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o vėliau,' plaukdami atgal j jūrą, 
apšaudė žvejus.

Oficiali Izraelio žinių agentū
ra tvirtina, kad Izraelio jūreiviai 
ncapšaudė žvejų.

— Namų jis visfiek nebūtų 
pasiekęs, tai aš jį čia nušoviau.

— Izraelio premjero M; Bė
gine partijos pareigūnai .planuo
ja susitikti su Arafatu ir tartis 
įvairiais-..tarpusdvio SugyYenimo 
klausimai! -1. '

JAV
Haig

Saulė teka 7:09, leidžiasi 4:58 
Oras debesuotas, šaltis, gali

— Pirmadienį aukso’ 
kainavo $377.

MASKVA APIBARĖ ITALI 
JOS KOMUNISTUS

— Lenkijos kariuomenės va
dovybė, prisilaikydama Sovietų 
propagandistų įsakymų, kaip 
tai daro mula Chomeini, bando 
nuvertinti prezidentą Reaganą. 
Piktumas suprantamas: lenkų 
vyriausybė laukė maisto iš pre
zidento Reagand, o gavo sank
cijas.- .■

— Indijos mokslininkai netiki, 
kad Himalajų kalnuose gyventų 
“sniego žmonės”. Jie negalėtų 
pasipriešinti kalnų šalčiams ir 
vėjams.

PASIRUOŠUS KELIAS DIENAS 
ŽENEVOJė IR TARTIS

: ALlo Vaidybos posėdyje pa- 
ęveikintr nauji valdybos nariai: 
Mykolas Pranevičius ir studen
tų. : atstovė Ran 
Jiems, siį v;

Kareivis sustabdo žmogų mi
nutę prieš 11-tą, patikrina jo 
dokumentus, o vėliau 'išsiima 
revolverį ir nušauna:

— Kodėl tu taip padarei? — 
klausia jo viršininkas.

- šimon Peres, opozicijos va 
das, pareiškė, kad jis nieko ne 
žino apie Izraelio karo laivo įsi 
veržima i Libano vandeni's.

— Koks skirtumas tarp Di
džiosios Britanijos ir Lenkijos?

— D. Britanija turi Scotland 
kiemą, o Lenkija turi šunį kiek
viename kieme.

VARŠUVA, Lenkija.— Kokios 
yra pačios žemiausios lenkų ka
riuomenės nario pareigos?

— Televizijds žinių skaityto
jas, nes žinias gauna ne iš savo 
viršininko.

GROMYKA YRA
PRABŪTI

LENKAI ŠAIPOSI IŠ SAVO 
KARIUOMENĖS

Mubarakas žino’, kad 
turės mokėti Sovietų 

už atvežtus ir paliktus 
tiktai jis tuo tarpu ne

turės mokėti. Be

pareiškė vokiečių 
Der-Spiegel”, kad

Chicago, Ill. — Antradie

nine. Nelaimės priežasty 
tyrinėjamos.

Dr. Henry Kft^riTtkana- 
šauja. kad gali išimti visa 
Šiaurės Atlanto Sąjunga: 
Tada JAV-ėms būtų sunkiau 
susitarti su paskiromis Eu

ropos valstybėmis.

TEISMAI NEPAJĖGIA

Vakar, susirinko JAV Kongresas, šiandien vakare, 8 valandą, prezidentas 
Reaganas phsakys Kongresui kalbą apie krašto padėtį..

Sekretorius Haig antradienį 
pradėjo pa-sitarimus- Su So- 
vietų užsienio reikalų minis- 

leriu Gromyka Ženevoje.
KAIRAS. — Egipto preziden

tas Hosni Mubarakas praeitą 
sekmadienį 
laikraščiui 
jis norėtų atnaujinti santykius 
su Sovietų’ Sąjunga.

Prez. Sadatas 1972 metais iš
vijo iš Egipto 17,000 Sovietų pa
tarėjų, inžinierių ir specialistų. 
Sadatas tada išaiškinti, kad So
vietų kariai ragino Egipto ka
rius padaryti perversmą, paimti 
krašto valdžią ir įvesti komunis
tinę santvarka. <

su Brežnevu. Prezidentas neva
žiuos į jokį susitikimą, jeigu iš 
anksto nežinos, kas susitarta :r 
ko jis į susitikimą važiuoja”, •— 
pažymėjti sekr. Haig.

Sovietų ministers Gromyka 
pareiškė, kad tarsis su sekr. 
Haig -įvairiais JAV ir Sovie- 

tų Sąjungą liečiančiais
• • klausimais.

. Sov e'ų valdžia pavalo sustab
dyti ekspansiją p e’mėj Afrikoj 
ir Vidurio Amerikoje, jeigu no- 
"i, kad sankcijos būtų smnažln- 
.o», o tai ne toks jau lengvas 
dalykas. Amerika kitaip pra
moks. kai pasiruoš ir sustabdys 
Kubos diktatoriaus veržimąsi į 
Vakarus.

WASHINGTON, D.C.— Aukš
čiausiojo .. teismo pirmininkas 
Warren E. Burger pareiškė, kad 
Amerikos teismai turi išspręsti 
labai daug bylų.'Vieni sprendžia 
bylas labai greitai, bet sudėtin
gesnių bylų negalima greitai iš
narplioti ir išspręsti> .

Tęisfnd pirmininkas nurodo, 
kad'Teisėjai. ąpkrkuti labai1'dide
liu .bylų skai'čįtimi.č Jis ’ pataria 
imtj^KpriemomUjV .kwi.’ teisėjai 
neluftųjaip sunkiai' aprauti. Jis 
nurodo/kad'.’teismps yra-pagrin
das irtūsįi šąntvarkėfš’.j Jeigu by
lomis . apkrauti, teišėjai neturės 
laiko išnarplioti sudėtingų bylų 
ir skelbti teisingą: sprendimą, tai 
tada visa santvarka gali'pradėti 
braškėti.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdyba sausio 15 d. posėdžiavo 
savo būstinėje Chicagoje, Pcfeėdį 
prAyedė "pinn. dr. K. Šidlauskas. 
Pirmininkui painformavus, nuT 
(arta daryti žygių, kad JAV 
paŠJąs l983 m. išleistų Dariaus 
Girėno pašto ženklą. Specialiu 
atsišaukimu bus paskatintos lie
tuvių ’organizacijos 'savo laiškais 
kreiptis į jiAV pašto vadovybę; 
parėmįahi šį sumanymą.
' Dr. K; sidĮauskas painforma
vo apie plačią ir sėkmingą Pa- 
baltiečių. ktimiteto veiklą Va- 
šingionęy ■ palaikant įgjr^ns ryšius 
su valdžios įstaigomis ir parei
gūnais. Tame komitete lietu
viams atstovauja A-plėrikoš Lik- 
tūvių nTaryba;; Nuspręsta šios 
veiklos finansavimui iš: ALTo 
paskirti11,285 dolerius.

Sovietų inžinieriai statė egip
tiečiams plieno dirbtuvę. Darbas 
stovi nebaigtas. R asm išleido di
deles sumas pinigų, bet viskas 
stovi nebaigta. Mubarakas sutin
ka leisti Sovietų inžinieriams 
užbaigti nebaigsiąs dirbtuves ir 
pažiūrėti, ar rusai gali ką nors 
naujo pastatyti • ir -egiptiečius

Antradienio ryta Grcinvka 
oranešė, kad jis, pasiliks Ženevoj 
tiek (Lenų, kiek pasitarimui rei
kės ,ir kad jis yra pasiruošęs 
svarstyti visus klausimus, kurie 
tame pasitarime iškils.

Manoma, kad sekretoriaus A. 
Haig pranešimas apie preziden
to Reagano ir Brežnevo susitiki
mą yra gana aiškus ir apie tai 
negali būti kalbos, jeigu Gromy
ka neno’rės kalbėti Lenkijos ar 
kitais klausimais, šie klausimai 
vra tiktai dalis sudėtingų prob- 
emų, kurias teks spręsti '•ekre- 
.oriu: ir ministeriui Gromykai. 
Gromyka neskris į Ženevą nesi- 
iarti. Jeigu Gromyka leidosi už
sienin, tai jis yra pasiryžęs Išsi
aiškinti vi-ę eilę kiausimų.

Iki šio meto prez. Mubarakas 
dar nieko nepadarė. Jis apie tai 
užsiminė vieno vokiečių laikraš
čio reporteriui, bet spauda jau 
tvirtina, kad prezidentas Muba 
rakas jau keičia Egipto vedamą 
politiką.

Prez. 
Egiptas 
valdžiai 
ginklus; 
žino,, kada 
to, gėri santykiai su Sovietų Są 
junga gali atsiliepti į kitų Egip 
to kaimynų poziciją.

MUBARAKAS PLANUOJA KVIESTI 
RUSUS ASVANO UŽTVANKAI TAISYTI

-LEIS SPECIALISTAMS APMOKYTI EGIPTO DARBIXIXKCS

Gromykai prez. Reagano pi- 
ikelbtos sankcijos yra svarbes- 
lės negu Lenkijos kariu komite- 
as Lenkijai ig lbė i. Javų, ric- 
>alų ir pašarų stoka Sovietų St
ilingai yra svarbiau, negu So- 
vielų valdžia manė, kai paskel
bė. kad ji išplės didesniu* dirvo 
nūs ir išaugins daugiau javų. 
Set javai taip greitai neužauga 
Sovietų valdžia p:r virš (U) me- 
ų plėšia dirbamos žemės dirvo 

nuš. bet javų kaip n .buvo, t Ji;
r nėra

ŽENEVA, Šveicarija 
Valstybės sekretorius 
vyko j Ženevą aptarti įvairius 
JAV ir Sovietų Sąjungos reika
lus, bet jis pareiškė norą, kad 
pirmoje eilėje butų svarstomas 
dabartinis Lenkijos klausimas. 
Prieš penkerius metus pats L. 
Brežnevas pasirašė baigminį 
Helsinkio aktą, draudžiantį ga-

I lingai valstybei bet kokiom:s 
1 priemonėmis daryti įtakos į 
: silpnesnį savo kaimyną. Sekre- 
į torius Haig yra labai tiksliai-in 
'formuotas apie Sovietų kariuo- 
į menės vadų įtaką į Lenkijos ka- 
į riupmenės vadus ir į nutarimą 
įvesti karo stovį.

^Sovietų propagandos agentū
ros paleido gandą, kad Gromy
ka nesftars su sekretoriumi Haig 
Lėrikijos vidaus reikalais, n:i 
jokiu .Kitu klausimu, nes .JAV 
neturi teisės kištis Lenkijos vi- 

' feu^Vc^afo^'A^erikos 
delis stisido’mėjinias Lenkijos 
įvykiais ir noras daryti įtakos į 

jltnk.ų .: vyriausybės nūtarfmus 
Į jau yra’ kišimasįs į Lenkijos re- 
kalusi-^: ;• ‘

Į ^Sekretorius -Haig paskutinė
mis klienomis* patyrė apie Gro- 
myį&s ••nenorą', tartis .Lenkijos 

|vudimu. Jis taip pat

^1b^7'fta?hmente, jirašant *veh 
k^^tį-;karo^toyi.6<įstalyiną i>ąr 

galėta

Cirbįjoš p^reigūnūš, nu
Matyt, kas nors atsitiko su mo- ’ visybė pdtVcU’

torais, kad nebuvo galima laiku Ijijirrts/ * -. ,1 •-
juos išjungti ir nutraukė lėktų-j torius Haig; patyręs ap’d 
va į uosio vandenį. Kapitonas ’gen/'Jaruzelskio planus, sjuderin: 
buvo sutrenktas, išvežtas į ligo- tos; su 'dabartinės vyriausybė 

fekilavimais, pareiškė, kad da-’ 
bartiniu metu negali būti jokioj 
kalbos apie prezidento Reaganc 
susitikimą su Sovietų Sąjungo 
aukšciauMOsics tarybos pirmi 
ninku Leonidu Brežnevu. ‘"Jeigu 
mes čia Ženevoje nesi tarsim :i 
nesusitarsim, tai prezidntui Rea 
ganui nebus ko kalbėti Žcnevow

' Tht Fint and Gtoatu! \
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apmokyti, kaip nebaigtas dirbtu 
ves padaryti naudingomis.

Reikalą bereikalingai 
išpučia

Prez. Sadatas, susitaręs su 
Egipto kariuomenės vadovybe, 
įsakė visiems rusams išsikraus
tyti iš Egipto. Turėjo išvažiuoli 
visi, kalti ir nekalti. Egiptiečiai 
nežinojd, kurie ragino egiptie
čių karius sukilti prieš savo va
dus. Prez. Sadatas įsakė kiekvie
nam Sovietų generolui, admiro
lui, diplomatui kraustytis iš 
Egipto. Išvažiavo 17,000 Sovietų 
karių, jūreivių, agentų.

Pernai rugsėjo mene*į prez. 
Sadatas išprašė apie 700 Sovie
tų patarėjų, kartu su ambasa
doriumi Vladimir Polyakovu ir 
kitais 6 diplomatais. Juos kalti
no nerimo kėlimu Egipte.

Rusai sutinka pataisyti 
Asvano užtvanką

Prie .Asvano dirbusieji Sovie
tų inžinieriai taip pat išvažiavo 
namo. Jie, atrodo, nebaigė dar
bo. Asvano užtvanka paliko’ la
bai blogą vardą Sovietų planuo
tojams inžiiiicriams.

Sovietų vyriausybė jau anks
čiau pasiūlė padaryti kelias pa 
kaitas Asvano užtvankoje. Sada
tas nenorėjo nieko žinoti. Tuo 
tarpu prez. Mubarakas priėjo’iš
vados, kad su rusais geriau gy
venti geruoju, negu visą laiką 
vesti kova.

ariu 
lyga. 

“AinęrikosLtetuyiit Taryba’'; - 
: Dr. ,’J? Valaitis' pateikė toli- Į

ALTo'veiklos planų pa- 
siulymąį .apimantį- ikotirdinuotas 
AT.T& ir VLIKo’ pastangas, sie- 
kiiną’į JAV Kongresą pravesti 
fiėjjivį: ątstCFyV įjungimą. į poli
tinę veikla’ jį ūsų profesionalų, 
|ąutW^yėS^iiĮ:Jidhf ,j<f'ėęjci36s,i 
finansų vOkimąį jskytl-Įįi-oFga’ni- 
ląyil^.^^o'rniacįjoši • plėtimą, 
risą5Įų^išĖą?. .gCTįnūną' santykių 
si£. Irištirjėmis' organizaicijo- 

švaistymas'- bns 
aięlįąnŽj^nrejpc^dyiet _’ i.; - i: 
"'-^ąuju'ĄLTo iždtnihku iš'rink- 
ttis ^Mykolas' Pranevičius,- o; f i- 
naįD^iSE^rętdritimi.T^-;.’ Pėlraš 
Bii&A?-Išrinkti. jALTd. kdmfcijų 
pūtminirikai; Sėkretoriaio — inž. 
Gi/'Ęąžaiiskas, Politinės — dr. 
K^Įdląiiskas/' Visuomeninės' — 
dr. Lį Kriaučeliūnas, Skyrių — 
T. Blinštrubas, Finansų — M. 
Pranevičius, Spaudos ir infor
macijos — kun. J. Prunskis, 
Teisių ir statuto — dr. J. Valai
tis,. Namų administravimo — 
dr. V. Šimaitis. Pirmininkai at
einančiame posėdyje pristatys 
šavd komisijų sudėtį patvirtinti.

Posėdyje dalyvavo dr. K. Šid
lauskas, .T. Blinstrubas, dr. L. 
KriauČeiiūnas, dr. Vi. Šimaitis, 
dr. Ji Valaitis, inž. Gr. Lazaus
kas, M. Pranevičius, P. Pučas, 
adv. S. Kuprys,’ St. Balzckas, Jr., 
J. j Lekas, A. Gabalienė, B. Tri- 
čytėį kun. J. Prunfckis.

a (ALTo Informacija)

RINKO ŽINIAS APIE 
BRITŲ KOMUNISTUS

LONDONAS, Anglija. — Bri
tų moteriškė, dešimt metų rin
kusi žinias apie britų komunis
tų partijo’s veiklą ir teikusi jas 
policijai, prisipažino prie i-avo 
darbo; sako, kad ją sąžinė pra
dėjusi graužti.

Betty Gordon norėjusi ką 
nors gero padaryti britams. Jai 
buvo pasiūlyta įeiti į kcluunistų 
partijos eiles, rinkti žinias apie 
jos veiklą įr. teikti jas policijai. 
Tą darbą ji į vykusiai atlikdavo, 
bet ji pradėjo nerimauti. Ją pra
dėjo.kankinti, sąžinė. Jai atrodė, 
kad jai nereikėjo kištis į šitokį 
reikalą.. Jos. privatus gyvenimas 
buvo žinomas britų komunis
tams, Ji viską išpasakojo ne tik 
komunistų’ vadams, bet ir britų 
policijai ir spaudau Dabar ji 
ramesnė. ' > ’ - J
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MASKVA, Rusija. — Praeitą 
sekmadienį Maskvos radijas la
bai smarkiai apibarė Italijos ko
munistų partijos vadovybę. Ita
lijos komunistų partija yra pati 
didžiausioji Europoje, bet jas 
politika labai jau savarankiška, 
dažnsi priešinga Maskvos veda
mai politikai.

“Tass” paruo’šlas pranešimas 
tvirtino, kad Italijos komunistų 
partijos vadovybė dažnai padędĮ 
“imperializmui”, išeidama prieš 
pagrindinius mąrkrigmo prin
cipus. Kritika nukreipta ne prieš 
Italijos komunistų partiją, bet 
prieš partijos vadus, klystančius 
nuo “komunistinės pdrtikos”.

IZRAELIS APŠAUDĖ 
ŽVEJŲ LAIVUS '

BEIRUTAS, Libanas. — Izrae
lio karo lėivas ir du pagalbiniai 
laiveliai, įplaukę į Libano van
denis apšaudė Libano žvejų lai
vus, gaudančius žuvies Libano 
teieteriniuose vandenyse.

Izraelitų karo laivai miškan 
dinti du žvejų laivelius ir sun
kiai sužeidė penkis žvejus. Iz
raelio užpuolimas buvo padary
tas Tyre apylinkėse. Izraelio lai
vai priplaukė prie Libafflo ir ap-

’■ KALENDORIUS

Sausio 26: Polikarpas. Rknan

TIRIA DC-10 KELEIVINIO 
LĖKTUVO NUSLIDIMĄ

BOSTON, Mass.— World Air- 
-ways DC-iO-keleivinis lėktuvas, 
šeštadienio naktį besileidžiąs 
Bostono Logan aerodrome, per- 

■ šoke' nu ileidimo vietą ir smogė 
j uosto vandenį.

Laimė, kad niekas nežuvo. 
Lėktuve buvo 196 keleiviai ir 12 
žmonių įgula. Keli keleiviai bu
vo sutrenkti, bet niekas nežuvo. 
Visi išlipo iš lėktuvą'per lėktuvo 
užpakalįnes duris, .Pradžioj ma-j 
nyta, kad aerodromo (akas bit- 
vo apledėjęs Ir stabdžiai nepa
jėgė lėktuvo sulaikytų.J>et taip 
nebuvo. Jokio ledo ąnUtako ne- 
buvti. • ■ ■■.



Gydymais £Bti tt drėgnas

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

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

viena -rūšimi sąnarių ligų, su <

Kiek aprimus skausmui, sąnario 
gimaaglikavimas. Tas gimnasti- 
k avimas yra labai svarbus, nes 
išmankštinami raiščiai apie są-

1957 metų birželio 30 dieną Lietuvių Tautinių šokių šventėje šoko Cleveland© “Jau
nosios Birulės" taut, šokių grupė. Paveiksle matome dalį ’‘Jaunosios Birutės” šokėjų.

SANARINĖS NEGEROVĖS (2)
Susipažinkime su dažniausia žmogaus ne
gerove, tada lengviau seksis dorotis su ja.

■_ (Mediciniškas raginimas)
Praeitą kartą susi]>ažmoi»e su. laukti A

Nelaimė, kad žmonės čia fiarc 
Tai susinę-: dklrlc klaidą, ihe palys sau fliag- 

šiajimo, sjpariBės kremzlės liga, nozudjasi ligą 5r palys ^mėgino 
Dabar susipažinkime su kita, I įvairiopai gydytis. Kol netrenkia 
labai dažna ir sunkiausia sąna perkūnas, tol jie žaidžia su ug 
rine liga, su REUMATOIDINI C aimi. Tiki-as ligos nustatymas ii 
a rtri tu ^Rheumatoid artlirM-is) • pkmūdĮas jos gydymas dažnai di- 
ši liga pas pensininkus kaip pir- ėdžiai pagerina žmogaus stovį ir 
mas susirgimas rečiau pasitaiko, palengvina nusiskundimus. Būti- 
Vienok, jei sirgai tokiu artritu i 
jaunose dienose, jis gali vis te-< 
besitęsti 
dienų.

Reumatoidinis artritas gali iš 
karto’ apimti daugelį sąnarių, o 
taip pat ir ‘kitų kūno dalių. Pa
prastai, daugiau negu vienas są
narys esti tos ligos apimtas. Daž
niausiai liga prasideda smul
kiuose sąnariuose: rankos pirš
tų, riešo, kojos pirštų, kaklo m 
žandikaulio.

Pradiniai tds ligos reiškiniai 
gali, būti karštis, nevalga, meti
mas svorio ir širdies bei plaučių 
negerumai. Vienok minėti sąna
riai ryškiausiai toje ligoje esti 
varginami: jie esti skausmingi ir 
vsa liga sukasi apie.juos.

Reumatoidinio artrito eiga 
įvairuoja. Kai kurie žmonės la- f 
bai sunkiai suserga jau iš pačios! darbas. Niekada ši liga taip ne- 
pradžios. Kitiems ta liga esti 
lengva ir mažai negerumų tei
kianti. Sąnarių Skausmai gali 
užeiti įF .praeiti. Galrilgaf po^t#

DYMAS DRĖGNA ŠILIMA. Ne 
sausa, o drėgna, būtinai tokia.; 
Todėl karštas vanduo, karšti 
kompresai, net vaško, puivo’ voj 
nios naudojamos. Todėl karštas 
kompresas, o po aprišimo tokiof 
kompreso šti neperšlampama 
medžiaga, šildymas su karšta, 
pūsle ar eick-trine pagalvėje.- 
Toks šildymas ttfri tešhs dieną-^ 
naktį laibai figai. <čia fegi nieko 
neatsieksime, jei žaisime su šil-. 
dymu: jei truputį pašilde vėl; 
eisime prki kasdieniniu darbą. t 
Taip niekada ©edarjfcime. Kai-; 
tinkime firėgnoje š?Kmoje sąna
rius ištisai diehemis ir naktimis' 
tol, kol gydytojas -mwns kitaip" 
patars.

.Juoku iš pradžios nėkrės- 
kinie su tcfciu artritu, tik tada] 
verksnį, vįftiau fcesiilauksijne.į 
Kitaip elgiantis, kai viskas bus 
po laiko, žmogus ateis -verkda
mas, prašys pagalbos, o jie ne
bus galima. Juk niekas nieko 
gero nepadarys, kai tinginys 
ūkininkas, nenusausinęs rugių 
lauko galą, rugių neteks, kai tik 

. __ ’ \ .. 2^ . "šį į dirsės tame plote vietoje rugių
x tvarkyti.. Tada nesulauksime la- keros. Todėl irsti reūmatoidiniu* 

žmc^uš jaustis sveSciiT po 'kurio* bai sunkios padėties. artritu laiku reikiamai tvarky-
Antras labai svarbus gydymo kimės, 

būdas, tą ligą tvarkant, yra ŠIL- [ siu derliaus.

net iki pensininko

laiko j gali sunkiai susirgti 
skausmų ir liguistumo susi

Gali pensininką kamuoti 
dar ir kitoks artritas

žmonės kartais turi pleiskanų-

sąnarys. Jis esti patinęs, parau
dęs ir 1?.’ skausmingas.

Gydymas tekios sąnario ligos

negeroves. O susirgę, būtinai du 
kime gydytojo priežjūroje jau 
nuo pačias susirgimo pradžios. 
Būtinai pildykime gydytojo nu
rodymus, vengdami patarimų 
draugų, kurie, geros širdies ve
dami, seda ligonį ligos pasum 
kėjimar U>augiau apie tai ki
tą kartą.

Pasiskaityti Joseph Lee Hol
lander: Aruintis and Allied Con
ditions, Lea and hebiger, Phila- 
ueipnia. Tai puslapių Xny- 
ga apie artritą ir jam artimas 
uegeioves.

nai reikia kreiptis pas sąžiningą 
gydytoją, ir pildyti jo nurckly- 
mus. Tik tada ta sunki liga neiš 
siplės taip, kad žmogus pasida
lytų visiškas paliegėlis, net atsi
sėsti bei atsigulti pats be pagal
bos negalintis.

Ir čia svarbiausias gydymas 
yra žmogaus organizmo stipri
nimas sveiku maistu, tyru oru 
nuodų vengimu ir atsakančiais 
vaistais. Svarbiausias šioje ligo
je vaistas yra paprasčiausias h 
pigiausias: ASPIRINAS. Tik jo 
reikia, esant gydytojo žinioje, 
paimti iki tuzino tablečių per pa
rą, kartais ir dar daugiau. Turi 
pradėti ūžti, ausyse nuo to vais
to. Tada juomi esti prisotintas 
kūnas, tada ta liga esti geriau
siai gydoma, čia ėmimas vienos 
kitos aspirino tabletės yra niekų

sutvarkoma. Todėl liaukimės i 
save menkinę, pradėkime kaipi 
reikiant sunkiausia artrito rūši

Great

jančių odos ligą ant rankų, ko- Lvra Myrnas podagros: neper- 
jų, kūno. Tai odos liga, vadina- sivalgymas, griežtas i _ . 
tea PSORIASIS. Kartais tokie! vengimas, ir nevalgymas daug 

uri-c acid turinčio maisto: žu
vies, raudonos mėsos, vidaus or-

žmonės susilaukia artrito visai 
panašaus j virš minėtą -reuma-

griežtas svaigalų

šingai, jiems/ sustingus, lieka 
skausmai judinant sąnarį nei ir 
tada, kai liga esti praėjus. Kor- 
tizono (cortisone) injekcija į 
skaudančią bursą (tepalinę dė
žutę) dažniausiai greitai prašali
na skausmus. Kol-aštriai skau
da, reikia ramiai ranką laikyti ir 
vonioje skaudamą sąnarį šildyti.

Raumenų skausmai (myalgia 
rheumaiica)

Yra tokia negerovė, kada ran- 
menys ir apie juos sąnariai ima' 
skaudėti. Žmonės tokią negero
vę vadina REUMATIZMU 
(RHEUMATISM). Gydytojai to
kią negerovę vadina POLY-’ 
MYALGIA RHEUMATICA. Tai 
daugelio raumenų (POLY- MY
ALGIA) skausmai. Toji liga ap
ima raumenų kraujagysles dau
giau ,negu pačius sąnarius.- Ima 
mausti ir skaudėti raumenis ir

Prezidentas Reaganas buvo 
paprašęs Kongresą skirti užsie
nio paramai gana stambias su-

teiSinį artritą. Tik dėl odos fi-įsanų (kepenų, inkstų, smegenų, -sąnarius, ypač apie pečius ir 
gos gate as artritas esti ’mažiau «plaiiČių..negėrimas klubikaulius (hips). Kartais strė~
sunkus jr ne taip pavojingas ! tOcr^ kavos ir tikros arbatos, nas ima taip smarkiai skaudėti, 
Tdks artritas gali gorėti * pupelių... Na, kad žmogus negali kėdėn atsi
gėri atsakančiai sn odos 'ligosi^ vaistų, gydytojo sėsti ir iš jos pasikelti. Atsiranda

| priežiūroje esant. I

> Poniškos artritas I

Persivalgę ir svaigalais persiu

negėrimas klubikaulius (hips). Kartais strė-

gei’ėįuun bei blogėjimu.

geriantieji žmonės -dažnai susi-i

j tokie reiškiniai: ne valga, svorio 
Į metimas, galvos skausmas, stai- 

' ! ®us aPakimas, ir nusiminimas.
»' Į Kraujo tyrimas vadinamas rau-

Tik pensininkams pasitaikan-i donųjų kraujo kūnelių nusėdi.

jiktą, gruodžio 9 d. 222 balsais 
prieš 184 nutarė skirti užsienio 
paramai šiais 1982 fiskaliniais 
metais 5,727,854,000 dolerių. Ir 
ateinančiais 1983 fiskaliniais me
tais skiriama jau 6,415,930,000 
dolerių.

Kaip matosi iš balsavimo, la
bai didelis kongresmenų skai
čius buvo' priešingas tokiam di
deliam mokesčių mokėtojų pini
gų , išmetimui, kuris paprastai 
jokios naudos ar įvertinimo 
Amerikai neduoda. J. J-tis

laukia taip vadinamos FGČMtš& sąnarių neg^ovė yra panaši j tHas (blood sedimtntatioh rate, 
fh^agrą, betone ji. Todėl ji va-į trumpiau: BSR) esti labai padi- 

) rūgštis* fidiasi P$K®^^SLT. Sąnariai ‘ dėjęs. Kartais prisieina mikro- 
i(4nūc acid) fe’aujurje pagau- išrodo kaip sergant podagra, bet: skopiškai tirti dalelę, paimtą iš 
sėjusi. Jos kristalai gali sąnariuo- .1 sąnarius iškrinta j arterijos smilkinio sintyje (biop-
se iškristi ir didelius skausmus ne ^S^tiš (ūric aeid), bet kitas r Sy) 
sukelti. Toks tų kristalu iškriti- j c^iem^a^as: CALCIUM PYRO-J _ .I nuAoniT A-nT- j______ _ ..u ! Si ligą turi būti įtariama vi-

Jsais tais ątyeįa^,-ka,i\neįprasĮąs 
Iremnatizmas -atsiranda. Labai 
gerai, kad ’gydymas per burną 

kad čia esti apimti daug didesni maB1Qniis KQR1IZONO tabletė- 
kelrai- ir* '^ktnbrkaulio |iins sėkmingas. Kartais pri- 

į sicina tas tabletes imti sumazin- 
J sėja šlapimo' rūgšties kiekis] ^oni^ dozėmis per 18 mėnesių 

(uric acid), kaip saldus, ir kaip ^rauiūję. .
ši tarsi .podagra (pseūdogout) 

Į triglyceridai). Nereikia kraujo gali prisidėti prie jau esamos są- 
į tyrimo dvylikos ar 24 būdais narių ligos, minėtos praeitą kar-

KOS LIGOS — 1 
(goi>b). Tada šlapime

mas gali pirmą kartą pensinin
kui pasitaikyti, visai anksčiau 
jokių skausmų sąnariuose netu
rėjus.
. Už tai būtinai kiekvienas pen

PHOSPHATE. Tada sąnarys estij 
uždegtas: paraudęs, patinęs ir j 
skausmingas. Taip pat skiriasi 
nuo podagros šį liga dar ir tuo.

sanariai:^iniffkas turi j^asilrkriirti'kraują- ■ ... ,
bent būtiniausiu būdu: sužinoti Į ^nai>š. šioje negalėje nepagau-1 

tik tada išvengsime dir- ,reįRįa kaip kraujas yra rūgštus • .^<--7 ■ . - .

Į dvejopai riebus (cholesterolis ir

j tirlis, išskyrus ypatingus atvejus j prje osteoartrito. Ji gali ai 
Gali pirmą kartą pensininkui j Prasti turint ligą, visai nesurišta

Į pradėti sąnarius skaudėti dėl po- j sąnariais, sakysim, kokį už- 
j dagros net anksčiau turėjus pa- -degimą ar širdies ataką. Neretai 
j didintą kiekį šlapimo rūgšties ta pseudogo’ut liga prasideda po; 
į *raujuje. Galėjo praeityje būti sąnario sužeidimo. Skausmų są-1 
« padidintas kraujo rūgštingumas > nariuose atakos šioje ligoje gali 1 

(uric acid), bet toks žmogus ga- labai skausmingos ir labai žmo- 
įėjo neturėti sąnarių (ar strėnų) gų luošinančios, -kol nustatomas

. skausmų tol, kol jis sulaukė pen- tikras diagnozas. i» pradedamas
I 111.-, K ’ l

tą. prie osteoartrito. Ji gali at-

SAULĖTEKIS

Tylinčią pakalnę 
Padengė’ šešėlis. — 
Melsvu kalno smėliu 
Plaukia debesėlis, . f

Nuaidėjo varjUs,’’-

0 baltoj viršūnėj. 
Saulėta ir šventa.

ar net per du metus.

Išvada. Labai rimtai tvarkyki- 
mės su savu elgesiu dar sveiki 
būdami. Tuo' būdu rečiau girg
sime bet kokiomis ligomis, įskai- skyryboms.

Tylinčią. pakalnę 
Padengė šešėlis, — 
Melsvu slėniu plaukia 
Rusvas debesėlis.

— Saudi Arabijčts biznierius 
sumokėjo gražuolei Sarojai Ka- 
šagi pustrečio bilijono dolerių

■ sininko amžiaus. j atsakantis gydymas.
! Mat, gali kai kurie vaistai. |
; imami dėl kitų ligų, pagausinti Į Tepalinės dėžutės uždė-
i kraujo rūgštingumą. Sakysim,! . Šlmas burzitas 

kai žmogus ima šįapimą varan- i Kartais žmogus mano lurįs

1

Drea 
Machine.

čius vaistus (diuretics), afte artritą, kai tikrumoje jis turi ti)<; 
kai ji esti gyddmas nuo vėžio sąnario tepalinės ""dėžutės - (bur- 

j vaistais, gali šlapimo rūgštis pa- zos) uždegimą, burzitą (bursi- 
• gausėti kraujuje ir sukelti po^į tis). Apie sąnarius esamos ke- 
I dagros ataką —sąnaryje škaus-[ bos tepalinės dėžutės (maišc- 
{ mą. Paprastai, podagros skaiis { liaij gali užsideigti ir skaudėti 
į mąi esti tik viename sąnaryje : panašiai kaip artrito atveju, są- 
1 vienu laiku. Tik retais atvejai^ 
j daugiau kaip vienas sąnarys ima ___________
j skaudėti, podagra sergant. Daž- kai sąnarinė dėžutė peties sąna-j 
i nai ima skaudėti baaži sąnariai. 
! sakysim, didžioj o kojos piršte

nariai kad skauda. Burzitas gali 
laikinai suluošinti žmogų, ypač

ryje esti užsidegusi. Tada gali' 
petys su visa ranka būti nepaju- i

Senovinio Egipto praeitis 
Byloja — buvo ten toks paprotys, 

Iškilmingiau kad mirusį palaidotų, 
Samdytos kad garbstytojos1 prie jo raudotų. 

Štai laidota viens egiptietis įžymus.
Garbstytųjų minia su staugimu lydėjo, 
Kai mirusis iš trumpalaikės būt'ie&ėjo 

Jau Į ramybės amžinos namus, 
čia pat keleivis, tai matydamas, galvojo, 
Kad giminės čionai -velionio taip vaitojo.

“Sakykit, — klausia, — džiaugsmo kiek jums sudarytų, 
Jei mirusi kas atgaivintų?

Aš magas įr galiu Įvykdyti tatai: 
Būrimais tam tikrais atliekam tai — 

Velionis šis
Tuojau atgis.” —

“0, tėve! — rėkia 'jos, — -pradžiuginkie vargšes!
. Vienos malonės prašome tik mes, 

Kad po kokių penkių parų — tegu baila — 
Numirtų jis vėla:

Iš gyvo jo jokios nėra naudos, 
-G ir sr lūs tad kitados? I

Q fei numirtų, 
Tai staugt dėl jo mus vėl samdytų.

* * * - -
r -daug turtuolių, iš kurių mirties vienos 

Kam nore galėtų būti tik naudos.
1) Garbstytoje — garbintoje, raudotoja

(J. A. Krylovas — Pasakėčios; vertė-J, Vaikiais)

AKARŲ VĖJAI
W<-

w-wiu < reality.

Amartra M tba that > fnflgto

«bc ysar*. That maabi jttir dfcMlbe

ii v ».i.

R. VILIAUS

112 modernios poezijos puslapių. Kaina^5.. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją kai atsiusite' prairus 

tokiu adresu:
aujienos, 1739 S. Halstcd St, Chicago, IL 6C6(JS

l II

2 — Nau’wn^K CJ



darbais, atstumtam Kris-DETROITO NAUJIENOS
Detroito Lietuvių Organizacijų Centro veikla

I

j Raštas yra taip pat naudingas 
pamokymui, kaltės įrodymui,geroje I

Vasario- 
vėliavų

ai j man juos-davei ir jie yra laikę per Ado'mą nuodėmingos žino- 
t Tavo žodį. -Dabar jie .yra* gave gaus prigimties^ į kurią įeina as-
PC • • l.____  __ _ 1 ___ ____________________Iv

l'.£ '?■
į*
B.

ČETROITO, MICH., TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ, šokusi 1957 m. birželio 30 d. Pirmojoje 
Li.tuvių Tautinių Šokių šventėje. Clricagoje. Vadovė buvo Galina Gobienė.

Vasario 16-oji artėja. D.L. Or
ganizacijų -Centras sausio 17 d. 
savo posėdyje aptarė skubius 
bėgamuosius rėikalus, susijusius 
sa Vasario IG-dsios iškilmingu 
minėjimu. Pirmininįcas adv. R. 
S. Sakis trumpai posėdžio* metu 
parbėgo Vasario 16-osios paruoš
tą programą. Minėjimas prasi
dės vasario 14 d. 10:30 vai. pa-

Petroniai, Petronis Industries, 
Ine., savininkai.

Lietuvi, atsimink, kad D. L. į 
Organizacijų Centras ir Amari-į 
kos Lietuvių Taryba buvo įkur
tos prieš 39 metus, aliko politi
nius ir kultūrinius darbus, rin- 
ko1 aukas Lietuvai laisvinti. Atsi
mink, kad ALTas kartu su DLO- 
Cu padėjo mums įsikurti šiame

rapijos rajone, prieš pamaldas 
bus- pakeliamos Lietuves ir 
Amerikos vėliavos. Detroito 
miesto centre, prie rotušės. Lie
tuvos trispalvė pakeliamas va
sario 16 d. (antradienį) 8 vai. 
ryto, nuleidžiama 5 yal. ^popiet. 
Pakėlimui vadovauja ’Švyturio 
Jūrų, St. Butkaus kp. šauliai, ir 
Baltijos bei Gabijos skautai, da
lyvaujant visuomenei.

Minėjimas - akademija įvyks 
Kultūros centre 12:15 vai. Minė- 
j-mą atidarys ir trumpą žodį tars 
DLOC pirmininkas adyt Ray- 
mondas S. Sakis, kuris persta 
tVs programai pravesti vadoVą, 
Vėliavų įnešimui į salę vado
vaus Švyturio Jūrų šauliai. In- 
vokačiją sukalbės šv. Antano 
parapijos kun. Kazimieras Si
maitis. Amerikos himną giedos 
solistė Danutė Petronienė, žuvu
siųjų dėl Lietuvos laisvės pager
bimas .minutės tylos * susikaupi
mu; bus deklamuotas: tam mo
mentui pritaikintas eilėraštis; 
savanorių būrėjų : ir Klaipėdos 
krašto vaduotojų pagerbimas. 
Birutietės prisegs gėles visiems 
vaduotojams. Bus skaitctiios pro
klamacijos — Michigano guber
natoriaus, Detroito ir Southfield 
miestų burmistrų. & a '

PagrfnSmis kalbėtojas— Al
gis, Kasiulaitis iš Klevelando. 
Angliškai kalbės Michigano kon- 
gresmanas John D. Dingelf. Iš 
kilmingo minėjimo proga bus 
apdovanoti žibuųio ir Aušros li
tuanistinių mokyklų konkurso 
laimėtojai. Meninę dalį atliks 
solistė Danutė ^Petronienė ir Jo- 
hanes Dali pagros violončelu, 
pianinu palydint estui.

Į minėjimą yra pakviesti ir kr 
tų tautybių atstovai. Minėj i md 
metu, kaip kasmet per 39 metus, 
aukas rinks D.L.. Organizacijų 
Centras. 'Lietuvai laiŠvhiliT’r lie
tuvybei palaikyti -,taip, kaip nu
rodo-: DLOC statutas. Visos au
kos persiunčiamos Amerikos 
Lietuvių Tarybai. Vasario 16-os 
proga bus išleista, programa; 
mecenatai — Danutė ir Leonas

aras—

AR JŪS ATPAŽĮSTATE TIESĄ?
Kad atsakyti :šį klausimą, pro- pataisymui, ugdymui daryti kas 

tingiausia būtų sužinoti, kas yra te:singa, kad Dievo žmogus bū- 
liesa ? Ir Naujojo Testamento, tų tcaulas, paruptas kiekvienam^ 
Jono Evangelijos 17:7, jau pats 
Dievo Sūnus mums yra als'akęs: 
“Tavo' Žodis yra tiesa!” Šioje 

~ j vietoje skaitome, ‘kad Dievo Sū-

maldomis už žuvusius dėl Lietti- į svetingame krašte. Lietuvai lais
vos laisvės. Pamaldos vyks visą- • vinti ir lietuvybei išlaikyti rei
se trijose lietuvių parapijų šven-j kalinga nemaža RŠų. DLOC vai-

* tovėse. Organizacijos pasirenka dyba iš anksto Jums dėkinga, 
šventoves. Dievo Apvaizdos pa- Siu minėjimo rengėjai — D.L 

Organizacijų Centro Valdyba.
< ♦ ♦

ŠVYTURIO JŪRŲ ŠAU
LIŲ VEIKLA

Prisšmetinis valdybos posėdis 
įvyko sausio mėn. 15 (L šv. An- Į 
tand parapijos patalpose. Pasėdį* 
pradėjo pirm. B. Valiukėnas. Į 
Praeito posėdžio protokolą per-į 
skaitė sekret. A. Vailėnas. Apie 
kasds stovį pranešė kasininkas 
V. Rinkevičius. Kūčių vakarienė; 
davė $118 pelno. Pirm, 
liukėnas.padarė pranešimą apie 
Centro valdybos nesutarimus su 
Garbės teismu. Pranešė, kad ga
vo nepasitenkinimo laišką iš K. 
Urbšaičio. Į kuopą priimti Šeši 
nauji nariai — Vyli j a Teličcnai- 
tė, Julija Žebraitytė ir kt.

Aptarta stovykloje virtuvės’ 
įrengimo darbai, kurie bus pra-| 
dėti vykdyti šį pavasarį, kovei 
mėnesį.-Pagal M. Abariaus ap
skaičiavimą, medžiaga kainuotų 
maždaug 2,000 dol. Tie šauliai, 
kurie prisidės prie fizinio darbo|n^ane atsiuntei 
vykdymo, bus įrašyti į knygą iri 
bus užskaityta kaip auka, pagal protu sukurtas, bet atėjo iš dan 
atliktą darbą.

švyturiečių 15 metų jubilie
jaus paminėjimas įvyks liepos1 
mėn. 4 d; šia proga bus išleis-, 
tas leidinėlis.

Lietuvos Atstovybės Washing- 
tone rūmų remo’ntui paskirta 
50 dolerių auka.

Nutarta suruošti balandžio 
mėn. 18 dieną gegužinę po sto
gu, Lietuvių namuose.

švytnriečiai vadovaus 
16-osioš šventės proga 
ceremonijoms.

Susirinkimas baigėsi 
nuotaikoje. Buvome pavaisinti; 
kavute. , r .

5 nūs meldžia Tėvą už savo moky
tinius prieš pat savo suėmimą 
nukryžiavimui, taip: ‘Tėve... 
Aš apreiškiau Tavo vardą žmo
nėms, kuriuos Tu mari davei. Iš 
pasaulio. Tavo jie buvo' ir Tu

geram darbui.”. ' <
Tad kodėl Dievo Žodis arba 

Biblija yra tinkamas pamoky
mui, kaltės 'įrodymui, • pataisy
mui, ugdymui daryti kas tei
singa? Todėl, kad Dievo Žodis 
arba Biblija yįa iš dangaus, 
įkvėptas per ŠV; Dvasią ir ap
reikštas psr JėaŲ Kristų. Dievo 
Žodis yra nesugadintas kritusios 

s žino-

pažinti, kad visa, ką Tu esi man 
davės, yra nuo Tavęs. Nes žo
džius, kuriuos Tu map davei, aš 
esu jiems davęs; jie .priėmė juos 
ir tikrai pažino, kad aš nuo Ta
vęs išėjau, ir įtikėjo', kad Tu 
_______________ ’’Jono 17:6-8.

Dievo žodis nebuvo žmonių

gaus. Dievo žodį paliko ir ap
reiškė savo' mokytiniams ■ pats 
Jėzus Kristus. “Nes pirmoj eilėj 
jūs turite^žinoti tai,< kad jokią 
Rašto pranašystė nėra savavalis^, 
ko aiškinimo dalykas, ne&Lne; 
žmogaus valia kada nėrs yra at
ėjusi pranašystė, bet.Šv. Dvasioj 
varomi žmonės kalbejd Dievo 
įkvėpti!” 2 Petro 1:20,21.

Povilas savo antrajame laiške 
Timotiejui 3:16,17 užtvirtina, 
kad “Kiekvienas Dievo įkvėptas

* * *

Detroito lietuviai respubliko
nai remia demokratus

šjn. sausio mėn. 29 d., penk
tadienį) Ukrainiečių kultūrinia
me centre lietuviai respubliko
nai kartu su lietuviais demokra
tais organizuoja ir dalyvaus 
demokratų kongresmano James 

j J. Blanchard pobūvyje, sukėlr

mui pinigų jo rinkiminei kampą-; 
nijai siekiant būti išrinktu MičL 
gano' gubernatoriaus pareigoms. 

■į J. J. Blanchard yra' tinka
miausias kandidatas ir gali būti 
išrinktas guberpatoriunii. Ypač 
čia tenka pabrėžti; kad: jis yra 
nuoširdus lietuvių .draugas.

Ant Sukauskas

□Imas žmčnėms sugyti savo as- rais . „ 4_
menybėmis, kad būtų išvengia taus auką iii mūsų nuodėrhes). 
bereikalingų ligų arba bereika Čia kaip tik “Keltas į sveikatą” 
lingu gyvenime neina)onun\U- a11 torius »r parodė , savų j nesi- 
Tačiau, labai gaila, kad tų orientavimų Bitįlijbs mokslę. 
straipsnių autorius niekuomet I Pajuokdamas, jis taip rašū.: “Gir- 
nepaaiškina kaip pergalėti savo 
silpnybes (cituoju: sugyti asme
nybėmis), kurių šaknis yra nuo
dėmė irtai pastebime iš dauge
lio kitų, ir iš vėlesnio straipsnio, 
pavadinto “Religinė liga ir ko
va su ja’’. Čia autorius, vedamas 
savo minčių, daro netikslias iš
vadas kas liečia krikščionybės 
sąvoką; tai yra nuodėmės, ge
rų darbų ir naujojo atgiinimd 
aiškinimus, kurie tarpusavyje 
yra taip tampriai surišti.

Prieš pradedant nagrinėti tik: 
rosios Biblinės krikščionybės 
sąvoką, turiu pagirti autorių, 
kad vykusiai aprašė kultislų 
veiklą, kurie pasinaudodami 
Biblija ir Jos kaip reikiant ne
pripažindami, Jąja pasinaudojo 
išvilio’ti iš žmonių pinigus, taip 
pasielgdami nekrikščioniškai *r 
apgavikiškai.

Kas yra tikrosios krikščiony
bės pagrindas? Tą atsako pats 
tikrosios krikščionybės Pradi
ninkas — Dievo Sūnus — Jėzus 
Kristus: “Tavo Žodis (Biblija, 
šv. Raštas, Dievo* žodis) yra tie-

I sa!” “Jūs pažinsite tiesą ir tiesa 
išlaisvins jus”. “Aš esu kelias, 
tiesa ir gyvybė. Niekas negali 
ateiti pas Tėvą kitaip, kaip tik 
per mane”. “O žodis patapo kū
nu ir gyveno tarpe mūsų..Ir 
vėl giįžtame prie Dievo žodžio, 
Biblijos, kuri yra pasaulyje*vie
nintelė tiesa, kurią atmetę Jim 
Jones-kullistai Gujanos džiung
lėse išžudė virš 900 žmonių. Ku
rią atmetęs kiekvienas žmogus/ 
atmeta Kristų ir Jo* auką ant 
kryžiaus dėl mūsų nuodėmių, bei 
Jo prisikėlimą iš numirusių, ir 
taip pasmerkia save amžinoms 
ugnies ežero kančioms. Tikras 
krikščionis yra Kristaus (Krikš
čionybės 'Pradininko) pasekėjas?. 
Kitaip tariant, jis ne'tik stengsis 
pažinti Bibliją, bet pagal Jos žo
dį tikėjimu ir gyventi. “Nes tikė
jimas”, — rašo Jdkūbas 2:17, —

teikiąs Dvasios įstatymas Kris
tuje .Jėzuje išlaisvino tave nuo 
nuodėmės ir mirties įstatymo. 
Nes ko negalėjo' įstatymas kame 
jis pasirodė esąs per silpnas dėl 
kūno, tai įvykdė Dievas: atsiųs
damas savo paties Sūnų užval
dyto kūno pavidalu ir nuodėmei 
įveikti, Jis pasmerkė nuodėmę 
kūne, kad įstatymo teisinis rei
kalavimas būtų įvykdytas mu
myse, kurie elgiamės ne taip, į 
kaip geidžia kūnas, bet kaip rei
kalauja Dvasia.“

Todėl1 mes ir turime užgimti 
iš naujo, — sako’ Jėzus Kristus 
Jono Evangelijos 3:3, — turime 
būtinai užgimti iš Dievo Dvasios, 
nes pats žmogus savomis jėgo
mis nėra pajėgus nusikratyti 
liubdėme ir ; jos pasėkomis — 
mums yra būtina Dievo Dva
sios regeneracija.

Povilas laiške Romiečiams s* • • ;
6:23 rašo, kad: “Nuodėmės alga 
yra mirtis^ bįet Dievo malonėk 
dovana — amžinasis gyvenimas 
Jėzuje Kristuje mūsų Viešpaty
je!*: Tai įrodynias, kad nė vienas 
neišvengsime’ graboriaus, t.y. 
fizinės purties; bet čia kalbama i 
ir apie kitą mirtį — dvasinį žmo
gaus sielos atskyrimą nuo Dievo 
per amžius, nebent žmogus pri
sipažįsta, savomis jėgomis ne-' 
pajėgiąs nusikratyti nuodėme ir 
pasitiki nuoširdžiai Kristaus at< 
li-kta auka ant kryžiaus ir ^aip 
užgimsta iš naujo, iš Dievu Dya- 
sjos, kuri pradeda tame žmogu-

. ję savo regeneracinį darbą. TėĮ lonės jūs esate.išgelbėti tikėjimu 
dėl žmogus ir. nepajėgia pilnai j ir tai nė iš jūsų, tąų Dieyd. dp- 
sužvėikti savo asmenybe. Tsd 
gali atlikti tik Dievas, kuris su
tvėrė'mane ir jus, kuris pažįsta 
mano ir jūsų silpnybes.

■ Dažnai skaitome antradieniais 
įdomius-.straipsnius mūsų spau
doje apie sveikatą? Kartais tuo'se

niuo pagal metafizinę sąvoką ir 
asmenybė pagal etinę sąvoką. 
Todėl pats žmogus, būdamas 
n,nedėmingos . prigimties, savo 
paties jėgomis tepajėgia atsiekti 
savo asmenybės • ugdyme labai 
rįbotų rezultatų. Retas vagis be 
Dievo pagalbos nustoja vogti. 
Retas girtuoklis be Dievo pagal
bos-;,nustoja gerti. Retas kitų 
žmonių šmeižikas be Dievo pa: 
.galbos bepajėgia susilaikyti šmei- 
. žęs kitus.. Retas lį^ęnotojas'prieš 
Dievą nustoja prieš Jį burnojęs. 
— nebent Dievas? jį nutildo.

Apaštalas -Povilafl^ patyręs at
gimimą iš riaujo per Jėzaus Kris- 
tauspralietą kraują ant kryžiaus 
ir įkvėptas šv. Dvąsioš,. laip’rašo 
Romiečių laiške 7 skyriuje, pra
dedant 18 eilute; “Norėti gėra 
tiėsa įstengiu,, bet padaryti .'ne;* 
nes nedarau jgeęa, ko noriu, bet 
bloga, ko benoriu,įtai, darau, Bet. 
jei aš tai 'darau,kd neriorfii, tai 
nebe aš tai padapau^ bęt juanyje 
g^v'enSnti 'nuodėmėm Prislėgtas 
aš* žmogus!” —rašo* toliau Ppi 
vilas — “Kas mane išgelbės' nūo 
šito mirčiai jęm to kūno?’’ Ir ašį 
tunto skyriaus -pradžioje, jis taip, 
atsako: “Taigi, dafiįr. nebėra jo
kio pasmėrkimo /‘tiems, kurie straipisniuose yra geras paragi-

< ■ - i ■ • : i ' '■*’

di, ųei-eikią ge^ų jlarbų — |jkė- •• 
jimas jais neyąs tavęs p dangų.-'*' 
Keikia tik tikėti Kristumi į£*pri- 
imtj Jį savo..vadovu” (Ištrauka 
iš straipsnid uRėliginė liga-ir; ko
va su ja”L Ląbai teisingai. -Nu- 
.sidėjėlio išgelbėjinjui gėH par
kai negali nieko padėti — užten
ka vien Kristaus tobulos aukos 
ant kiyžiaus (Efez. 2:9 “Ne dar
bais, Kad kps ųors nepasigirtų1’) 
ir nusidėjėlio uūsigrįŽimo 'nito 
nuodėrnės. ?.., esą tą išgelbėti ti
kėjimu; ir. tai ne iš jūsų tai 
DIEVO DOVANA’’.. Dovanu; ne- • • 
užtarnaujama — ji ddvanaį duo
dama. Ir jei jos nepriintį tikėji
mu, jos netari. Bet jei TĄ DO- 
V AN Ą prs riū tikėjpįiin  ̂tai Juo- - 
met parodei savo, tikėjimą savo 
gerais darbais, nes Kristus, b&da- • 
mas ta.vo vadovurvėtlg tave.juos - 
daryti, nes “Td yeikalaš lik • ■ 
esame, Kristuje',Jėzuje' sukurti . 
geriems darbartis, ’ kūriuosąįjie- 

-yas'iš, ankšttf prirengė? kad**juo
se elgtumės”, užbaigia "Povilas. ' 

Tikras krikščionis, netinginiau- ■
ja. Jis užsidirba sau pragyveni
mą ir padedą kitięnis. yiš ji| vai
sių jtios pažinsite”. Mato^ 7:2O, - 
Tiktas:.krikščionis sayo. laisvių 
noru duoda nurodytą šv. Rašte - 
sa^o uždarbio- dalį Dievui,, ppro- 
dydams savo meilę kj tiems, čpęr . 
brošiūrėlės, kuriose iššpąusdin- 

-ta kip pažinti1 Kristų kaip"savo 
asmenišką Išgelbėtoją, per fadfi- • 
jo valandėles;dalinasi Kristaus 
ĖYąiigęlija - ir? ąs^pėnišicai, Jdaii 
kiekvienas išgirdęs riešą. ir jąja' 

:■ s (blukelta į^šėšfe-puskapi j
-A ’ - f 1 1 , ' f t * J L *

“jei jis neturi darbų, yra savyje > . 
numiręs’’. Nes tikras-krikščionis 
savo tikėjimą parodys savo dar--’ 
bais. Taip pat ir Povilas savo 
laiške Efeziečiąmš 2:8’l=0/tą-pa
aiškina, sakydamas: “Jule iš hra- ė ?

vanane darbais, kad kasi- nęrs 
nepasigirtų (reiškia, gerais dar
bais negalime . užsidirbti' dan
gaus, nes girdamiesi-sayd i?ge-

žk \ i j
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Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARIJA N0REIKIENI

naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių lemėlapis. Kalm 14, 
'9 KĄ' LAUMES LIMf, rašytojos PetroaėiėA prtataftės- atdk 

minimai ir mintys apie asmenis Ir vietas neprflt Lietuvoje Ir piju 
maistais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 
bet kainuoja tik tS. J

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revollodonleius, DesupraS* 
tM Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politiko jei tfk M 
Jurgio JaJtoako knygoje apie Juliaus Tanonte gyvastim^ Ir pot* 
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už Žroc

Įdomiai para Syta studija apie Rytprūsius, reurfaut^ Pakalate b 
Labguvos apskričių duomenimis. Apražymai įdomūs 
lietuviuL Leidinys flfuatruotM nuothratnfti^ pavalgoje

- < LITERATŪRA, lietuvių :'Htėr»tar63/ Vrif
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, nfehi^et^ntoenątą,.^^

Cosmos Parcels Express Corp 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

Z501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737

Inž. UODAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaipATEINA LIETUVA

'ili!llil!l lllli! Mlllllllll

« BSFISTWGAI HPILDOXI RECEPTAI • FANNIE 
DUMYNAI • KOSMETIKOS RE2KM1

Atdara šiokiadieniais nuo

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. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina X25. Kieti viršeliai.

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat EL Matuscvičiaus ir V« 
Meilaus straipsniai bei rtudijcJs, flfustruotds nuotraukom!! tt 
M. K. Čiurlionio, M. Lileikio, V. Kašubos, A. RŪkitelės tr ;Ą. Varno 
kūrybos po veikslais. 365 pusk knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ JVENTSS LAUKUOSE, poetės,.rąžytoje fe tau.
tinių šokių pirmūnės Juozėg Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
Šventes bei jų istoriją ir eigą.. Įdomi skaityt!--ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duermėnimts 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja fl -

• VIENB0 ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aptaly*
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai itt 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio' buities lfte- 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliaia Ta 206 puslapių Srayf* 
parduodam* tik už 82. ■ - '< * "A

■
I j Knyga yra (fidelio formato, 265 puslapi^ kalnū^i 
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Svarbus susitikimas Ženevoje
Šiandien Valstybės sekretorius Aleksandras Haig 

Ženevoje susitiks su Sovietų užsienio reikalų ministeriu 
Andrei Gromyka. Praeitą mėnesi buvo nutarta, kad jie
du susitiktų bent dviem dienom, bet praeitos savaitės pa
baigoje paaiškėjo, kad jiems užteks vienos dienos.

Abu atsakingi dviejų didžiausių valstybių atstovai 
turėjo aptarti, ką Ženevoj turės apsvarstyti abiejų vals
tybių komisijos, svarstančios vidutinio dydžio atominių 
raketų išvežimą iš Europos. Sovietų agitatoriai suruoš 
Europoje keliąs “taikos demonstracijas” prieš Amerik-'. 
bet prezidento Ręagano pasiūlymas išvežti visas raketas 
įskaitant.jr’;sOvietines, išmušė rusus iš vėžių. PrezuRe? 
gano paSūiymas jiems nepriimtinas, nes jie negali pa
likti Rytinės Europoą-be apsaugos. Be to, jie nori, kad 
vidutinio dvdžio raketos būtų šalinamos ne tik iš Euro 
pos. bet ir iš Artimųjų Rytų bei kitur.

Vidutinio dydžio atominių raketų klausimas, kaip 
atrodo, dar neišspręstas. Susidaro įspūdis, kad abi pusės 
nėra pasiruošusios raketų klausimą praplėsti iš Europos 
į Artimuosius Rytus ir vandenynus. Gyvenimas nebestovi 
vietine. Sovietų Sąjungos pavartota prievarta prieš Len
kijos kariuomenės vadus ir karo stovio Įvedimas Lenkijoj 
naujai Įtempia Sovietų Sąjungos ir JAV santykius. Jeigu. 
Lenkijos karo stovio klausimas nebus išspręstas, tai tada 
ir vidutinio dydžio atominių raketų klausimas bus ati
dedamas.

Sekretorius Haig pranešė Sovietų Sąjungai, kad jis 
norėtų vidutinio dydžio atominių raketų kontrolei skirtą 
mėnesinį susitikimą paskirti grynai Lenkijos klausimu- 
svarstyti. Ar Sovietų Sąjungos atstovas norės svarstyti 
Lenkijos klausimą, tuo tarpu dar neaiškų. Jeigu minis- 
teris Gromyka pasakys, kad jis nėra pasiruosęs svars
tyti Lenkijos klausimo, tai tada susrinkimas bus bereikš
mis. Haig ir Gromyka turi sutikti šį klausimą svarstyti, 
tai tada susitikimas gali būti naudingas. Jeigu vienas 
iš susitikusiųjų nenorės Lenkijos klausmą svarstyti, tai 
kel’onė i Ženevą gali būti visai nereikalinga.

Gromyka prieš dvi savaites patarė Amerikos amba
sadoriui pranešti JAV vyriausybei nesikišti Į Lenkijos Į

klausimą. Susidarė Įspūdis, kad Sovietų Sąjunga viena 
turėtų teisę kištis Į Lenkijos ir kitų savo kaimynų reika
lus, bet niekas tokios teisės Sovietų Sąjungai nedavė. 
Sovietų Sąjunga pati 'pasiėmė sau teikę kištis Į Lenkijos 
reikalus ir visai nėra linkusi klausyti jokių Amerikos at
stovo priekaištų. Yra pagrindo manyti, kad sekretorius 
Haig Ženeyon atsinešė įrodymų apie Sovietų kariuome- 
lės vadų Įsikišimą i Lenkijos vidaus reikalus ne tik pačią 
oerversmo dieną, bet ir po perversmo. Sekretorius Haig 
uri po ranka paties Brežnevo pasirašytus baigminius 
Helsinkio konferencijos nuostatus, kurie draudžia Sovie
tų Sąjungai kištis Į Lenkijos reikalus. Rusai' darė spau
dimą Į Lenkijos kariuomenės vadus, bet jie pirmomis per
versmo valandomis atvežė Į Varšuvos ir kitus aerodromus 
lenkiškai spausdintus Įsakymus apie karo stovio' Įvedi
mą Lenkijoj, apie pagrindinių žmogaus teisių suspends-, 
vimą, Solidarumo unijos veikėjų areštus ir ruošiamus 
teismus. .

Sovietų valdžia turi savo dvi divizijas Lenkijoje. Jos 
ten laikomos keliams saugoti, kad Sovietų karo jėgų, susi
siekimas būtų laisvas tarp Sovietų Sąjungošjr Rytų Vo
kietijos. Sovietų kariuomenės vadovybė turi keliąs savo, 
ditizijas rytiniame pasienyje, turi ginkluotas pajėgas 
čekų pasienyje ir gali suvežti i Lenkiją, ią Rytų Vokie
tijos, bet lenkai tvirtina, kad Sovietų ginkluotos pajėgos 
nėra pasiruošusios įsiveržti Į Lenkiją.

Vidutinio dydžio atominių raketų išvežimą iš Euro
pos svarsto JAV ir Sovietų Sąjungos skirti atstovai, o 
Lenkijos klausimą turės spręsti 35 Europos valstybės. 
Kaip Amerika, taip ir Sovietų Sąjunga turęs svarų balsą 
Lenkijos klausimu. Gromyka gaH nenorėti spręsti Len
kijos karo stovio ir kitų klausimų, bet sekrętoriųs gali jį 
Įtikinti, kad Sotietų Sąjungai vefta tuos klausimus 
spręsti. Sekretorius savo laiku paskelbė, kad teroras, pa
siruošimas įsiveržti. į Vidurio Amerikos valstybes, kovos 
Nikaragvoje, Salvadore, Gvatemaloje ir kitose srityse yra
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Tarybiniu Socialistinių RespubKkų S-ga - 
TSRS - “demokratiškiausia” šalis pasauly

arba iškvietime uisjeayje gyve- 
. runčio giminaičio prikląusa nuo

lomos rankos — tarybinio 
‘augulio, Tajyhiim pilietis ne- 
ŽWO kękią epketę neaieja. O 

turinys ntu> daug
įų Pięmiąusjai nuo

■ visapusiškai” gąry santykių su 
augumo organais, antra, nuo 

Ritinio subrendimo (labai sub
jektyvi traktuotė) bei sociali
nės Kilmės — svarbu ne tik tavo, 
bet ir tavo šeiinos narių ir net 
artimų draugų (gal buvo kas 

į <tprs represuoti, arba nesugeba 
alin s ir fizinis .žmogaus sunai*1 Uęžuvio laikyti už dantų). Už- 

kinįmas. sienyje gyvenančių giminių pcrli-
Taiybinių piliečių teisės visiš- Jibės pažiūros bei veikla taipgi 

jai nepriklauso nuo kcnsti'mci- ^Jkšniė7 turi. Be to, dkl lę ga
jos arba įstatymų. Praktiškai tun kyšiai bei blatas. Reikia 
piJel’iai nežino kiek tų teisių | ^er^i orientuotis kur ir kaip to- 
luri ir kas Rems be blato b i i prienĮonęm s naudotis.

Ta^’hinė pilie'.ybė įpareigoja 
pilietybė neįgijama. ,>ųą įstatymų veikiantieji sau-, *aPli kantriais lėliukais 

lama užsienyje, o' gurno organai. Pastarieji laiko į — klausyti propagandinio upelo 
— primetama dargi j sav<3 rankęlse visų piliečių teisių ir vyMyti Partijas ir Vyriausy- 

•nonopgliją. Tarybiniai piliečiai ^3S parėdv’pius, nors jie priešta- 
of’ęialiai (visuose dokumentuo-‘ rau*ų žmogaus sąžįneų bei ele- 
se, . ąąįetosęį skirstomi į dvi; mentaliom žmogiškumo nor- 
stsmbias rūšis (tiksliau būtų pa
vadinus klases): pirmos — par
tiečiai, antręs — nepartieciai -Į 
Partiečiai dąr grupuojami pagal) 
politinį patikimumą, tarybinį, 
rangą — į išrinktuosius ir eili
nius. .' ’'

Nepartįnių rūšiavimas žymia!, 
sudėtingesnis, čia saugumo or
ganai priversti vadovautis ypa
tingai slap tomis instrukcijomis 
arba profesine intuicija bei slap 

• tų agentų informacija. Piliečio

r K
Pasalto Uūt’Jviu Ryekig nebegali

rO Tie61’ ta?>binė6 pHielyU-' Į
&e» ibUisų Sąjunga — ma bandyti ahisakytr. Tačiau I
SŽdŠęįrsŽSi pasekmės — pa,
legaliai WJiianHj Perspektyvu i talpinimas j psichiatrinę lignine
21 aiM»err>. Manoma^ kad N. 

bis įdomu smi- 
$h autoriaus keliamo- 

gs'l umxiimis.
N^ujieny Redakcija

arba viešas pripažinimas liau
dies priešu Nr. 1. O liaudies prie
šas bei jo šeima nebegali- pre 
euduoti nei į normalų darbą, 

nei į ramų ęyvsnimą. Seka m?. - į(Tęsinys)

Kitaip pilietybė interpretuoja
ma Tarybų Sąjungoje, čia pilie
tybės įgijimas jokių fcrmalumų 
nereikalauja. Užtenka tik para
šyti trumpą pareiškimą, kad jis 
neri tapti TSRS piliečiu ir jis j 
gaus ląrybinį pasą. Tasybų Są- i kyšių leidžiama. Čia viską lemia 
inngoje 
.a p suprant 

įbrukama 
prievarta. Pavyzdžiui, 1940 me
tais TSR Sąjungai okupavus Pa- 
baltijo' valstybes, tų valdybių 
gyventojai ne tik aųtę'matiškąi 
tapo T§RS Piliečiais, bet dargi 
prisš tarybinius įstatymus turė
jo atsakyti už nepriklausomybė? 
metu valstybinę ir visuomeninę 
veiklą. Tautiniai susipratusi pa
žangiam ia gyventojų dalis buvo 
represuota, kaip TSRS tėvynės 
išdavikai, šitokių juridinių nor
mų dargi nacistinė Vokiętja ne 
taikė cfkupuotįems kraštams.

Tarybinė pilietybė yra gyven
tojų pančiai, kilpa. Karta žmo-
gus įkliuvęs į kilpų, t.y. tapęs politinė, visuomeninė bei tamy- 
FSRS piliečiu, praktiškai iš. jos binė karjera, leidimas į užsienį

finansuojami Iš tą pačių šaltinių. Lęnkįjoj karo stovis ir 
karo veiksmai Salvadoro, šiaurėje kyla iš tų pačių šaltinių. 
Sekretorius Haig žinOi kaip Sovietų agentai paV^ikė -Ąf-. 
ganistąno štabo, viršininką, sušaųdžhisi buvusioj kfaęto 
vyriausybę, ir kaip Sovietų agentai privertė lenkų kąriuo? 
menės vadus įvesti karo stovį Lenkijoje. Perversmą pa
dariusių ir karo stovį įvedusių karių Ūkimas gaM būti 
toks pats. '

Sekretorius taip pąt pąkartotinai išaiškins Gromy- 
kai, kad ekonominės sankcijos Sovietų Sąjungai taikomos 
tais pačiais sumetimais. Sekretorius Ženevoj gali trurii- 
pai kalbėtis su Gromyka ir jam priminti, kad sankcijos 
bus didesnės ir apims platesnius sluoksnius, jeigu Sovietų 
Sąjunga nesustabdys įsiveržimo Į pietinę Afrika, Len
kiją, Salvadorą ir Gvatemalą.

Sekmadienio vakare daugelį nustebino netikėtas dr. 
Henry Ęissįngeno pareiškimas per radiją. . Jis tvirtino, 
kad pasitarimai Ženevoj gali būti nepaprastai svarbūs, 
nes. Šiaurės Atlanto Sąjunga gali visiškai iširti. Jis tvir
tino, kad JAV taikys sankcijas Sovietų Sąjungai, bet ke
lios Europos valstybes minėtų sankcijų netaikys. Turkija 
atnaujino prekybos sutartį, Prancūzijos prezidentas Mit
terrand pasirašė sutartį su Sovietų Sąjunga degalams 
gauti iš Sovietų, Graikija reikalauja sienų garantijos... 
Jeigu šiaurės Atlanto Sąjunga pradėtų braškėti, tai tada 
ir sekretoriaus Haig kalba su Gromyka turėtų būti 
kitokia. ' ' .

sienyje gyvenančių giminių po’li-

mom.

Vadžią sąvo pilie? 
ęius laiko žemesniais padarais

Sąjungoje užsienietis užsienie- 
ei ui nelygus. Pavyzdžiui, kapi
talistinių šalių kraštu piliečiai čia 
turį aUkirirs viešbučius, parduo
tuves, kuriose galr įsigysi Įvai
riausių, vietos gyvęptojąi nepri
einamų prekių. Tokiose parduo
tuvėse skelbimas aiškiai nusako, 
kad, prekės tik kapitalistinių 
valstybių užsieniečiams (prime
nantis nacistų laikų užrašą “tik 
vokiečiams”). Jose negali apsi- 
pp^jntį užąteniečiąi Iš spciąliSr 
tinių kraštų, šie -— žemesnės ra
ses (nors _ ųž tarybinį pilietį 

i aukštesnėj rasinėj ^ stor 
vi), tįįrL taipgi ą^kiras. par duo
tų ve s^ tik. žymiai prą$Usn^.J O 
tarybinis pilietis -rr- “visų gny
bių šeiminiiįkąs” neturi teises 
net į t^tias; pąrduotuves; vienas 
įžengti. Jam leidžiamą. įeiti 
tik tais atvejais, kai' užsieniėtį 
palydi. ■’ . ;

bilijonai tarybinių- piliečių, su 
džiaugsmu atsisakytų tos nepra
šomos; tačiau iki širdies gelmių 

' j^įsusios “garbės” TSRS pi
lietybės. Betnegali.

(Bus daugiau).

— Įtarčių puBcminkąs- Jąck 
W. Lousma, praleidęs du meue- 
siiis orbitoje, norėtų pasąkjHį, 
ksip žemė atrodo iŠ skriejanejes 
Kolumbijos. .

— Jaruzelskis sukvjete spe
cialistus, kad paruošiu įstatymu 
surinkti visus ūkininkų javus 
tuojau po rugiąpįūtės.

* * ■ . ■ 
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J. Klauseikis
PASTABOS APIE BR. RAILOS I 

NUSIBASTYMUS
(Tęsinys)

Jei jas surinkčiau, tai išeitų nemažas rinki
nėlis, būtų mažų mažiausiai anūkėms paguoda, 
jog tėvukas korespondencijas rašinėjo. Mano 
“Dialoge su Broniu Raila” tie kvietimai yra tei
singai aprašyti, nėra reikalo kartoti, bet susila
žinimą su J. Bachunų reikia plačiau atpasakoti

Iš spaudos J. Bachuną pažinojau, bet asme
niškos pažinties neieškojau, nors buvo progų, kai 
jis ne kartą Los Angelėj viešose sueigose yra 
buvęs.

1962 m. kovo 3 d. Tautiniuose namuose Vai
telis Banaitis, Baeiūno (arba Bachuno) svečias 
iš'Vckietijos, skaitė paskaitą. Iš Australijos grįž
damas ir Bačiūnas čia sustojo, klausėsi paskaitos. 
Los Angeles tautininkų veikėjas Vytautas Alek- 
sandrūnas anksčiau jau mane buvo kalbinęs būti 
nuolatiniu Dirvos korespondentu, bet mano atsa
kymas i” jam buvo neigiamas. Šį kartą jis priėjo 
-rie manęs ir tarė: “Einam, supažindinsiu su 
Litiunu”. Pristatė, jog esu Klauseikis, Nūujie- 

. ratintięs ii rekomendavo, jog būtų gera 
■; —t.y^ mane - turėti Dirvos nuolatiniu bendra- 
Lrrbiu. ’’;.s:kpl< ;lom, paaiškinau priežastis, ko-

r.t-u iii-v. sh ne pasikalbėjime Railos nebuvo 1

ir be reikalo jis bastūno knygoje gretinasi, nes- man atsiųstus spąusdi|tius, aprašiau, kas dirba 
ir aš nerašiau, kad Raila su Bačiūnų prisispyrę
viliojo. Bačiūnas paprašė mano adreso, daviau, 
ir tuo pasikalbėjimas baigėsi.

Po kiek laiko gavau iš Bačiūno laišką, rašy
tas mašinėle, Tabor Farm adresas, laiško popie
rius išpuoštas tos vasarvietės reklamomis. Lai& 
ke 1966 m. kovo 6 d> jis rašo (perspausdinu nei 
kalbos, nei trūkstamų ženklelių nepridėjęs): 
“Tikrai buvo malonu Jus asmeniškai pažinti Los 
Angeli, kada lankiausi, čia jungiu Jums ^lO.OQ 
grynais ant pašto ženklų, kada turėsite ką tokio 
Įdomaus parašyti į Dirvą. Taipgi yra gerai kai 
Jūs apie Los Angeles lietuvių gyvenimą rašote 
Į Naujienas. Į Naujienas būtų geraų kai karts 
nuo karto parašytute apie Jūsų taip vadinamus 
“bendrųomenininkus”, jų elgesį ir t t. Karts nuo 
karto pasikeisime laiškais. Iki kito karto, še de
šinę”, parašas J. J. Bachūnąs i ' : J t.

Tuojau pat trumpu ląrškeliu ątsiliepiau, dė
kui tariau ir 10 dolerių grąžinau, rašydamas, jei 
pinigą paimčiau, Įsipareigočiau už ji atidirbti 
Tuo ir baigėsi pasikeitimas laiškais. Po kurie 
laiko iš J. Bačiūno gavau spaudos siuntinėlį, tai 
jo parašytos knygelės: “Ko važiavau i Europą V 
“Kelionė į Pacifiko kraštus”, “Your Vacation, 
Playground, Tabor Farm”, 1962 m. Tabot Farm - 
kalendorių ir dar tris anglų kalba brošiūrėls apie 
Tabor Palm 'asarvietę. Negaišinau Bačiūno as
menišku padėkos laiškeliu, o tik Naujienose su 
padėka aprašiau, kaip atrodo Tabor Farm pagal

administracijoje.A!“

KOD£L L. Ą. BENDBUOMENININKAI YRA 
fJK *BEND£UOMĘNININKAI”?

J. Bačiūnąs. apdovanotas Pasaulio lietuvių 
bendruomenės garbės pirmininko titulu, tad ko
dėl jis lesangeliškiųs bendruomenininkus randa 
esančius vertins jų pavadinimą tik tarp kabučių 
rašyti, tai yra, jis jų nepripažįsta tikrais, bend- 

; runmenininkais?
Krypsnis į šalį. Kai Draugo savaitinio prie

do redaktorium tapo K. Bradūnas, stojęs dirbti 
anksčiau redagavusio kun. j. Prunskia vietoj, 
rienas losangeliškis rašytojas esąs pasiuntęs į 
Draugą strąipsnių, minėjo ir pavardes, bet nau
jasis redaktorius ignoruojąs, nespausdinąs. Gal 
aš galėčiau apie tai į Naujienas parašyti?

Mano aUšakjmas buvnsp patarimu: karų mėž
ti, tąS. tegul ir kasosi. Kurio raštai nespausdina

tai ir tegul skundžiasį. Nauja šluota gerai 
Hwja, tad nenuostabu, kai naujasis redaktorius 
ėmėsi kitaip laikraštį redaguoti, kad iš Drauge 
tada dingo Ben. Babrausko sovietinės Lietuvos 
^aštų komentarai. .j ■

K. Bradūnas buvo 1951 m- išleistos “Žemės’ 
antologijčė redaktorius, kurioje buvo spausdinti 
tik kare ir' okupacijom metais brendusios genera
cijos kūrėjų raštai. Susidarė ir lyg generacijų 
trintis. Kai katras iš žemininkų-lankinitikų net

I tarė, jog Maironio pasekėjai yra tik giesmių gie

dotojai, o ne. poetai
Tą tarp menininkų kilusią trintį labai vaiz

dingai, pakeltu balsu išsakė poetas7 Bernardas 
Brazdžionis 1962 txl losangeliečiams minint Mai
ronį, tardamas, jog jaunieji senuosius pečiais ir 
kanopomis stumia iš literatūros.

Pečius ir. kanopas anais metais Lęs Ąngęlęj 
naudojo ir Ug, fronto KdiuĮiak tortinę lietu
vių bendruomenėje ir Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyriuje. Vigai nepaisydamas tiesos, dr. Petras 
Pamataitis 1979 m. “Tautinės minties keliu” kny
goje rašo: “Lietuvių bendimomen* ir šiandien su
tinką daug kliūčių, ypač iš ALTos, bet dar dau
giau turėjo prieš 20 metų”.

Tas prieš 20 metų buvo 1959 metais, kai bend- 
rųomęnįnįnkąi vedė labai triukšmingą kova prieš 
parapijas ktebm,
salę — Tautinras namus ir prieš Amerikos t jetų- 
vių Tarybos centro veikėjus.

J. Račiūnui toji “bendrumu.eni ninku” visų^. 
menės sųgyteuimo ardomoji jėgą ir yęikla buvo 
gerai žinomą- Beudrųčmenės cęntro vąįybą bii- 
vo paprašinai apylinkes remti ir organizuoti Val
terio Banaičia paskaitas, tačiau losangeliškiąi 
atsisakė, Buvo sukviestas organizacijų atstovų 
pasitarimas aptarti Banaičio paskaitos surengi
mą. - ,

(Bus daugiau) , .
F ‘ . .- C f ■ 1 « ‘įr

4 — Naujinto* i'.hva^c, 1H. r luesdsy. .Hft. 2R,



KALBOS KAMPELIS
Pažadėjimo lankas

Jau matėme Biblijos, mokslo ir proto žvilgniu, kad, kai žmo
gus miršta, jis pasidaro negyvas; ir kad mes esame pasmerkta 
ir mirštanti padermė.

. I
Kurie domitės, prašome parašyti atvirlaiškį. Gausite dovanai įvairių 

knygų, padedančių suprasti Sv. Raštą.
ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 S. Mozart St., Chicago, IL 60632

LAIDOTUVRI DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —I
1729 South Halsted Street, Chicago
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TfrL. b&VKifa M2-Z7> I/elro KjnSos Vargo moKyKla

FEU 233-5893
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UK. UALIjL V. JMAKGlft 
OYDYTOJAb IR CHIRURGAS 

Wowtcbeatar Cwmvtdty rHsUtt

A. Menhebn RČ. n
ALAN1XX5: 3—6 darbe dienoms

. Taigi dabar, prietarų rūkoms BsiblaSkius, turėtume turėti šiek 
tiek pažangoj musų bandyme suderinti Biblijos mokslą su protu. 
Neįdomu, kad prefungi šių dienų žmonės pradeda galvoti apie 
neprotingus praeities mokinimus. Daugehiš. arapasakąjrmas, kad 
Dievas esąs nutaręs kur nors didelėje degančioje pasmerktųjų 
gelmėje amžinai kankinti jų nebažnytinius tėvus, brolius, moti
nas, arba bočius, neatrodo panašus į Dievą, kurį įie nori garbinti. 
Duok, Dieve, kad mes galėtumėm pakilti aukščiau už tolų įsiti-

(š.m. sausio mėn. 22 d. Nau
jienų KALBOS KAMPELIS išti
sai perspausdinamas, nes jame 
buvo! padaryta perdaug korektū
ros klaidų.)

Vienareikšmiai žodžiai

GYDYTOJAS IR-CHIRURGAS. 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3907 Wwt IO3rd Streot 

V&liinUOS pagal susitarimą

UK. FKA2\K PJLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

KALBA LIETUVIŠKAI

261k w. 7lst St, TeL 737-5149 

tikrina akis. Pritaikė b rinitu 

!r “contact lenses".

Vienos reikšmės žodžiai, kada 
nėra sutrumpėję, rašomi atski
rai, pvz.: iš tikrųjų, iš lėto, iš tie 
sų, be galo, be reikalo, šis tas, 
šen ten, šiek tiek, be to, toks 

' pat, bet kas, bet kuris, kai kas, 
kai kurie, kažin kas, kai kur, ką 
tik, kas no’rs, kur nors, vis vien, 
per aukštas, per daug, kuo ge
riausias, kuo blogiausias, visų 
blogiausias, ir kt.

žodžio dalelytė PER

Ši žodžio dalelytė rašoma at
skirai nuo' kitų žodžių, pvz.: pei 
aukštas, per geras, per. platus,

m.UiVNAfi SElBUTlb' per t01i’ per ne per senia1’

J. GIRDŽICNAS

VASARIO 16 DIENOS PRASMĖ
didelį tautos pritarimą.

Lietuvos jaunimas, uždegtas 
Į laisvės troškimu ir prisirišimu 
prie tėvų žemės, sujudo, suban 
gavo lyg jūra. Iš miestų, mies
telių, kaimų ir vienkiemių, pa
likę arklą, pėsti,.su maišeliais 
ant pečių, būriais,stojo savano
riais į kariuomenę. Jie buvo ne
pritekliuose, purbasi, namų dar- 
bd rudinėmis, bet ėjo galinga 
dvasia vedami. Lyg tas Vaižgan
to Mykoliukas, -savanoriai atsku
bėjo gelbėti Lietuvą nuo besi
veržiančių ordinų, ordų, unijistų1 
ir kitokių imperialistinių agre
sorių. Lietuva buvo išpirkta di
deliu ryžtu, atkakliu darbu ir 
krauju. Daug jų žuvo nelygioje 

i kovoje, krauju apšlakstė žemę,

INKSTU, rUSLES ir 
PROSTATOS CH1RURGUA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos. mtracL 1—4 popiet,

'Ofiso tetefonss: 776-2340, 
v. X«šdeDa|06 448-5543

.a P-;-- -•“-■ -.£ S:::-’-

rensdomU. lietuvius užliūliuoti, e* 
Visos kuit&iir.gua tautos *uri j

;svo š/en-ę. Tak ą šven ę turi 
me ir mes. Svarbiausi ir iški.- 
mingiausia lietuvių šventė yra 
Vasario šešioliktoji, kurią šven
čia į vieną vietą susibūrę tos 
apynnkės, ar miesto lietuviai: be 
sioyių, pažiūrų ir partijų skir
tumo, išskyrus tai šventei nepri
tariančiuosius. Vasario 16 dieną 
Lietuvos Taryba paskelbė visam | 
_.usauliui apie Lietuvos valsty
bes &ik&xxną, kuris yra šimt
mečiu lietimų tautos ’kovos iš- 
za.Š.va. Atkaklios kavos išsilais
vina iš rusų jungo vyko nuo pat 
va-stybės žlugimo.

Nepriklausomybė kūrėsi labai 
sunkiose sąlygose. Praūžęs .pir
masis pasau.inis karas palikd 
sugriautą ir sunaikintą ūkį. So
dybos sugriautos ir sudegintos, 
ūkiai apleisti, miškai iškirsti, o 
ak.o .padargai ‘ir gyvuliai oku
panto išvežti.

Laisvės kibirkštėlė, neilgai 
mums šviesusi, buvo išplėšta. 
Ant viso -krašto' baisi šmėkla sa
vo nagus išskėtė ir uždėjo ver
gijos pančius. Prasidėjo perse
kiojimas, suiminėjimas, šaudy
mas, deginimas ir iš tėvynės 
trėmimas. Visą kraštą apgaubė 
sielvartas, dejonės, aimanos ir 
raudos. Lietuva buvo bejėgė at- į 
sispirti prieš jėgą. Mes tapome 
smurtd ir agresijos aukomis. ___
Mūsų kankiniai, .pergyvenę be- 
teisiškos tremties laikotarpį, 
mirė taigose, tundrose, stepėse, 
o iškankintų partizanų lavonai 
miestų sąšlavynuose, suluošinti 
psichiatrinėse ligoninėse, įparei
goja mus nepasimesti painiose 
pelitinėse kryžkelėse, bef tęsti 
kovą tolyn.

Vasario šešioliktąją švenčia
me su džiaugsmu,, liūdesiu ir 
ryžtu. Džiaugiamės .paskelbta 
Lietuvos Nepriklausomybe, nes 
mes patys buvome savo krašto 
šeimininkai. Liūdime, kad šian
dieną negalime iškelti Vilniuje 
lietuviškos, vėliavos ir tą šventę 
atšvęsti taip, kaip pridera tos 
šalies šeimininkams. Ryžkimės, 
tikėdami, kad visdėlto grius -ru
siškoji - komunistinė imperija, 
kaip jau daug istorijos bėgyje 
imperijų sugriuvo, ipalikdamos 
savo’ kruvino režimo nešvarius 
darbus. Grįžę ištremtieji ir po 
pasaulį išblaškytieji, susibūrę 
prie iškeltos lietuviškos vėliavos 
Vilniuje, giedos laisvės ir lai
mės giesmes.

£ I■

Tel. 226-1344

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tel. 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

-

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
i AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

i 
|

...I

(Tęsinys)
Lietuvių atstovų 1917 metų 

konferencijoj išrinkta 20 asme
nų Lietuvos Taryba, Vilniuje, 
paskelbė visam pasauliui, kad 
atkuriama Nepriklausoma De
mokratinė Lietuvos valstybė. 
Nepriklausomybės paskelbimo 
aktas buvd tik ant popieriaus; 
reikėjo viską įvykdyti konkre
čia jėga. Laikinoji Lietuvos vy
riausybė išleido atsišaukimą j 
sėtuvių tautą, kviesdama stoti 
savanoriais į besiformuojančią 
Lietuvos kariuomenę ir vyti 
šėlstančius* dxupantus iš prote 
»iu žemės. Atsišaukimas rado

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

ne per geras, ne per blogiausia, 
ue per jaunas, nei per daug, nei 
per -mažai, ir kt

Bet čia tenka priminti, kad žo
džio dalelyte per, kada ji eina 
žodžiu priešdėliu (priešdėlis — 
žodžio dalis prieš šaknį), tai ji, 
kaip- žodžio- priešdėlis Iper) ■•vi
sada rašoma kartu su tuo žo
džiu, pvz.: perbėgti, peršokti, 
perrašyti, perplėšti ir kt. Jis per
brido per upe, peršoko per tvo- ' 
vą ir ne per daug pavargo.

(P.S. Pernelyg ir nepemelyg 
rašoma kartu.)

A. Tamulynas
£ « %

Kai kur su A. Tamulynu 
nenorėčiau sutikti

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

Telef. 476-2345

-nažcdžių k i 11 daiktavardžiai
(veiKsmo' pavadinimai) taip pal I o iš kraujo persunktos žemės iš- 
rasomi‘kartu sti per,TĮvž.: per- dygo—-kaip rožitf k'eras— laisva 
šokimas, ^perkėlimas, persisien- Lietuva. Apie samdinius tada 
girnas ir t.t. niekas -negalvojo, -nes jais nepa-

Mūsų kalbininkai, tiek Jab- sitikėjo, d, be to, tokiam liuk- 
ionskls, tiek ir Skardžius, prie- susui jr pinigų nebuvo. Apie 
vetksmius, kurie prasideda su samdinius yra užuominų, kad 
priesaga per, kaip, pvz.: pertoli, Romos imperatoriai, nepajėgda- 
perarti, perdaug, pergerai, visa- mi su savo legionais apsiginti 
da rašė kartu. į nuo besiveržiančių į imperiją

Aš manau, kad mes turėtume ’ germanų, samdė, kai kuriuos 
ir toliau taip rašyti, kaip ~mus germanus, kad jie gintų impe- 
mokė mūsų iškilūs kalbininkai.: sieną ir Romą nuo germa-

Deja, okup. Lietuvoj dabar 
rašoma taip, kaip čia A. Tamu
lynas paaiškino. i

J. Žemaitis ; J KAN VANCE ir GEOKUis SOK1N1

Aikštės automobiliams pastatytiES

MEET THE CHALLENGE!

Geriau yra duoti, negu sko
linti ir... kaimuoja tiek pat.

Visi veiksmažodžiai, kurie pra
sideda su priesaga per, rašomi 
kartu, pvz.: peršokti, perkelti, 
persistengti ir t.t., ir iš šių veiks-Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA >
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS. Teh 925-8063

LĖLIŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai;

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

Lakų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVĖ. 

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

r PERKRALJSTYMAI

VANCE FUNERAL HOME

*

‘ I

T?
!

■t

aTARNAVIMAI

“Lietuves Aidai
KAŽt SRAZDtJONYTI

Proęr«mo« v«xU|a

.URIM* 
aQPLYCIA> 

•ĮSOSE MIESTU 
DALYS*.

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8 JO vai vakaro- 

Visos laidos ii WCEV stotie*, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla-, 12:30 vsL p.p. 
ii WTIS stoties, 1110 AM banga,

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Tekrf. 778-5374

I
11

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL, 60650 

TeL: 652-5245

Apdraustas perkraustymas 
iš Jva iri v atstumu.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 arba 37W994

J

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS

šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8.30 iki 9:30 vai. ryto. 
Stoties WOPA • 1490 AM 

transliuojamos iš mūšy studijoj 
Marquette Parka.

Vedėja — Aldona Da ulcus 
Talelc 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL '60629

f The Ironclad And The Laser l
The U.S.& Monitor — 

the famed Civil War irondad 
, —■ sank a century before the 
laser was invented. But re
cently, a powerful laser took 
part in a research program 
aimed at recovering and pre
ferring the historic warship.

Scientists' at the United 
Technologies Research Center, 
East Hartford, Connecticut, 
used a 10,000-watt industrial 
laser to cut apart a section 
Of the Monitor’s hull plating. 
The. barnacle-encrusted relic 
— measuring about three by 
four feet in size — was re- 
covered last suimhemear Cape 
Hatteras, North Carolina, at 
the aite where the Monitor 
sank during a storm on New 
Year’s Eve, 1862. The 
Monitor’s Besting place Vas 
discovered in 1973.

The piece of hull phie was 
cut into 11 sample pieces, 
each about 12 inches square.

A laser was chosen for the 
job because it doesn’t pro
duce vibrations that might 
have damaged the fragile 
specimen.

The samples will be ana
lyzed to provide information 
that will help in planning the 
excavation, recovery, trans
portation, and preservation of 
the Monitor’s remains. North 
Carolina’s Department of 
Cultural Resources b working 
with the National Oceanic 

- and Atmospheric Administra
tion to develop the plan.

The Monitor is remem
bered for its duel with the 
larger Confederate ironclad, 
C-S.S. Virginia, better know© 
as the Merrimack. They fought 
an inconclusive battle on 
March 9, IBS2, at Hamptoa 
Roads, Virginia. Even though 
neither ship won, the standoff 
provided a much needed pay- 
cholodca] uplifl to the I Ini rm

mą, germanai patys ją sugriovė. 
Mums laisvės niekas nepadova
nojo, ar svetimi būtų ją mums 

_ ’^iškovoję; ji buvo pačių lietuvių- 
i didžiausia auka — krauju išpirk' 
f’ta, nes visų buvo didelis laisvės 
i troškimas. Vyrai stojo prie gink- 
plo, o -moterys verpė, mezgė ir 
! siuntė. į frontą pirštines, koji- 
j nes, šalikus Ir nertinius. Niekas 
j neieškojo kepurių neaiškiems 
• reikalams aukų rinkti.
j Vasario 16 dienos niekas ne- 
; įstengė ir neįstengs išbraukti iš 
j lietuvių istorijos lapų ar iš gy- 
j venimO. Jau ne kartą-mūsų tau- 

-! tai laisvė buvo išplėšta, bet nei 
smurtas, nei priespauda, nei iš- 

' trėmimai ar grandinės, nepajė 
; gė ir nepajėgs užslopinti, ar se'

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

MkrrrtAA !><o booou 
AM 6MIUDQ0N HTWMM 
TMf AMf O* f AMP ta 
W1Q1 KMX1P BY MOTCa 
VWM<XtS Bi TM9 
CNAKL8# M. MAVn.

McrroR ems, AMBpmwM 
TO K VfrPffČMUJLY AUDTF 

cmm ow 1W7

1 The U-S-S. Monitor, left,s 'inis (Merrimack)
meet in the first battle of irt n March T862.
(Illustration courtesy of North Carolina Department W

ulMavių 

audfttavię 

Direktorių

STEPOiNAb C. LACK IK SUNŪS
(LACKAWjqįj

Z4Ž4 VYES1 bath ^TKEEl KJtįiuOtic 7-1211
11026 UTHWES'l HJKxH WAX, sfaio* Hilt*, TU, 974-441*

f $54 .8ft. HALSTED STREET feL I Arti 7-1I11

PETRAS BIELIŪNAS
<J4S So. 'CMUFOKNU AVI Tol: LMontte I MU

GEORGE E. RUDMINAS
>319 B«. JQTUANTCA A VE. TeL: TArda 7-1138. UH

Naujienos, Chicago, 8, DL Tuesday, January 26. 1982



J. Kras i ns kas

LIUCIJA83.00
ŽIAURŪS

Prašom.palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

• 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčįai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

cOS
. ■... i

lanko aukštą-
Geros sėkmės

WINTER 
OVERCOAT.

> Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

i
<5oteri<

; /.i.dLųus 
nemažai 
pcrandu 
pėdsakų.
manev-

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St* 

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

Siuntimai i listing
'. irkituA įrantos i. ■

F. ' NEDAŠ; 4^- 
chic»^ifc

Miela “Naujienų” Adm.: '

Siunčiu 100 (šimto) dolerių 
čekį už Naujienų prenumeratą 
vieneriems metams ir auką laik
raščiui su padėka už jūsų patrio
tišką ir naudingą darbą.

Su didžiausia pagarba,

H. Dgaudas
Hartford, Conn.

Worcester, Alass.
Prieš porą mėnesių mirė Wor- 

Cesteryje gimęs ir augęs kuni
gas Jonas Bakanas. Palaidotas

KAIP SUDAROMI:
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, ~ teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos? 
išleista knyga su legališkpmis 
formomis

Knyga su formomis gauna
ma- Naujieną administracijoje

F. Zaptfta, Aeenf
MteVS w. "9MJM
E*«r,. IH,
*0642, . 424-MM

Massachusetts valstijos seime
lyje mus atstovauja mūsų bal
sais išrinktas trečios kartos liej 
tuvis Billy Glodis. Vincas Glodaš 
dažnai .dalyvauja lietuviškuose 
subuvimuose. Jis yra puikus jau
nas vyras,. mūsų šeimos draugas 
ir mūsų sūnaus prietelis. Jo seį 
neliai Glodai vra atwke iš lie
tuviškos Suvalkijos.

Namai. Žmb4 — P«rctavlm«t 
UAL MSTAT1 FOR SALI

REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ 
NAMŲ PARDAVIMAS.

INCOME TAX
INSURANCE NOTARY PUBLIC

Skambinti tel. 436-7878
2951 West 63rd Street

* FrozeriSuckėrs
1 envelope KOOL-AID * Dissolve soft drink mix and

Unsweetened Soft Drink Mix, sugar in water. Pour into 
any flavor plastic ice-cube trays or

2/3 cup sugar small paPer CUPS- Freeza
« ...H . until almost firm. Insert
t qjartwater wooden stick or spoon into

each. Freeze until firm. 
Makes about 20.

Galit# kreiptis ir ffcdil l SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCI OF AMERICA 
Mrv Yart. M. Y. 10OC1 

M7 W. Mto M.
tm. mu cam

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.

BUTŲi NUOMAVIMAS.
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

- ~ • NOTAR1ATAS • VERTIMAI. '.

. • .D t M E S I ©« - U 
62-50 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai 5120 pusmečiui au+omoblllo 

Liability apdraudimas pensinis- 
z kams. Kreiptis:- .> 

. Al LA UR A 1 Tl S ‘ i 
mS So. ASHLAND AVJM 

. Tel, 523-8775

ELEKTROS ĮRENGIMAI ' 
PATAISYMAI ■ 

Turin Chicagcs miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS^ • V 

45l4r S. Talman Ava,'a. i 
. . TeL 927-3559 N -

yOt/LL RUN INTO TPOU9CC 1F 
THERE'S A SUDDEN STOP WHIES’ 
XX/RE KXLCAMWa TOO CLOttELY

Sėkmingi vietos verslininkai
— biznieriai

sukurtas organizacijas. Abu yra 
Lietuvių Piliečių klubo' direkto
riai ir SLA 57 kuopos valdyboje. 
Tos dvi šeimos išauklėjo gražias 
dukreles, kurios 
sias mokyklas, 
jiems visiems.

• Naujienų paramai: Walter Ba- 
į jerčius, iš So. Boston, Mass.; C. 
. Beinoras iš Chicago, I!!.; kun. Z. 
, Gelažius iš Marcpct e Parku; 
( Emilis Hermanas, iš Marquette 
j Parko; K. Jurge lys iš Hamilton, 
J Ont., Canada; Ed. Litvinas iš 
j Brighton Parko; J. Martišius, iš 
Sudbury, Ont., Canada; if. Sa- 
tnauskienė, iš Marquette Parkd, 
ir Bronius Sereika, iš Amster
dam, N.Y. Nuoširdi padėka vi
siems.

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAM! 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ĮšŠlMOKFJIMAIS. .

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: : ■

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

221i W. Cermak Road Chicago, UI. Tel. 847-7747

AdvontM

GINTARAS P, ČKP1NA1
Darbo vataadoc oao 9 nl ryt* 

Iki 6 v*L, rtk/ Sežtadtafil ano 
9 vai ryto Iki 12 t*L d. 

Ir oosal nMtarima.
TU 77&-5162 arta TTMĮtt 

Utt We»t nrd StTMl'
CMmtB, ID- W<2>

sims rezervatas, kuriame jos iš
skrisdamos ir pavasarį parskris- 
damos sustoja pailsėti. Rezer
vato ribose niekas jų negali lies
ti. Už žąsies nušovimą rezerva
te yra bene 500 dolerių pabau
da. Žąsys tai žino ir jos čia jau
čiasi labai saugiai. Pravažiuojan
čiam atrodo, kad jos . taip jau
kios, kad net už uodegos būtų 
galima pagriebti.:

Tenka pastebėli, kad vienas 
stambus LB-nės veikėjas net ir 
bažnyčioje nemoka apsieiti. Kai 
visi žmonės-inaldininkai žiūri į 
kunigą ar altorių, tai tas bend- 
ruomenininkas vis atsisukęs žiū- 
'ri į duris. U ' J ,

Don't Go Out Without ft.

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

Dr/ A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psU liečia 1905 
meti; įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
susirūpinimą

Dn A. J. Gussen
grožis. Kietais viršeliais________

Minkštais viršeliais, tik. —
Dr. X J. Gussen ~ AUKŠTA KULTŪRA

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

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

Jonas Vidūnas ir jo maloni 
žmonelė turi didelį automobiliu 
“ligoninę” — garažą ir gazolino 
stotį Greenwood gatvėje. Jie yrai 
visuomet linksmi * ir‘-malonūs 
žmones.

Kiti verslininkai, tai Juozas ir 
jo žmonelė Matulevičiai. Jie ver
čiasi maisto prekyba. Krautuvę 
turi Milbury gatvėje. 1

Abu — Jonas ir Juozas — yrą 
įsijungę į senų lietuvių ateiviu

Chicagoje esančios dvi rūgi' 
nės duonos lietuviškos kepyklos 
pristato duonos į South Havėh 
ėsaičių Village Food . Mart.. Duo
na yra įiagrindas mūsų maiste. 
Deja, jos kaina beveik dviguba^ 
nei Chicągoje^ir dažnai būna ap- 
senusi.’ Turėtu būti pristatomo 
jau trečiadienio- prekybai; nes 
tuo laiku' labiausiai “senjorai” 
vyksta :apsipirkti. Lietuviškos 
gamybos sūris gaminamas čia. 
pačiam Michigan gaunamas Har 
dings maisto prekyboje ir Van 
Hartesfelds maisto mankete Fenn 
ville miestelyje.

Lietuvių gyvenama South Ha
ven, Baifgor, Glenn, Fennville 
vietovėse ir apylinkėse. Deja, ne 
maža, Ju prasidedant žiemos 
“monsūno” sniegų sezonui, iš
vyksta žiemavoti į šiltesnes 
krašto vietoves. Atėjus pavasa^ 
riui su paukščiais visi vėl su-

{Pr.)
— LKVS “Ramovė” čikagc’s 

v —---- -------------— me
tinis susirinkimas, kuriame bus 
renkami skyriaus valdomieji or
ganai ir aptartos veiklos gairės 
Į982-siems.metams, įvyks š.m. 
sausio mėn. 31 d., sekmadienį, 
12 vai. Jaunimo Centro patalpo
se. Kviečiami visi skyriui pri
klausantieji; nariai - ramovėnai 
šiame susfrmkim-e dalyvauti.

S Su $15,000 pirkėjui proga 
Marquette Parke gauti , labai 
švariai užlaikytą mūrinį- namą, 
nes pardavėjas duoda paskolą 
seniau imamais procentais.

kciporacijoš. * :
re privatūs x ‘
teismuose bylos, reik; ’s-: 
lyginti milijoninius nuostolius. 
Tačiau dabar, kaip zanavykai sa
kydavo: — neik su velniu pro- 
votis (bylinėtis), nes neteksi nei 
pinigų, nei maišelio. Velniai tu
ri papirkę geriausius advokatus 
ir teisėjus ir visuomet jų pusė
je būna teisybė...

Ruginė duona ir sūris laukiami 
svečiai

‘ IMCCMI TAX SltVJCW
S. Tįt 2&WI

Taip pat daromi vertimai, 
Bfcrietimal, pildomi pllMyUt pre 

tymai ir kitokį bhnaak

Peklos pajėgų žiemos manevrai

Peklos vyriausias valdytojas 
Liuciperis su savo adjutantais 
surengė pavojaus aliarmą savo 
karalystėje ir išsiuntė manev
rams esančių jūros, sausumos ir 
oro pajėgose kvadralijonus vel
nių siautėjimui visame pietva
kariniame Mįchigano valstijos 
kontinente. Sausio 9 ir 10 dieno
mis buvo jų pačios stipriausios 
ofenzyvos. Siautė šalti žvarbūs 
vėjai su stambia sniego maišati
mi. Viskas gamtoje vertėsi 
aukštyn kojomis. Žmogiškam 
gyvenimui nebuvo vietos. Lėkė 
žemėn eglių spygliai, lūžo me
džiu šakos. Sniego pusnys, atseit 
velnių manevrų apkasai, keitėsi 
valandomis iš vienos vietos ki.- 
ten. Manevru- įtampoje reikalo 
verčiama’ 
ražan ten 
plyšelius 
sniego ir 
ir savo

pripustyta 
einant atgal 
pirmykščių 

Praėjus peklos velniu 
rams, randasi t’k > '■ 
ir medžiu .šavu

KADA DIEVAS MUS 
IŠGIRSTA?

“leško'kite : Viešpaties,' kolei 
Jis galima rasti, šaukitės į Jį, 
kolei Jis. arti. Tegul bedievis pa
meta savo kelią ir neteisusis sa
vo mintis, tegrįžta į Viešpatį, 'd 
Jis jo pasigailės, ir į mūsų Die
vą, nes Jis labai pasiryžęs do
vanoti”. (Iza. 55:6, 7) .

Šiandien išgirsite šią įdomią 
programą 8:45 vai. vak. radijo 
banga 1450 AM per “Lietuves 
Aidus“'.

Sekmadienį 9 vai. ryto' per 
Sophie Barčus radiją, banga 
1490’ AM, išgirsite '“Tikėkite 
ar ne”.

Parašykite mums, pareikalau
dami knygelės “Užgimęs lais
vas“. Prisiusime dovanai. Mūsų 
adresas: Lithuanian Ministries,: 
P.O. Box 321, Oak Lawn, III. 
60154.

FOLLOW: <

švento' Jono kapinėse, visai prie 
didingo kunigo. Juliaus Čapliko 
paminklo. Kun. Čaplikas mirė 
1929 metais.
klebonas Vilniaus ;\ušros Vartų j
parapijos. Jo rūpesčiu buvo nu-. Į 
pirktas
vieteje

Kun. Julius Čaplikas buvo SLA torių kilmės 
viceprezidento Aleksandro Cha 
pliko pusbrolis. Parapijiečiai j 
labai mėgo ir gerbė.

Ten ilsisi dar buvę AVorcesta 
rio šv. Kazimiero parapijos kle 
bonai — kun. Augustinas Pet
raitis ir Mykolas Tamulevičius

grįžta. Duonos ir"sūrio gamin
tojai, kad darius geresnį biznį, 
turėtų savo gaminius čia dau-' 
giau pareklamuoti, nes dabar 
dar ne visi žino, kur tie jų pro. 
dūktai parduodami. į

Pavėlavusios išskristi žąsys 
’ 1 Sausio 11 d. Michigan ežero 

pakrašty prie Glenn, South Ha
ven skrido į pietus pulkelis Ka
nados žąsų. Paprastai jos iš
skrenda rudenį. Kur jos taip ii- Į 
gai užsibuvo? Gal siautusios 
sniego audros jas išbaidė. Už ■ 
Glenn, prie 118' Avęnue, yra

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA z? 
J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 

INCOME TAX SERVICE > < 
6529 So. Kedzie lvė. — 778-22Š3

AR JŪS ATPAŽĮSTATE 
TIESĄ?

(Atkelta iš 3-čio puslapio) 

įtikėjęs, pataptų atgimęs iš nau
jo, atgimęs iš Dievo Dvasios, 
kad galėtų nuoširdžiai vykdyti 
Dievo paskirtus gerus darbus ir, 
atėjus skirtam laikui, eiti į 
dangų.

Nors sveikatos skyriaus auto
riui užkliuvo ir Naujasis Atgi- 
mimas, tačiau JeZUS KRISTUS, 
krikščionybės Pradininkas, yra 
visiems Jono Ey. 3:3 aiškiai pa
sakęs, kad jei kas nori.patapti 
tikruoju: krikščionimi, t.y. Jo 
pasekėju, “TURI UŽGIMTI Iš 
NAUJO“ .t .

Ar dabar, mielas skaitytojau, 
jūs atpažįstate tiesą? Amerikos1 
krašte žmogus turi'pilną tikėji
mo laisvę sau pririnkti tikėti 
kito žmogaus minčių išvedžioji
mais ir, mirus, eiti į amžiną ug
nies ežerą, ar priimti Dievo duo
tą TIESĄ per Bibliją, priimti ti
kėjimu Tą meilės Ddvaną, kuri 
padaro žmogų laisvą nuo nuodė
mės ir nuo amžinos ežero ugnies.

Kiekvienas turėsime duoti už 
save apyskaitą Dievui., (Rom. 
14:12).

Ar jūs jau atganėte ii naujo? 
Jei ne, tai parašykite mums, pa
reikalaudami knygelės “Kaip už
gimti iš naujo”. Prisiusime do
vanai. Mūsų adresas: Lithuanian 
Ministries, P.O. Box 321, Oak 
awn. III. 60454.

Vytautu Ciba*

SUSIVIENTJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE
yn geniausi*, <udž*Rugir ir turtingfar^Ta lietuvio trateraAllr^ ar- 

rinisxdjt, Betariant išūkiinil Jau per metus.

SLA — itliekz kultūrini tu darbui, tr kitiem*, kuria
. / darbu? dirba. ? //

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MTLUONUS 
apdraudę aava narioi.

5ŪA — apdraucffia pigiausiom4? kalnamig SŪA neieško 
rknu patarnauja tik savišalpos pagrindu, * 

Kiekvienai lietuvi# ir lietuviu dnucai rali 
SuaiTiemjhne apsidrausti Hd $10.000.

SLA — apdraudžia Ir Taupomąja apdrauda — Eodowmeai 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, tiekiančia® 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradUaL

— raOraa apdraudžia pigia terminuota apdrauda: td 
IL000 apdrauda* ruma temoka tik SB.Ot) metama.

SLA — kuopą vyra riaoae Beturiu kolonijose. Kretrtdte* 
į ravo apylinkės SLA kuopn veikėjui jie Jums 
mielai pagelbėt i SLA iatraiytL

tovės, tarpe Butrimonių ir Aly
taus vieškelio, kur buvo keturios 
totorių akalyčios. Tai ^Trakinin- 
kai, Rėičiai, čeraučiznos ir Ada- 
moniai. Reičiuose buvo jų dau
giausia. Totoriai turėjo ir savo 
maldyklą — mečetę, Jų kunigas 

Jis buvo pirmas į>uvo Malna vadinamas. Man, 
dar vaiku būnant, teko matyti 
kaip jie meldėsi užpakalius į 

mės sklypas aukštoje įun Mainą atsukę. Kažin ar tas 
bendruoriienininkas nebus tik to-

Vasa rio 7-tą aus C • i icag ; > 
1 vyčių ruošiamas “Lietuvos Atsi- 
1 minimų*’ banketas Martinique

— Frank Zeimis iš Harvey, ’ salėje, 2500 West 91th Place. 
Ill., užsisakė Naujienas metams, jame bus pagerbtas Vanagaitis 
Jiš gimęs Amerikoje, bet jaunas ] įr “Margutis”. Susipažiiūiiias 
buvd išvežtas į Lietuvą. Pries prasidės 4:30 vai. popiet, pietūs 
Antrąjį Pasaulinį karą turėjo] 5:3Q Val. Kaina asmeniui 20 dol. 
grįžti į Ameriką. Nenorėdamas ] Daugiau informacijų galima 
pasitraukti iš lietuvių gyvenimo, ’ gauti paskambinus FR 6-6489. 
domisi lietuvių spauda. Dėkui. Į

— Eugenia Kerėsevičienė, iš !

Miami Beach, Fla., užsisakė-skyriaus narių visuotinis 
Naujienas 3 mėn. Dėkojame.

— Dėkui teisininkui D. už $25 
Naujienoms, paremti. .

— Petras šilas, iš North Mia
mi Beach, Fla., pratęsdamas pre
numeratą vienerįems’ metams, > 
pridėjo $40 Naujienų paramai ! 
Nuoširdi padėka i už Nuolatinę j 
paramą. .
. — Petras Jurgaitis, iš Chica- Į 
go, Ill., lankėsi Naujienose. Dė-1 
kui už vizitą ir $15 paramos bei 
prenumeratos mokestį.

— A. Ražaitis iš Marquette
Parko, Chicagoje, atsiuntė pre- 
numerates mokestį metams ir . 
$30 Naujienų paramai, širdin
gai dėkojame. 5

— Sekantieji Naujienų skaity
tojai pratęsė prenumeratą viene- 
riems metams ir pridėjo, po- $5 •

Kool-Aid’...On A Stiek

IF YOU PRIW AT THE 
Ą/4V/A/4/A/ SPEED tT.YW 
the LANE,

-zįv i:/?' -

•vening meal, and cut 
Mcasslva um of water 
and alacftricfty.

HOMEOWNERS POLICY

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tafmon Avenue 

Chicago, IL 6C629 
434-9655 ar 737-17] 7

. A.TV ERAS . 

Laikrodžiai ir brangenybfe 
- PirdivimM tr Taisymas .

1644 W«tf m jftacf 
taLREpubHc 7-1941
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