 
te. Broliškai atsisveikinau su G. 
ir-P. Dargiais, su viltimi-kitais 
metais pasimatyti SLAi seinue -

Buvo malo’nu susipažinti su 
Albinu Karaliūnu, Naujienų il
gamečiu skaitytoju, R. L. B-nės 
veikėju. Pasirodė, kad A. Kara' 
bunas is Kuropos pirmaiatvy*0 
į Kanadą, dirbo pas lietuvius ta 
bako augintojus Olhi, Tilsen* 
burg apylinkėse; taip pat Ham 
iltono mieste. Sustojęs Hamil
tone, apsigyveno' pas M. Uikie 
ne-Wikis. M. Uikieuė yra senes 
nės kartos imigrantė ir, kaip A, 
Karaliūnas išsireiškė, palankiai 
atsiliepia apie vadinamus D.P.

A. Karaliūnas, negaudamas 
pastovaus ir tinkamo daTbc? 
Hamiltone, išvyko į.Sault. St 
Marie darbo ieškoti. Bet Kana- 
doje nepasiliko ir vis dėjo pa
stangas patekti j JAV. Pagaliau 
A. Karaliūno svajonė išsipildė 
ir’ 1958 metais atvyko į JAVr 
įšidarbino Cicero mieste, ir dir- 
bo ko! sulaukė pensininko am 
žiaus.

A., Karaliūnas yra tvarkingas. 7 ___ ___________ ____
daug spaudos skaitantis ir tak džia laiką važinėdamas po pa- 
tiškas kalboje, mėgstąs keliauti šaulio kraštus. ApieĄ. Laurinai- 
Būdamas pensininkas, jau be čio gana įdomius išgyvenimus 

būtų daug ko parašyti, bet šiuo
se mano kelionės įspūdžiuose 
nesiderina. Gal prie progos man 
lankantis Čikagoje, vėl aplankys 
siu buvusį kanadietį A. Lauri
naitį ir iš jo išgyvenimų bus ga
lima daugiau šiame dienraštyje

PeizažasAiKuaas Petį iki'iUs

LIŪTAS IR UODAS

Stanford, Conn., S. Veikutiene 
teko šiek tkk pasidalinti įspū
džiais apie Kanados lietuvių 
veiklą ir pragyvenimą. Stefani-

DETROITO NAUJIENOS

Būdamas pensininkas, jau be 
šios kelionės yra keliavęs į Eu
ropą, kur aplankęs Vokietiją, 
Daniją ir Austriją. Taip pa; 
yra nuvykęs- ir f;Havajų gražią* 
sias salas. Linkiu A. Karaliūnui 
su ponia sėkmės užsimotoms 
kelionėms.

.... ?. > . ja Veikutiene gyveno Montreabejimą t u re j auk su* Antanu J 7. i .
Laurinaičiu. Ir A. Laurinaitis j 
pirmiausią atvyko iš lagerio į 
Kanadą. Dirbo trejus metus 
Vancouveryje, B.C., prie tunelių 
kasimo. Darbas buvo jiavojim 
gaąs ir sunkus. Vėliau pakeitė 
darbą ir atvyko į Toronto mies
tą ieškoti pelningesnio darbo. ; 
A. I^urinaitis, turėdamas palin
kima i verslą, įsitikinės, kad Ka
nadoje yra sunkiau toje srityje 
įsikurti, nutarė dėti visas pastan
gas patekti j Ameriką, nes ture-

5 lio mieste ir priklausė sporto 
klubui. Su sportininkais yra ap- 
vajžavusi didžiąsias Kanados ko
lonijas. Dabar gyvendama JAV, 
Stanford mieste, priklauso SkA 
168 kuopai ir jau eklinti melai 
iš eilės eina sekretoriaus parei 
gas. SI. Veikutiene. važinėjanti 
Dominikos Respublikoje su eks
kursija, buvo lietuvių grupės 
vadovė. z

Dėl šios kelionės teko turėti 
su VI. Rasciausko kelionės biuruv-4. inu, j Vi. 1 KUO V JO kJl V1UL U

jo žinių, kad Amerikoje mažiau 1 daug susirašinėjimų. -J 
kliūčių daroma negu Kanadoje- Tuo metu Kanados paštas 
norintiems įsigyti verslą. Lauri- streikavo. Apie šios kelionės tu
naičio tvirtas pasiryžimas apsi- formaciją man reikėjo daug žį-
gyventi Dėdės Šamo žemėje nu
galėjo visas kliūtis ir. nežiūrint 
visokių komplikacijų, pateko į] 
Ameriką ir sėkmingai dirbo 
versle. . ..

. A.ę Laurinaitis remia ALTą, 
VLIKą ir stambesne suma pa
rėmė Šaulių namų statybą. Yra 
Naujienų skaitytojas ir dosnus 
tautinei veiklai. A. Laurinaitis, 
sumaniai vedęs verslą, sudarė 
ir atsargų gyvenimo saulėleidžiui 
užbaigti. Ncfrs būdamas dar stip- į 
rus, verslu jau nesiverčia ir lei-|

nių ir aš, parašęs informacijos 
reikalais raštus, turėjau siųsti 
per Amerikos paštą, o V. Ras-

’Taip pat buvo malonu susrpa- parašyti.
Taip pat su buvusia kanadie-žinti su visuomenės veikėju, R.

Liet. . Bendrupmenės Brighton te, dabar gyvenančia Amerikoj

. MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St, Chicago, UL 60629 ♦ TeL 925-2787

MARUA NOREIBTENt

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
DETROITE

Artinasi Vasario Sešioliktc’sios 
61-asis Nepriklausomybės atsta
tymo minėjimas. Jau buvo Nau
jienose rašyta* kad iškilmingas 
minėjimas įvyks vasario 14 die
ną 12:15 vai. Dievo Apvaizdos 
parapijos salėje. Šios mums 
brangios šventės proga Detroito 
Lietuvių Organizacijų Centro 
valdyba jau per 39 metus rinko 
aukas psgal DLOC statutą ir įsi
senėjusią tradiciją, “už laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą”. ,Arais 

metais taip pat rinks aukas mi
nėjimo patalpose ir prie visų 
trijų parapijų 'surinktas aukas 
persiųs Amerikos Lietuvių Ta- 
rvbai. r ?

, t. j-

DLOC Valdyba maloniai .pra
šo jus skirti nors kuklią/auką,

kausko ‘kelionių biuras telefonu : kurią įteiksite Sekantiems1 aukų 
pranešinėjo’. Visus reikalus ir 
informaciją' kelibhės1 reil&Hu 
man teikė šios įstaigos" laiįau- 
toja Laima Luneckienė. Kana
dos paštui pradėjus veikti, pra
dėjau gauti ir raštiškas infor
macijas anglų kalba, su paaiš
kinimais lietuvių kalba. Už tokią 
kruopščią informaciją jaučiau 
pareigą L. Luneckienei išreikšti 
asmeninę padėką.

Lapkričio 15 d. 7 vai. rytd lai
vas atplaukė į Miami uostą. 
7:45 vai. ryto kanadiečiai laukė
me JAV imigracijos tarnautojų 
patikrinimo, ar visi grįžome. Po 
■kontrolės; vykome prie išėjiųio 
iš laivo ir vėl turėjome praeiti 
pro/muitinės kontrolę. Reikėjo 
surašyti kiek ko vtži nusipirkęs 
ir pažymėti kainas. Pro muitinę

rinkėjams: Bulotienei. R.
Sakiu?, A.^B.‘fiaWFtlškams;t). Č. 
šaderkams,. J. Pečiūrienei, S. 
Kaunelienėiž V. Tamošiūnui, I. 
Laurinavičienei' V! Staškui. P.

Pagojui, R. Macioniui, R. Balo
tu? B. Brizgiui, J. Mikulioniui,
R. K. Razauskams, P. čečkui,
S. Rankauskicnei, R. Valiukė
nui, A. Vaitėnui, J. Kinčiui; S. 
Miškinienei, A. Andriūšaičiui,
K. Vaškelytei, T. Vailkūnaiter,
S. K. Gogeliams, G. A. Norams, 
V. Baliriienei, S. šimoliunui, E. 
Garliauskienei, O. L. Seleniams, 
D. Žebraitienei, S. Kalvėnienei,
L. Mingėlienei, E. Jodinskienei,
T. Televičienei ir A. Sukauskui:

<: ♦ J|:

ŠAULIŲ VEIKLA DETROITE

švyturio Jūrų ir St. Butkaus 
kuopų metiniai visuotiniai narių 
susirinkimai įvyks 1982 m. sau-, 
ąio mėn. 24 d. 12 vai. šv. Anta
no parapijos patalpose. Susirin- 
kimiimetu bus išdubdami metu 
veiklos raportai ir renkamos 
1982 m. .Valdybos ir Revizijos 
komisijos*. "

Brųliai ir sesės šauliai kviečia
mi susirinkimuose gausiai daly
vauti. -Kviečia’ abiejų šaulių 
kuopų Valdybos.

£ . . „Ant. Sukauskas

einant, ‘kai kuriuos labai tikri
no. Prieš mane ėjo jaunas kelei
vis ir jam liepė visus čemoda
nus atidaryti, net ir tą, kurį ran
koje nešėsi, o popieriuj maišiu
ką liepė pakratyti ant stalo. Net 
dantų ' pastą atidarę spaudė, 
pudrą,' naudojamą po skutimo, 
gerokai kratė, ar tepradės by- 
rėtj kas nors kitąs. Mano mažąjį 
čemodaną atidarė ir paklausė 
kas viduje, jr vėl paliepė užda; 

į ryti. Tas truko porą : minučių 
einant, per kontrolę. ’ 

is daugiau

TAIP ATSAKĖ Į PASTABĄ l

Jaunis muzikas kartą pareiš- 
ūi’.'Ch. Gounod:

D
2)
3)
4)

ls silpno nejuokauk, z
• Bejėgio nemėgink nuskriausti!

Bejėgis priešas gali skaudžiai bausti ;
Tad savo j^gai netikėk perdaug!

Čia pasakėčios paklausykie apie tai,
Kaip Tautas Uodo buvo nubaustas kietai, 

Ir štai dė to ką aš girdėjau iš šalies:
Kai Liūtas Uodui sausą panieką tik taria, 

Pagavo Uodą pyktis, kęsti negalės 
Šio apmaudo ir skelbia Liūtui karą.

Pats karžygys, pats trimituoja zirztinai 
Ir Liūtą šaukiasi kovoti mirtinai.

čia Liūtui tik juokai, bet Uodas-nejuokuoja
Ir i akis, ausis jis Liūtui trimituoja, 
Ir vietą nužiūrėjęs, radęs laiką gerą,

Ant Liūto kaip erelis nusileido, 
Į kryžių geluonį įleido. ’ \ ‘/ 

Pašoksta Liūtas, uodega jis Uodą peria. •
Mikus bet mūsų Uodas, ir nėra bailys.

Jis Liūtui tupia ant kaktos ir kraują geria.
Čia Liūtas .muistos, karčiais’ švaistos į šalig.

Didvyris mūsų betgi neatvėsta :*r i > ;
Į nosį Liūtui kandau •'* '

Į ausį lenda,.
Ir Liūtas jau pažeista:

Jis kelia baisų.riksmą, bliauna:
Dantim,sugriežia, šėlsmas ji pagauna, 

, j Nagais jis žemę aria. ( .
Baięiis: bliovimas jo sudrebina ir mišką; r.: * 
f;Pabūgsta žvėrys, baimė ima viską: 
Visi, kas gyvas, bėga, slepiasi ar neria,

Lyg kiltų tvanas, gaisro .gruodas.2
Ir kas .gi? — Uodas

Sukėlė tiek visiems pavojų.
Ligi netekdamas jėgų, jo priešas draskęs'

Ir blaškės,
Ir griuVęs pagaliau ant žemės, ant’plikos, 

Paprašė Liūtas jau taikos.
Pykčiu prisotintasis Uodas veikiai 

Suteikti malonėjo Liūtui taiką.
Achilas3 buvęs, Homeru4 čia Uodas stoja 1 
Ir savo pergalę miškuos jis trimituoja.

Karčiai — plaukai ant gyvulio sprando. r *
Gruodas — sušalęs purvynas, vargas, nelaimė.
Achilas — senovės graikų legendarinis karzygis — didvyris.
Homeras — senovės graikų poetas, savo poezija garsinęs didvyrių žygius.

A

(J. A. Krylovas — Pasakėčios; vertė J. Valaitis) 
' (Knyga gaunama Naujienose, kaina $3)

U

— Nereikia jokių mokytojų, 
nei tradicijų! Mokytojai ir tra
dicijos ' užgniaužia menininkų 
asmenybe. 4 *

Jauniems žmonėms atro- I 
* 1 • (Jjog pinigas yra svarbiau* 

dalykas. Kai pasensta, tai
do, 
sias
įsitikina, kad taip iš tikro yra.

(Oscar Wilde) |

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS i
® LITERATŪRA, lietuviu literatūros, meno ir mokslo * 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
, Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. StankoM, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis 11 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštdės ir A. Varno «

® DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokią pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
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 T2.

1 Vienišo ŽMOGAUS g y v eNIMAS, Antano Rūke apraly- 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožą aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapiu knyga

Cosmos Parcels Express Corp. '
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

Chicago. IDL 60629 ♦ TeL 925-2757

Atdara šiokiadieniais nuo

« B«rXSTINGAI SPILDGJO RECEPTAI • FANNIE MAT SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

D, IUHEMAN, B A, RegUtruotas valatialnkM

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,

e LIETU VUK ASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tam&lanske 
įdomiai paraSyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės & 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai Ir jų vertiniai J vokiečių kalb^< Laba! 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M. -

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, b’et kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kurt Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

J * . Kaina $25. Kieti virielial. Paštas $2.

I NAUJIENOS
Į1 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

# KĄ LAUMJES LKMt, rašytojos Petronėlės Orintaitės ataP 
į, minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir plr- 
g maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
| bet kainuoja tik 83. •!

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupna. 
tas Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe« 
riją. Dabar būtu jj galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teises. 

; Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja ffl.
• SATTRINItS NOVELXS, M. Zoėčenko kūryba, J. Valaičio 

i vertimaa. 200 p4. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina |3.

Knygos gaunamo* Naujlencsc, 173t So. Halated Chicago, 
IE 1*0608. Uteakant paštu, pridėti <Mm*| pntfaatinM UteMomi,

3 — Naujienos, Chicago, 8, HL Tuesday, January 19, 1982

pakv.ee


_TH1 LITHUANIAN DaJLT JilWl ,

U3° So- rUkncxs Street, Chr&tfO, bL S060A tfr&pbem 4Ž1«41M

SIIWND-CLaSS POSTAGE PAID AT CHICAGO, HUNUS

<* o4 4«nwar) l» 19^0 
xiDxripiion ftires:- ‘ =r «— ’*AW “-***

^axavu^v ^40. UM r č<*.- ĮŽClAfr p£
iholuis. $12 UU pe^ 3 /noaih& lx 

ibex ula loctc Jear^u.uu^per ycij
.uu ptii *u -aouliu.. >iZ»UU pei 

tree uauuuu vau^fia 4^-00 per year, 
He. cuouhacm ^rid.iKJ pei year

lb ceaxs/pei copj

<o« Huwo pirmoa diem^ 
Oienrasčic luino?*

CUicaguje u priemiesčiuose: t _ _ 
melams_______________ $43.01
pusei meuj £24.01 
U'lms mpnpsiaroi  $12.00
ienas nenešiu SAOC

Eitose JAV vietose:
melams $40-00

pusei metų f2? rw.i
-Tinus- nug>eamffM jlo.UU
lenam rnenmui________ $ UJU

vunadoje, ^ - 
metamu £ 1
pusei metų -___________$24.0
lenam menesiui     f ftO

>z*iemuo»Q.
melams $48.uv
pusei metu  n&oo

.x«ūAjj,enod- - €ixu fcssdieh, inbnipi 
*ecmadiemuA Leidžia J^aųjįenų Ben 
urover lW So. HxisW SU Chicago, 
U tiU6Ud Celei 421-6x00-

*xiau* <«jfi_* tinžt> pafv
itnu onv &

NAUJIENŲ rastinė - atdaru Jrftsdięn'. ~ sekmadieniui,
□r io 9 tat ryto iki 3i-vai. popiet Seitadienuii — iki 12 v&L

— . J 1 1 ■■ ........... '■' 11 ■■" ■' ■— Į..............  ... ■■ Į, ,|

Malenkovas vis dėlto sulaukė 80 metų
George’MaksimilianoviČ Malenkov, buvęs Stalino as

meniškas sekretorius; Sovietu Sąjungos premjeras, prieš 
25 metus buvęs išsiųstas Į Karagandos' elektros stotį, kad 
nesimaišytų Maskvoje^ praeitą savaitę sulaukė 80 metų. 
Savo gimtadieni jis praleido' Maskvoje; nors Sovietų spau
da nė vienu.-žo’džiu.neužsminė' apie Malefikovo sukaktį, 
o jis tyliai, kaip pelė” po' šluota; nei nečyptelėjo.

Malenkovas kišosi ir. į lietuvių gyvenimą, todėl ma
nome, kad verta jo sukaktį paminėti'' kad žinotume, ką 
jis lietuviams padarė 'ir kaip jis pajėgė išsisukti nuo 
kųlkps ijp^kaušr; kuHos' susilaukė' tūkstančiai rusų.

'Malėnkovas; voš 17-uosiuŠ mėtūš eidamas; įstojo į so
vietinės Rusijos raudonąją,armiją" ’(tada dar nebuvo So
vietų Sąjungosjpl9Mmetais įstojo Į komunistų partija, 
o netrukus Stalinas” ji pasirinko Maskvos komunistų par
tijos sekretoriumi'. Malenkovas tūrėjo" būti gabus sekre' 
torius, jeigu neužilgo Stalinas jį.pasirinko asmenišku sa
vo sekretoriumi. Visų-Stalino reikalu Malenkovas nega
lėjo aprėpti,'tai-pasirinko jį tvarkyti visus komunistų 
parfijos-reikalus. " • ' *'

■ Malengovas galėjo pakalbėti partijos narių susirinki
muose,- bet jis mokėjo ir tylėti. Stalinas jam padiktuodavo 
vardus .visų komunistų.partijos narių, ypač paties.Sta
lino priešų,-© Malenkovas turėjo taip viską sutvarkyti, 
kad tie priešai būtų suimti ir išvežti į Rusijos šiaurę įvai
riems prievartos darbams. Malenkovas noriai šio darbo 
ėmėsi, nes buvo Įsitikinęs, kad jis dirba naudingą darbą 
ne tik “proletariatui”, bet ir Sovietų valdžiai.

įsakas Deutscher, . trečiame savo knygos tome apra- 
šfnėdamais L. Trockio biografiją, pasakoja, kaip 1938 me
tais buvo suimami ir žudomi ne vien trockininkai ar Zi- 
novjevo šalininkai, bet ir kiti Stalino priešai. Jie bųvc 
reriiėtyTp’c įvairias Vorkutos ir Pečiorių prievartos dar
bo stovyklas ir naikinami'be jokio pasigailėjimo. Tai buvo’ 
laikotarpis, kai baigė siausti Ježovas, o jo vieton buvo 
paskirtas L. Berija.

“Tuo metu gyvųjų tarpe jau beveik nebuvo likę nė 
vieno trockininko ar Zinovjevo politikos šalininko. Kada i 
už poros metų šimtai tūkstančių išvežamų lenkų, latvių,1

KilimasA. Tamošaitis

lietuvių ir eątų ..^pasiekė stovyklas, • jStoyyMose - jie rado 
vieną..kitą nukentėjusi Stalino- ir Buchafjrio šahninką, 
oėt jie neberado nė vieno tročkininko” (418 pst).

Ježoyo žūdynjo periodas buvo tikras genocidas; Iš- 
nąikiniiš. vyresniuosius, ėmėsi_ nąįkįnti"..yišūš vaikus', iki 
!2 metų amžiaus. Caras palikdavo-politmių. kalinių žmo- 
las ir vaikus, leido joms kartu važiuoti į tremtį, tuo tarpų 
Ježovas Su Berija .jas ir vyresnio amžiaus vaikus-žudė, 
be jokio pasigailėjimo. Alalenkovąš.pafubšdavd,:visus pa
skirtus’išnaikinimui politinių priešų vaikus.

. . .Malenkovas, .pildydamas' Stalino: Įsakymus, glaudžiai- 
bendradarbiavo šu L. Berija, bet reikalaiėpas^eitė'1953 
tiretų kęyojjiėnesji.kai mirė Staliną^ MąĮenkoyas, ^feų- 
džiausias Stalino, bendradarbis, .reiškė. pretčnžijų’X.Stą-: 
lino galią.” Jis norėjo valdyti Sovietų Sąjungą, bet jaute, 
kad ir Beri ja" šiekraTos pačios galios. Malenkovas, žinojo, 
tad po Stalino mirties Berija valdė visą valstybinę sau
gumo organizaciją.’ ’ • . . - .

Malenkovas p.rięjo Įsitikinimo, kad Beriją privalo 
būti likviduotus, jeigu nenoriiųa, kad. Beriją Įik^ęhmfų 
visus kitus -Stalino-draugus, Jis šušiįare su? Chriis&b^ 
pirinon eilėn atšikratyti-Berijos,:-6‘ vėfiaikjaū-Sus gailina 
\nšą eilę’ kitų reikalu tvarkyti.^ cč'l-.-s"

Sąmokslas. prieš Beriją buvo paprastas.' Jį reikėjo 
Įsivilioti į Kremliuje' vykstantį pblitihio biuro posėdį'. 
Ten jam išdėstyti reikalą, atimki iš jo visą politinę.ir’ka- 
cišką policijos galią, o vėliau jį likviduoti. Beriją atlydėjo 
gerai -ginkluoti čekistai, bet jie buvo, palikti ;už durų? 
į politinio biuro posėdi policininkai nebuvo įleisti. Pats

r
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ANTANO MARUOS BYLA
| Sausio f S d. Xa6jie ' _1‘J) J-uųzas Gurevičius
^sdxniias Xnf. Agrnios ■ ... -r

ligvW

j'SČT vFctejės
Ądbf

6} Namų mecenatas Pranas 
Kavaliauskai,*
-•?)-Xgina' ip-.renetė Efcfrozftia

Mackevičienė. G -j
Išbuvę šaulių Sąjungoje 50 

metų jr daugiau apdovanoti pa-
. Llj-Anlamua Guštuf,- ligcnią į

’ aųkynias; . . . .. -- .f - -----------------/ ■
; 222 JaJyyga ^lov^ėį liga
1 jų lankymas; . v , J 

Liudas Vitkūs,, ligonių . 
ankymas; •. .

Į 2,4) Stepas Paulauskas, ligo- 
’ aių.lankymas; -

25) • Valdis Džiuvė, baro tar- 
' lybą;-

Ž(i) l’Tanas Aglinskas, baro 
.irny^a;
, 27) Peb" Jadvaiskas, baro 
a'.-yyba;,-^.. .

JauX tarnyba;!
. 29Y Kazyš Jakštas,- vidaus tar- 

•ij’hat c? *
• 3Ui JJJaš Šiugždini?; vida'tt*

7)’ Antanas Balčytis, II sekrė- ■
31) Jonas Gabrius, vidaus taf- 

vėiiavu .^Y-ba; — č"
j - 32) Jonas Yla, • spaudos rei- 

kafanrs.;— ’ • ~~ •; --J
■ 33)--F-iiuv Venclova, spaudos 
^.ikaiams; ' .J’

j^n/oų Vytauto Didžiojo Rinkti
nės valdyba pasikvietė Antaną 
>farmų ir apk-ausinėjo dėl mi
nėto rašinio.

1. Ik.tO m. vassrio 3 d. visuo 
n.ame narjų susirinkime į 
'lirikfcės valdybų išrinkti se- 

..ančiai: M *,
i j V adas Ispanaitis, Khkti- 

aės pirm inkai;- į - __
2) Stasė C-ieevičienf- saulių 

.noterį vadovė;
J) jonas .Jasaitis, vicepirmi-. 

ainkas spaudės ir ktffttfėos'rei- 
oa.ams; . _

1) Juozas Mackonis, viccpir- 
mminxas ir sekretorius;

o) Julius Pocius, iždininkai;
(j.^^dYyga, Sasnauskienė, iž 

liftlnko.padėįjėjaj , .

.orias;
<$2. Pranasį^Tamkus, 

.ArnybOŠ vadovas; .
y) JuCzSs Petrauskas, 

vadovas;
Itų Raimondas Juodis;

ų šsulių- VaMovats;

. Ilk ViiisJpvas Brazas, 
no.sporto .vadukas;

12) Juazas’Skeivys;, ūkio .ve
dėjas ir. spaudos xeikatariis^ .3. z 

-.1^ 13>^Aleksas .’iBšnas' tiekimo' 
ikyriaus-vedėjas; ’..‘.e.'..

14) Prajias.^Ęigeb’s, archyve
■ "'dejas'; - -

1 15j Antanas LUleekas, .trans- 
portacijosj^Skaląms;-.,—
_lii) Alfonsas -Raųkštė, .Trbin- 

. hes ..T rimitėč 4r^ spaudos •. platin- 
tojasi,..\.,-či „ ’į. .< 
..i/j Adolfas RamOnis, ■ bibiio- 

:eko6 ve^’jas;-.,.. „.
18) Pranas Jafiuša, sanitarijos 

įskyiiaūšvedėjšįiy • ..,.^r.

meno

jauni:

šaudy

tndorartis,’ vi-

HCkerų -vądovės -padėjėja;- -
-Stasė . ^alekrenė, -šauJių 

ačtęrų;vadovės padėjėją; . - ’
■ 3d)', Nlarytė -Šeduikienė,’-šau 

' lių ■ moterų vadovės- padėjėja?

Vasarjcf-46-’osios-proga- ’ap- 
davanoti - šauliu Švaigždės- me
dalių šie-šauiįąk“ :

■.41- -Vicepirmininkas 'Jonas Ja-

..-2). Tautinių šokių grupės va
dovė Violeta-SmieUauskaitė - At
kinson; ___ ;'y- - t. ;• *4; v; ,ę

S)- • T autmių- kokių^grupėsi ye-' 
dėję? padėjėja- Valerija- Špar- 
kytė, ; - ' • K-- -

4) Meno vadoco padėjėjas

Krė?nlių saugojūsiejr Kariai išsivedėJSėJdją.aŪydejffr 
šIto' .čeMštu^.o^ų^ėdyje pešančiam’ .vyriausiam Čekistui 
pasakyta, Md .jiš fOĘ galios jąū' ftėturi,; Jis bstnde’ pro
testuoti, nor^ol teisintiSi bet'. jaĮmesriieji;jjpHtmlo;.'6ĮWO' 
nariai jį pradėjo, lupti,- kas. .kuo turėjo., ji .lupo, lupo, kol v

zidentūi Sadatūi.
k

sunkų. Po ilgos-, ęhruščiovp-kalboš^pflditinis biufas išnietė 
rfS tik JSEąlėrikovąfbėt’ tūb pačiu*'metu" nutarė išifiėšti ir 
Molotovą bei’ Kagaribvičių; Vią frįjfe'trfiya išmesti iš pofr- 
tinio bfūrb-ir re uzimąftnĮ'.. J. j • ",, 

.... Mąlefikpvąs buvo. išsfūStąS’4' KažacŽšt^ą^yaBoyžuti 
Kamėnogoršk^ efekĮįp  ̂jėgainei. Ten jis praleido Ištįsus 
25 metus. JKktai^ČhnišaovuirjmirUs^lMalėnkoVui ĮūVo 

Berija buvo priverstas palikti ginklą už durų. Kiėkas Įeista f.l&ąskvą, .Jis,tūri butėlv Maskvoje; netoli
į politinio biuro posėdį neina su ginklais. krašto apsaugos ministerijos.

1) Salomėįa Petrauskienė;
2) Gaųdentas Milašąųskas, 
3> Bronius Ambraziejus;
4) Kazys Ramanauskas.

*. * * ' • - 
ZYTAŪTG DIDŽIOJO ŠAULIU 

RINkTINĖ CHICAGOJE

1.981 m. vssąrio 7 d 
šauliui Antąųui Marmai, 
Š. m. vasario 2 diene's .valdy.

bos, nularįmų- nuorašą siunčiu 
tamstos žmiąi..

nuorašas.
Re.-škiir pagarbį: , ,

Jv Mackonis
. ’ . . Sekretorius

♦ * *

Nuorašas

; 1981 m.xaš2tio'2 d; Vyt: tMdz. 
Šauliu- Rrnktihėą.riąm'U^e; rinki 
tones' pirmijrtn'kįis. Vladas-Jšga: 
naitf£ ; vipepritnižinkaĮ - sekreto-. 

:rius_JuCz^sąyiąckoni$- ir rinkti
nėsiždlųiAkSS* Julius:Pocius, išši-' 
kvietę šaulį Antanų Marmą, ap
karę parašytą jo, Mąrmos, dfem 
raštyje’ ‘,‘Naujieno^^ Nį. T9 š7nt 

.sausio 28 dįėn'oš'‘Strėj^snį “Nėr 
' nori ąbtaišyti’ pašĮEėihto riięlo”.
■ A.^farma, ^negSiikriiię^ fdktū, 
išvardintą ' .šiainįe ' ^traipsiū?jer

■ rjnktipės vaddvyl^ę, suniekmo 
’ne ,tik Rules' Vandos.Urhžtoiė-i
■ nės; bet ‘ir. ša.uliii ripktines;nej 
' visų; Šaulių', vardą, jf' bip^prąš?
■ žęnįė š^į’gąr'be^ikįprųihųĮ. ;, 
1 ^T^dėi-J valdyba; , apsvarsčiusi

baubui 
Antanui Marmah atsa^ti-snieiž- 
tą^ pąrą|yįą- mln^'amg^fraips- 
^yjCl^psūdoj^į; arba'priešingu 
atysju ;^_yeĄtntią:.'D|ST šta- 
tut?!&yttJ
nut* Afar nl^iį* AėvifeSą' papeikimą 
ir įspėti jj,-kad pašiiąikius.'atėį; 
t£įe' panašiems išsire'iški'mami 
—'bus' im tąsi ^iėžtesfiių* jjfiie- 
mohių.- ■ ■ - ..................... ' .

Kadangi^ Antanas .Marma nV 
šutik-o; Raudoję' ^tt^p^Įb; ,ąt-

tti™. -- '
■ " • • . ^naifį 
\ . .Rinkimės Pirmininkas
(pžs.) Jį -Mackonis . 
Vicėpirniiriimfaš-

ŠėkretoMus’.

J.ubus. Pocius 
Rinktines Tzdinmkas

J.MaAonis
^Sekretorius

J. Klauseikis

PASTABOS APIE BR. RAILOS 
NUSIBASTYMUS

(Tęsinys)

ATMESTAS KVIETIMAS JUNGTIS Į GRUPE
Baigiant apie “dialogą” tenka grįžti į keletos 

metų praeitį. Viename piknikėlyjė Br. Raila 
(Kartu su juo būvo'vienas Tautinėj S^goj veikiąs 
josrrgelie'is), pasikvietė mane nuošanau nuo ki
tą žmonių p įsikalbėti. Kalba buvo neilga, ries jų 
pasiūlyto biznio nepritri’iAū.

Pokalbį pradėjo Br. Raila. Siūlė man būti 
nuolatiniu- “Dirvos” ; behdradArbiū - korespon
dentu. Sako, jog už korespondenciją??’ būsią mo
kama, bet negalįs jjasąkyti, kiek, tačiau garan
tuojąs, jog pašto išlaidos būsiančios- ’apmokėtos. 
Aiškino, jo^ “Dirva2’ riaūdfcja gerą pobierių; p^- 
veikslai gerai išeina ir jų apsčiai parūpina tada 
labai veiklūs losangeliečiar fotografai. “Dirvo
je” esanti tik silpna vieta, jog neturi gero ko
respondento Loš Angelės lietuvių gyvenimo ži
nioms rinkti ir parašytį Jei aš stočiau į nuola
tinius ‘ Dirvos” bendradarbius, tai fotografų 
nuotraukomis, jo akimirkomis ir mano korespon- 
. ... /'mis susti pinotume tą laikraštį.

Mano alsai, mas buvo — ne! Nesutikau. Ne
maniau ir .iemr včiau esant reikalo man iš “Nau- 
8” V i 'Dirvą" ėrbėgti. Korespondencijų dubli-

kuoti, t.y. vieną kopiją siųsti vienam laikraščiui, 
o kitą kitam — taip pat nesutinku, ries man t^kibs 
dublikuotos ir kitų autorių korespondencija ne
patinka. šitaip ’ kymą motyvavęs* pąjjfekojaa 
Br. Railai už . jimą, kad as pagdl jį tik
čiau 1 jo grupę.

Tais melais aš bu 
fin. sekretorius. R k d 

i ^niųš nekis m u
kurie šlaito ‘ I' 

l vau ir minėte’. ". 
. neišeitų perdi u 
respondencija, j

> žinelę iš platesnės vi u 
•ir rubežiavosi mano ra; l -l 1 'pretenduojant būti nuo

vau vie'inęs- SLA kuopos
?. ųęjrlūkimus ir paĮ'ėn-
1. ‘c?; kv.onos nariiį

: ošimus “įiuitiuėda^
spausftirttf? o* ka^

os oi’gamžacjdšf'kU
1 kartais .įr viena kitą 

meninės veiklos. Tdd tuo 
šteliai į “Diry4?\* vii^ęę- 
latiniu to laikraščio bend

Grąžrnamas mokslininko titulas
Tuos “Dirvbš” bendradarbiu tapti masinan

čius dialogus įr trilogus čia paminėjau, nes jie pi- 
vaizduojžį jog šiek^tiėk Br. Raila manė pažino 
—s rri£ne, jog koresponde'n’cijoms rašyti būčiau ge- 
r^.g^ipęsįpa'rtneris. Tačiau po to pasiūlyriro, vėl 

^^'GMaėjus, 'Br. Raila, Dubinžitt šia7 

 

■jyvarclziu prjsrdi gęs, enre ir įsreze man darih- 
aeSnę garbę? m. “t)irvos” 3 nr., raišdamas 

įcmesav^ giminaite dr. Mariją Gimbutiei^ iš ke
ltų atvejų K’auseikį palinksniuoja. Pavyzdžiui,

radarbiu.
Nedaug laiko po miriėtor pašiūrymb buVor pra1 

ėfeįkąi pravažiuodamas Los Angclėj'sustojertaū- 
‘ įninku veikėjas Juozas Bachuhas.'l Bbvaū iir jam 
pristatytas numatytu' kandidahf.Į “Dirvms”. ko> 
respondentus. Turėjau ir pasikalbėjimą su miri
mu svečiu. Bachuno anksčiau asmeniškai nepaži- 
aejau. Ir jam atsakiau neigiamai. Grįžęs į Taber 
farmą, J. Bachunas parašė man laišką. Janpę jaji 
neragino į griežtą posūki, bet pamini kok5omis 
temomis mano raštai jam “Naujienose” patinka, 
o kartu primena, jog vis dėlto retkarčiais galė
čiau ir į “Dirvą” parašyti, išlaidos būsiančios ap 
mokėtos, o kaip garantija laiške įdėta pinigų. '

. ^T)ar neseniai “Naujienose” žymūs -mūsn 

.’jOk^pjn^as?Klauseikis rašė, kad tie, kurĮė ka- 
gęrarparašė apie Dr. M. Gimbutienę, kažin 

ar gtbžd padarė. Profesorė esanti įtartina, įįSrū- 

,pijos„ bobinčiųie žiponės kužda, kad per dažnai 
y|z^oja-^iap'us geležines-uždangos. Kažkas ne 

’Tisai) ?iskųb,. z. , , .į .

fitąiLBr? Raila atsilieptų į 

'l^įausdintąją,: pavadinimu — Dr. M. Gimbutie-

^anO1 buvbįpafninėta,, jog tokiais raštais Bf. 
Raila šukelė kontroversiją, ries šuprivafino tas 

;keliones, -kai. tuo .tąi^ų Sovietų -spaudoje rašoma, 
dr. GimbutįenėJ'yaisingai bendrądarbiaujanti 

•ir su tatybihiaįs' etridgrafais”. žinome,’ kad jai 
buvo leistą if paskaitą Vilriiatfs universitete skai- 

Taį jau j nėra, primatus. Vilniaus-Jankymas. 
Buyau girdėjęs daug? žmonių kalbairt apiU sTa 
kontroversiją lĄpazymejau^og vieni laikė gero, 
kad far birvd' leista Vilniaus universitete iš ką 
tedro^ prąpriti^9. kietokiems,.vizitam^ nepritarė, 
Nei te^nauį, nęį kąltinįu, ji£ įtekėjau, bet ką 
iš į žmOrfių praėjau (— tą ir aprašiau?.

Aną mėtą' Mojau paf žSnteŽižu'Br' Raifos oa- 
siūlymą būti 'jo grupėje “Dirvos” bendradarbių,- 

.o7dabar±.W^ sugrąžinau-janj psu

m» rudenį Naujienose
TT r * — — -w--w

neš pasisvečiavimai Vilniuje ir Maskvoje — kon- 
troyęrsija, Ten. visai nebuvo keliamas joks klau
simas, bet ir kalbama buvo ne apie tuos, kurie 
kadaise gerai parašė, bet tik buvo paduotos cita- 
tpš. iš Br. Railos, raštų, paminint, ką jis rasė pa
tyręs iŠ savo giminaitės, po jos pirmo apsilanky
mo Vilniuje. Taip pat buvo pacituota iš Br. Rai
los raštų, kaip jis teisino, jog profesorės kelionės 

I buvusios privačios, tikslu aplankyti seną motiną.

taikj-ti šių dienų dvasiai, kąd nesusi vokianti vi
suomenė mŽnytų. jog jau 1963-64 metais jis pasi
sakęs už bendradarbiavimą; inokėjo jis ir mano 
korėsiioridenčijos rastą įškra'ipyti; mokėjo ir per
bėgimų padaryti. Iš' neturtingos treciafrontinrn- 
kų bohemos perbėgo į tautininkų gerai apmoka
mą darbą. Karo metu, kai išeivijoje tautininkai 
nebeturėjo valstybės iždo paramos, Br. R. ėmėįi 
stėigti demokratų uniją ir skundėsi, kad smetohi- 
ninkšs V.
kenkiąs.A*

RSirtcffis ttukdįi ir vreur >inijai 

. (Bus daugiau)

Chicago, III, y, Jan. 19. 1982



Vieną kartą Jėzus pasakė labai dramatišką prilyginimą apie 
r_ — _  a*  < v * « — - — _

T*L: M2-X727 «r*a S&-X/E

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. PAUL V. DARGI? 
aYDYTOJM .«A CHIRURGAS

M-edicĮnes
K Westcbwtert u

BALANDOS: 3—ė darbo dienoms

■■w

Prof. Adomas Varnas

Žemaičiu Kultūros klubo metinis 
nariy susirinkimas įvyks trečiadienį, 
sausio 20 d., 1 vai. popiet, Anelės 
Kojak salėjer-4500--S.- 1 aiman- Avė. 
Nariai kviečiamu aCsaankytk Bus ir 
vaišes. Rožė Didzgalvis, rast.

• Yra svarbesnių dalykų už 
pinigus, bet reikia turėti daug 
pinigų’ kad .juos nupirkus.

(Prosper Vėriniėe)

@ Kap damėgus skurdą, rei
kalinga būti turtingu.

(M. Rusinėk)

Biblija yra pripildyta pavetksline kalba, ir kai kurie iš jos 
simbolių buvo klaidingai aiškinami patvirtinimui pagoniškos nuo- l 
menės apie kankinimo dievaitį. Pavyzdžiui, kuomet Biblijoje 
kalbama apie faktą, kad “nuodėmės alga yra tnjHįs'’, vartojama I 
ugnis ir siera, kaipo naikinimo simboliai. Ar kas kada nors gir- I 
dėjo> kad kas nors buvo’ įmestas į degančios sieros tvenkinį, kad 
pasiliktų gyvas? šitų simbolių reikšmė gana aiški.

Elgetos Abraomo prieglobstyje

vieną turtingą žmogų, ir elgetą vardu Lozorius. Abu pasimirė, ir 
paskui buvo sakoma, kad turtingasis pateko j “kančias”, tuo tarpu 
kad elgeta nuėjo į “Abrahomo prieglobstį”.

Kurie domitės, prašome parašyti atvirlaiškį. Gausite dpvanai įvairių 
knygų, padedančių suprasti Sv. Raštą.

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 S. Mozart St., Chicago, IL 60632

SUSIRINKIMU

TEL 233-5893

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

K AT.R A LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. Tel. 737-5149 

Tikrins skis. PntaZĖO BiriniĮif 

ir “contact lensed’.

g Turtas — tai daugelio san
taupos vieno asmens rankose.

(JuHan)

Dr. LEONAS SEIBUTIS '■
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Raxidancijas teletu 448-5545

t

Prostatos,-inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

. 5025 CENTRAL AVĖ.
SL Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraud- 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
visa korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063
■

Apdraustas p«r kraustymas 
iš jvairiv atstumu.

ANTANAS VILIMAS
T«L 376-1882 arba 376-5996

pajutau norą pšralyti sį tą apie V* 
žalingą tąbako rūkymą, kurį bu- , 

i vau Lietuvoje pastebėjęs pra- 
■ eityje (nuo 1910 ligi 1940 me- 
I tų). Tais laikais įvairiose Lie- 
I tuvos vietose buvo įsigalėjęs pa- 
j protys rūkyti tabaką. Kai ku
rie gydytojai sakydavo, jog ne
reikia rūkyti, nes tai kenkia 
sveikatai ir nuo to daug kas 
suserga įvairiomis ligomis. Bet 
daugelis žmonių nekreipdavo jo
kio dėmesio į gydytojų patari
mus ir dažnai sakydavę, jog 
■ūky t i .tabaką malonu, nes to

kiu būdu, anot jų, lengviau yra 
gyventi ir linksmai svajoti apie 
savo gyvenimo būvį.

Man pačiam tais praeitais lai- 
kais parūpo ši tą sužinoti apie 
savo sveikatos stovį. Tai aš 
1910 metais buvau nuvykęs pas 
pažįstamą gydytoją. Gydytojas 
mano sveikatą patikrinęs pasakė, 
jog aš turiu savo kraujuje cu
krinių dalelių padidėjusį kiekį, 
o kiti žmonės tų cukrinių dile
lių turi normalų kiekį. Kas tu
ri tų cukrihių dalelių padidė
jusį. kiekį; .tad. paprastai yra sa
koma, jkji4^1si^.ž0iSinėsJyrLxK 
alinamąjį diabetą..Kai kurie žmo
nės .diabetą klaidingai vadina 
cukraligėj^ teisingiau būtų pava- 
dinti^ “cukrinėj”

Tas gydytoji, paš kurį bu
vau patikrinti savo sveikatą, da' 
ve tekins.'..nurodymus;?.niekad

MB

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES stasukaitis
VĖDINAMA EAfDOTUViŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

—

i i

- -?--.......... ............................. ... ...... ---------------- ?-------- ---- .

GAIDAS - DA1MID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

'4665-07 SO. -HERMITAGE AVENUE 
1742

4330-34 SO'. CĄLn'ORNiA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

s

Prof. A. Varnę paminklo reikalu *
Prieš pustrečių ■metife-1979- im 

liepos 19d,- Chicagoje-mirė-, proL;
Baltimore, Md., miestas buvo Adomas Varnas,- sulaukęs; virš 

p'irmas, kuris įvedė 1816 metais 100 metų amžiaus. Palaidotas 
namų apšvietimą gazu — dujo- Lietuvių Tautinėse- kapinėse;^ 
mis,

know Your heart

I 
-7

helP wur heart fund

inMIllllimilMUMlMMItlHW
K. VILIAUS

Tel. 927-1741

niekad nevartoti alkoholinių gė
ralui stengtis: susilaikyti nūo_paj 
sitarkančiųldūmų  ̂Jei tenka pra
eiti -tokią viėtą,. Aurio]e rilio is- 
tikošio:. galsro“3.tsirrahda. dūrini, 
tad fejkia jšušlapintą skepetaitę’ 
pridėti-prie nosies,'.nors .tokių 
boduTtenkarsunkiarr-kvėpuoti, 

■ bet toks kvėpavims apsaugoja
nuo žalingų^dūrinį;,L-..-

Kai prisilaikiau gydytojo' nu
rodymų, . tad- rijiol 1910.7 nįetų Ji* 
gi. dabartinių 1982 metų išgyve
nau nejusdamas. šveikatdš pa
blogėjimo? Visikiti mario.dran
gai,. kurie, mėgdavo.rūkyti; jau 
seniai -pabaigę, r šavo amžių iž- 
kelfSvo’ amžinybėn. -;s.L č: t

Nors jau praėjo daug laiko, 
apie aukų rinkimą ąr paminklo 
projekto kohkiūrsa. dar neteko 
nieko pastebėti spaudoje. Tikė
kime, kad kbriiftetas veikia. De^ 
ja,, prie Petrulytė nusiskundė; 
kad praėjusią savaitę iš Lietu
vių Tautinių kapinių admirinstra- 

statymas yra jos garbės reika- locijos gavusi’ laišką, kuriuo jpra- 
rias-- ir. pareiga. • • - n. « --— ihešama, -kad jaukinas f medinis

Tuo taksiu praeitų metų* pS- ' fohailiai i

t.ęleidžiąmą tik 188. dienų). Ad
ministracija ragma pastatyti 
pastovų paminklą

Būtų pageidautina,, kad pa
minki; ornamentikoje "atsispin
dėtų motyvai lietuviškų kryžių, 
kurių studi.oms profesorius gy-

1 t — —*• v 4OI1UJ, čmua. LČLUČ11 ltJLd.1. IU 1UCLU
vas.budąn.a3jra.,H,sveųt15 zy-| |aĮkolaįyje s,'Jaj[tnįį pasie. . 
------------- ----- ...„„e ----------- (

!. Kadangi jis-buvo'riabaiviškili 
i ir lietuvių tautai daug- nusipel- 
; nrusi asmenybė, tai- liet, visue- 
mcnė. nutarė, kad paminklo. pa: •

vasari Midland Savingo bei> 
droves patalpose (Archer ^tVe.) 
buvo- sukviestas fietv visuomenės 
ir organizacijų atstovų susirin
kimas. Buvo išrinktas komūte- ’ - - - — ■*’ I
tas, kuris rūpintųsi- lėšų tęikbj 
mu, paminklo projekto konkur--; 
su ir paminklo pastatymu.-.. _ j

< Komitetas, pareigomis: paso i 
skirstė sekančiai: .iriž: D.. Ado-' 
maitis — pirmininkas;. T. Blins- ' 
trubas — vice rirm.; Aliciją Rū
gytė —. sekr.; Š., Vąnagūn^š 
ižd.;, Į)om. Petrulytė —_ Varnų __ _ .
šeimos ątstočė. j paminklo pro,; s®- ^m(oniaį_tai yra jau projek- 

j axrtoįį£ jr komisijos reikalas., 
jie nuspręs, kas tinkamiausia.

mią sav<5 amžiaus dalį. Taip pat 
turėtų būti panaudoti mistiškie
ji “ano jiisaulio’5 paukščių sim-. 
bolįąį.. prof. Vamo taip dažnai ■ 
vartoti kai kuriose riiustrąęijo- Į

A-. Kelmutis

SAGUARO KAKTUSAI 
AU&X PAMAŽU

guaro kaktusai, kurie auga Ari' ■ 
zono’j, auga, labai lėtai. 75 metų

įękto komisiją, pokviėsti: arch. 
A. Kerelis, dari. M. Šileikis ir

kia tik 15 ar 20 pėdų aukščio.
Daugelis-' įvairių -vabzdžių ir 

, gyvūnų išsHaiko. dėka šio.auga- 
i lOj- naudodami jį kaip maistą-ir ’’ 

pastogę. Užaugęs Saguaro -kak- X 
tusas gali siekti iki 50. pėdų 
aukščio, svertunuo: 6 iki 10 tonų 

_ir gyventi.200 metų.

tėvas IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71št Street
1416 Šo. 50th Aye.j Cicero

Telef. 476-2345

“Trys moderniškos koplyčios
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero; ILL. 60650 
TeL; 652-5245

ndJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMU ŠERMENINĖ 
patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JĖAJN VANCE h ItEukul šuKUM

Aikštes auiomomilamb pasiatyu

-4Kl*t8ViU

Direktorių

t

AMSUkANSQ 
PATARNAVIMAS

<UKIM»
AOPLYČIAj

MISOSE MIESTO

OALYSL

• Anksti gulk, anksti kelk; 
bifsi sveikas, turtingas ir išmin-

— - Į tmgas. ___ -t ■' .

KAS ATSITINKA TIEMS, .- 
KURIE RŪKO? _

Kai teko man “Drauge” (1982 Ukiea£W
VAKARŲ VĖJAI

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

• tokiu adresų: ...
Naujienos, 1739 & Ualsted Št., Chicago, IL 60608 -

metų Nr. 2 sausio mėiĮC4,;<y;|- r.-f-Įmetus užlyja ant turtingų 
pasiskaityti, Jyozą Ęriąučiūno ir vąrgšų,^tayįau,J.ųr(ingieji gali 
straiksnį, “Nelengva? bet reikia j apsisaugoti - lietsargiu, 
nustoti rūkyti”,tad tokia „progai (Kibų patarlė)

/■

SOPHIE BARČUS

TeL T Ar(U 7-1114

I
mm cusi^uoim. i izi.
11UZ& 8U0THWEST HIGMiYAi; raiGė tiS^ HL

scxxx -s ** «*«♦<>•

tw-’L
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Naujienos, Chicago, 3, HL Tuesday, January 19, 1982

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūšy studijoj 
Marquette Parke.

Vedėja — Aldona Daukus 

Telef.; 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD A VE. 
CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos Aidai”
I KAŽf BRAŽDŽIONYTt

Proęr*mo« vedėja

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

Visos laidos Ii 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 
Tekt 778-5374

LAST yiAX>O«07*CM00G'
M4 Į-i
r-« Lxs ■ c** ■» am© »A 11
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STEPONAS L. LACK IK SUNŪS
(LACKA^TCX

«&4 So. HAJLS1KD STREET

1446 So. MHh Aye-, Ctetro, OL TėL: OLym’pic M04J

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE Tel.: LAfayetta 3-3571

GEORGE F RŪDMLNAS
1819 So. UTUANfcl AVE Tet: YArda 7-U38 L1M



Edvardas Derwinskis turi rūpesčių
CHICAGO. III.

gerai pažįstamas Kongreso at
stovas Edvardas Derwinskis, vi
sai nenujausdamas, paseko di- 
delėn bėdon. Jis nepajuto, ka:p 
jo rinkiminis distriktas buvo 
Liek pakeistas, kad jis nėra tik 
ras, ar bus išrinktas į Kongresą 
sekančiuose rinkimuose.

Sename d’sft'lkte a^tov?s E. 
Dtrviru as turėjo savo organ - 
žariją, kuri rinkimų metu jam

sartas \isai txUGKian rinkim: 
elan dislrikt-n, kur jis nkku 
nepažįsta ir joki is Urganizacjos 
neturi. Jo distrikta.s apimdavo 
p'e’.inę Ch’rago, o dabar jis, gy- 
v n<iamjs Elossmoor sri’yje, tu 
r 23 pašyli Juliet gyventojus, 
l:: d gautų reikalingus balsus.

blogiausia, kad jis paskirtas 
’• : ’ k' is metus at-

Lietuviams j stovave Joheto atstovas George 
J O’Brien. Abu respublikonai, ge

ri pažįstami. Dabar vienas su 
entru turės vesti kovą pirmi
niuose rinkimuose. Dervinskis 
Joliet gyventojams turės įred- 
nė:i, kad geras respublikonas 
nėra toks jau geras. Kad jis yra 
geresms. PadorFam žmogui tai 
yr n m j lenus dalykas.

Bet pUiiUkoje nėra kitos išei- 
jis nelaimės firminių 

JAV Kongreso nariu 
Parinka ,ar nepatinka,1 

jis turės laimėti pirminius rin
kimus. O tai pareikalaus d.uig 
daibo ir kainuos daug pinigų, j 

Lietuviams būtų did lė skriau
da, jei Dervinsk's nelaimėtų.; 
Jis visuomet rasdavo laiko ir 
energijos lietuviams ir lietuvių 
laisvės bylai padėti. Į

Rinkėjas

ties. Jei* 
rinkimu

is Cleveland
' •'Sė pi’eninn?-1

Julija Cybulski iš Hot 
Springs, Ark., pratęsė prenume
ratą ir pridėjo £10 Naujienoms 
paremti. Ačiū.

— Vytautas Bildušas iš Mont
gomery, III., rašo: “Prisiunčiu 
prenumerata už 1982 melus $10

Kongrcsmanas Edward Derwiuski

žodžius, kurtuos Tu man davei, x 
aš esu jiems davęs; jie priėmė 
juos ir TIKRAI PAŽINO, kad aš 
nuo Tavęs išėjau ir įtikėjo, kad 
Tu mane atsiuntei.0 '

I Kviečiame visus Naujienų ir J
Draugo skaitytojus pasiklausyti 
šios taip ypatingos programos 
šiandien vakare, 8:4'5 vai., ra
dijo banga 1450 AM iper “Lie
tuvos Aidus”.

Jei neturėsite galimybės iš- 
g’rsti antradienį, užsisukite pa-1 
slklausyti los pačios programos! 
sekmadienį, 9 vai. ryto’, per So 
phi? Barčus radiją, banga 
1490 AM.

Parašykite mums, pareikalau
dami knygelės “Kaip atgimti iš 
naujo”. Prisiusime dovanai.. 
Mūsų adresas:

Lithuanian Ministries, 
P.O. Box <321, 
Oak Lawn, Ill. 60454

GERA MITYBA VISIEMS 
YRA NAUDINGA

— K. Plepys iš Hot Springs, 
*k., pratęsdamas prenumera- 

Naiijicnu para-tą ])ridėjo $10 
mai su grril 
Dėkui.

: era ta, o’ 
Likimu 

ribų i sC-r
c J am r u z

manuos ;

’•9. Su geriausiais linkėjimais.”*
.vULri.rdi padėka. I

— Vytautas Beliajus, Vilties 
redaktorius, iš Denver, Colora
do, atsiuntė $20 Naujienoms paj pridėjo po $5 auka: Marija Bu- 
remti, linkėdamas pelningų 1982. iakienė iš Marquetie Parko, Čhi-

— Sekantieji 
tytojai pratęsė

Naujienų skai- 
prenumeratą ir

metų. V. Beliajus yra šokių mo-1 <
k;. . Pas. Ilgus metus jis gyveno [ij

. ,’;yl;>javo Chicagoje. Dėko- (}a’ks> Calif > Joscph Bje]sk;s
linkime jam sveikatos’ Oklahoma City, Ok, Kazys Bi

cagoje, El. Ardickas iš Chicago, 
. S. Butkienė iš Sherman

REAL ESTAlĮ
«AL ĮSTATE FOR SALI

Namai, UnA — Pardavimt * 
11AL f STATI FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l: X

MUTUAL FEDERAL SAVINGS'
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. TeL 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

— Emily eigas L^kewuou, 
. Ohio, pratęsdamas prenumera- ’ 
tą, atsiuntė $20 auką. Dėkui. 1

— Jonas Grigulis Lš Marqueite 
Parko, Chicagoje, pratęsė pre
numeratą vienereims metams ir 
pridėjo $15 už kalendorių. Nuo
širdžiai dėkojame, nes už kalen
doriaus gaminimą ir jo išsiunti- j 
mą atsiėjo mokėti daug bran 
giau, negu tikėjomės: ;

— Dėkui Zigmui Stankui iš 
Hammond, Ind., už ankstyvą 
prenumeratos pratęsimą ir $15 
Naujienų paramai.

/ sėkmės Naujaisiais metais.
— A. Andriilienė iš

Mich., pratęsė prenumeratą vie

vytis iš Cicero, III., Higinas Ge- 
š Hart Marquette Parko; Chica-

> Kostas Januška iš Mar-
. < J. y A u tvov v uuui^l O. LC1 \ 1C J

neriėms metams ir pranešė, kad cIue.^e Parko,.Chicagoje, Martha
goję, Kostas Januška iŠ Mar-

Jurkšaitis iš Chicago, Ill., Anta
nas Kalvaitis iš Ormond Beach, 
Fla., Povilas Kanopa iš Hamil
ton, Ont., Theodora Kuzas iš 
Marquette Parko, Chicago je,

žiemą praleis Oak Lawn, Ill, Dė
kojame už 15 dolerių Naujie
nų paramai.

— Stasys Lukas, 18-osios ko
lonijos gyventojas, užsirakę Į Vladas Mačiukas iš Marquette 
Naujienas metams, širdingai 1 p#rko, Chicagoje, Joanna Man- 
dėKOjame. r- kus iš Binghamton, N.Y., Bro-

— Ona Orlovienė iš No. Holly- j nius Mozūras iš Ville St. Lau- 
wood, Calif., pratęsė-prenum e- rent, Que., Juozas Navikas iš 
ratą vieneriems metams. .Prie- Hobart, Ind., ir Mykolas Smels- 
dui atsiuntė $10 paramos. Nuo- torius iš Euclid, Ohio. Nuoširdi
sirdi padėka. ipadėka visiems.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savvegukrty!

see us fcr 
financing.

AT CUS low MTS Dėkoju už gautą kalendorių, 
kuris labai puikiai atrodo. Už 
tai siunčiu Naujienų paramai 
penkinę , nes kap pensininkas 
tiek tik tepajėgiu.

KliMI

Ccapr^ded
Quarterly

OUR SAVINGS _
CERTIFICATES

EARN UP TO ’8%

i vJAMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS «£3

E3TR3t Moa.Toe.Tri.9-4 Thor.9-8 Sat. 9-1

SEKVEiG CHICAGO 5NB SDBCHBS SINCE 1905

■ NUSENO RAŠTAI
.i įprastai įdomius gydy- 
ir rašytojo atsiminimu^

’H DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
ibtoraičio jaunas dienas ir 

--------------------------------------£8.00
i ių priežiūra, sveikata ir

$4.00
$3.00

A. J. ’ a \ KU LTŪRA — ŽIAI.TICS
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik.___
Galima taip pat užsakyti paStu, atsiuntus čekj arba 

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

$2.00

I73f 8e. HALSTED ST., CHICAGO, IL «0«M

Naujienų redaktoriui ir visam 
štabui linkiu sėkmės tvirtai sto. 
vėli, kaip stovėjote teisybės ke
lyje. Daug kam nepatinka pa
sakyta teisybė. Jie šaukia, kad 
tai šmeižtas — įžeidimas. O ko- j 
kius šmeižtus rašo frontininkai -} g 
bendradarbiau tojai?

Geriausias pasiūlymas, kaip 
man atrodo,, tokiems išsipūtė- 
liams pasižiūrėti į veidrodį, tai 
gal tuomet pamatys savo klai
das ir akys atsivers.

Štai, skaitau spaudoje ir juo
kas ima, kad jauni veikėjai mėgs
ta tuoj aus pasiskelbti neturimais 
titulais. O kai pasidairai jų veik
loje, tai nieko ypatingesnio nu
veikta nesimato; tik tiek pasi-; 
žymi, kad lietuvių kalbą iš pir
mų yietų išstumia į antraeilę 
vieta. O kai kur musu kalba 
jau y visai išvyta. Ar tai ne. 
gėda? Quo vaSfe?” j

Jug lietuviais esamę mes visv 
gimę, už tai iškėlę lietuviškoj 
trispalvę vėliavą ir kalbą prį-1 Amerikoje yra visai kitaip, 
valome nešti pirmoje vietoje. Į 

Spaudos skaitytojai

Ne tik jaunuoliams, bet ir 
vyresniems žmonėms būtina 
gera mityba.

Tik gera mityba žmogaus 
kūnui suteikia įvairius vita
minus /r mineralines drus
kas, kurios žadina kūno orga- 
nūs darniam darbo atliki
mui.

,Be geros mitybos nė žmo
gaus, nei gyvūno organizmas 
nebegali ilgai gyvuoti.

Konservais pagadinta mity
ba suardo žmogaus sveikatą, 
pagreitina ankstyvą senatvę ir quette Parke. Sena kaina $52,000 
net mirtį. T--------

Maistos* gėrimai ir rūkalai, 
kuriuos mes dabar naudojame, 
turi kenksmingu nuodų. - 

Paskutinių dienų sv<__
centru surinkti duomenvs ro 
do, kad Prancūzijoje daug 
žmonių miršta nuo vyno,
Anglijoje nuo alaus. Aluje 

ir vyne rasta didelis aršeniko 
nuodų kiekA.

Toki įvykiai Europoje grei
tai ir išsamiai tiriami ir pra
šalinami. . <

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME'TAX SERVICE

6529 So. Kedzie J.ve. — 778-2233

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINTŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

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

S 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas/ Mar-

3 Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

eikafos * Su ^.OOO pirkėjui progh 
Marquette Parke gauti labai 
švariai užlaikytą mūrinį namą, 
nes pardavėjas duoda paskolą 

° seniau imamais procentais.

nors kasdien didmiesčiuose su
serga ir miršta daugybė žin°- 
nrų nuo sužaloto maisto ir gė-

VALDIS REALTY
2644 W, 69th St.

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

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, $relt, 

garantuotai ir sąžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Ta Ima n Avs* 
Tel. 927-3559,

D Ė ME SI O" 
62-W METŲ AM± VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120.pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

U45 So. ASHLAND AVI. . 
TeL 523-8775

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbą garan. 
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue * 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717 
w-\ X. * .4. . A

AR JŪS ATPAŽĮSTATE 
TIESĄ?

Jėzus, pakėlęs savo akis į dan
gų, tarė: “Tėve... Aš apreiš'; 
kiau Tavc> vardą žmonėms, ku
riuos Tu man davei iš pasaulio. 
Tavo jie buvo ir. .man Tu juosi 
davei, ir jie yra LAIKĘ TAVO 
ŽODĮ. Dabar jie yra gavę pa
žinti, kad visa, ką Tu esi man 
davės, yra NUO TAVĘS. Nes

rimo, -bet valdžia nesiskubina KAIP SUDAROMI 
to viso ištirti—pašalinti.

Gerai žinoma, kad skardinė
se konservuotas maistas, dar 
žovės, ' 
aršeniko ir švino mišiniu.

TESTAMENTAI
Tuo reik 9 In H ant

vaisiai būna apnuodyti j padėti teisininko Prano ŠULO
...... ..................—-— paruoštą ~' teisėjo AIphons<

Laikrodžiai Ir brangenybes 
Pardavimas tr Taisyme* 
2646 Watt BHh Strwt 
Tat REpvblIc 7-1941

Kool-AidL.On A Stiek
BRAND SOFT DRINK MiX

& Frozen Suckers
1 envelope KOOL-AID® Dissolve soft dnnk mix end

Unsweetened Soft Drink Mix, sugar in water. Pour into 
plastic ice-cube trays pr 
small papercups. Freeze 
until almost firm. Insert 

*; wooden stick or spoon into 
ėąch. Freeze until \rm. 
Makes about 2Ų.

any flavor 
2/3 cup sugar 
1 quart water

SUSIYTENiJBIAS LIETUVIŲ AMĘRtKOJT 
yra seniausia, didfaush ir turtingiausia lietuviu traternallnė cr- 

canhadja, lietuviams ištikto! tarnaujfati jau per 82 metui.

SLA — atlieka kultūrinio darįjui. gelb<j tr kitiermų kuria tuo? 
darbus dirba. /(

SLA — LLr„rt Jri-p ASTUGNTS MILIJONUS dolhrfl
ipdraucu > t v \. „Ar. u ' c /I z M. a J

. ■ > į - (. 4 ■. -m - * < * z * • / k Ot * *•£?*' ' t ’
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainom!*. S? A neieško pelno, Ba

riam* patarnauja tik savišalpos pagrinde

X]ekTien>5 lietuvU ir lietuvio drragij
SuMlvienijime apsidraasti iki $10,000. • ' *v 7

- . ,» v r* r .> M'* * * j

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdranda — Endorweat 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, įlekiančias' 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai. ‘tv*

^A — taikus apdrandžii pigia terminuota spdriuda: ui 
$1*000 apdraudoa rurua temoka tik ŠIUO metama.

SLA — knopu vyra visos* lietuviu kolonijoje. KreipkftAj 
J savo apylinkės SLA kuopę veikė i ui jie Juma 
mielai pagelbės i SLA teiraiytL

Galite kreiptis tr tfedal i SLA Ootr^J 

LITHUANIAN ALLIANC1 OF AMftftJCA 
hU-a Yart* N. Y. 100t|

T< CUE) M3-BUI

Švino ir aršeniko mišinys 
vra’vienas iš biaūriausiti nuo- *- j 
dų? kuris palengva sužalojai 
žmogaus vidaus organizmą. 

Žmonės valgydami daug vai 
siu, patartina nulupti žievę, ir 
išplauti žiedo taure, ir kotą, 
nes tenai visuomet daugiausia 
susitelkę aršeniko ir švino mi
šinio nuodu.

Maisto tyrinėtojai sako, kad 
obuoliai, kriaušės, grybai ry
žiai, morkos, žirniai, jautiena, 
mėsa, veršiena kiaušiniai, ža- 
lios daržovėes, džiovinti .vai
siai saldainiai 1 “birgaliniai” 
gėrimai ir cigaretės turi daug 
aršeniko ir švino mišinio duji, 
kiekį.

Nuo šių nuodų daug nuken
čia suaugę žmonės, bet labiau
siai augą vaikai.

šiandien daug vaikų serga 
ir miršta nuo apnuodytos mi
tybos, prasideda vidurių ne
virškinimas, išpūtimas — ga
stritis, galvos skausmai pas 
vaikus ir suaugusius, • o kar. 
tais net ir smegenų plėvės už
degimas.

0 kur visos kitos ligos, ku
rios byrėte byra ant augančių 
vaikų ir suaugusių žmonių!

Dr. A. J.' Gasenos

išleista knyga su legališkomb 
formomis.

Knyga su formomis gauna
aia • Naujienų administracijoj*

4;. ;; / y.. . "L A ■' 1
I Siuntiniai į Lietuvą 

ir kitus kraštus
P. NEDAS, 4059 Archer Aywhm, 

’CWe«gc, III. 60632. T»L YA 7-59M

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų 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 S5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
auterių: 672if So. Campbell

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

PlkKIYE JAV TAUPYMO BONUI

ENERGY
WISE ?

Soft pads pmteci 
from pain white 
medicated disks 
work to remove 
corns.

Organize ear pooU tt 
tava gasoline.

)Mary PvMk
INCOMI TAX SHV1CI ;

425? S. Mewtweed. T*l. 254-74$ 
Taip prt daromi vertimai, gimini', 
Iškviatimal, pildomi pilietybės prt

> tymai Ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapelic, A^ent 
S20I& W. F5th M 
Ever*. Pert III. 
40642^ . 424-B654

SSate Fam tu? and Casual? lompae?

Advokatas
GINTARAS P. ČEP*NAS

Darbo ralaodoa: nuo 9 v«L ry> 
Uti 6 raL vat SeStadlenl nna 

9 vaL ryto iki 12 vaL d. 
Ir pašai tuMtarim*.

TU. 776-5162 arba 776-51U
2649 Weal 63rd Strael

CMcaco, m. 6062# t

WINTER 
OVERCOAT.

D-jn\ Gc Out Without lt.

6 — Naujienom, Chicago, 8, UI Tuesday. January 19, 1982




