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EGIPTAS PATARIA ARABAMS 
PRIIMTI JAV TAIKOS PLANA : t ’

PREZ. MUBARAKAS PATARIA PRIIMTI PLANĄ DAR ŠIAIS | 
METAIS, KAD NESUKLIUDYTŲ RINKIMINĖ KOVA1 7 *

KAIRAS. — Egipto preziden- ------------ ------- -i--------- =------
tas Hosni Mubarakas patarė ’ IZRAELIS SUTIKO PRIIMTI 
Saudi Arabijai ir kitoms arabų 
valstybėms priimti Amerikos 
planą Artimiesiems Rytams. 
Jeigu arabai vilkins visą reika
lą, tai visi nukentės.

Mubarakas. primena, kad ge
riausia taikos reikalą sutvarkyti 
dar šiais melais. Jeigu visas rei
kalas bus atidėtas, kitiems me
tams, tai talkos reikalas dar il
giau užsitęs. Taip pat reikia tu
rėti galvoje, kad ateinančiais 
metais. Amerikoje, vyks . prezi
dento rinkimai. Rinkimų metu 
ne ;tik pats prezidhtąs, į>et ir kiti 
pareigūnai bus įveltu

Pirmon vieton prez. Mubara
kas pataria Jordanijos karaliui* 
skubiai susitikti ir susitarti su 
Arafato vadovaujamais palesti
niečiais. Prieš kelis metus Jor- 
danijbš karalius 'būViU prįvers-j 

_„Aaspaiestiuiečiusi§vąrytiiš?savo 
krašto. -Dabar Arafatas, .likęs- be 
vįetos, turėtų būti sukalbames
nis. 'J - '■ 1 -

Mubarakas pasitiki
-‘Amerika -’■ ■ 21 ' -1 x 11

Egipto ypręzhienląsy .Mubarą- .i 
kas pasiliki" JAV.žino, kad :

pažadu J M u- : 
barškąs gana gWįr pažįsta ru- 1 
sus.: IJŠaseris buvo t jį pasiuntęs -į;
Sovietų aviacijos' mokyklą. Jisu .. 
pažino rusus, todėl: jis pilniau
siai 1 pritarė prezidnto ■ Sadato. 
planui • išprašyti rusus.' Egipto 
prezidentas Sadatąs buyo įpa
reigojęs Hosnį Mubaraką suor
ganizuoti ’. rusų' išprašymą iš 
Egipto.'Tą darbą jis' atliko la
bai tvarkingai. X' '

JAV neturi jokių pretenzijų į 
Artimųjų Rytu, teritorijas. Ame
rikai rūpi laisvos prekybos laivų 
judėjimas į Artimuosius Rytus 
ir atgal.

Prez. Mubarakas patarė Iz
raeliui- laikytis Davido stovyklos 
nutarimų. Ten Izraelio atstovas 
pažadėjo trauktis iš svetimų že
mių, Izraelis turėjo išsikraus
tyti iš Sinajaus, turi pradėti pa
sitarimus su Jordanija ir atšauk
ti savo ginkluotas pajėgas iš de
šiniojo Jordano upės kranto že
mių. Gazos reikalas savaime su
sitvarkys. Sirijai taip pat patarė 
baigti nesusipratimus ir 
taikos?; .Sovietų valdžia 
elgsis, jeigu riiat.vs, kad 
mieji Rytai bus vieningi.

JAV PLANĄ
JERUZALĖ. — Izraelio ,atsto- j 

vai dvi savaites tarėsi su Libano 
atstovais apie taikos sutartį, bet 
per tas dv> savaites nepajėgė su- ■ 
sitarti su libaniečiais dėl šios 
konferencijos darbotvarkės. Li- I 
banas norėjo, kad galiniai grei- ‘ 
čiau Izraelis atšauktų savo gink- < 
luotas pajėgas. Tuo tarpu Izrae-■ 
lis nori susitarti ne. tik dėl ka-', 
riuomenės atšaukimo, bet ir dėl 
skolų.

Galų gaie turėjo įsikišti Ame
rikos diplomatai. Jie patarė da- ( 
ryti kompromisą ir susitarti. 
Galiipas daiktas, kad pavyks su
sitarti ir, atrodo, Izraelio karo 
jėgos pradės trauktis iš. Libano, 

į Izraelitai išsivežė visus gink
lus, kuriuos palestiniečiai buvo 
susikrovę į Libaną. Dabar Iz- 
raeli.s pardavinėja sovietinius 

i ginklus Vidurio Amerikos maiš-'
tininkams. Izraelio ginkluotos, 
pajėgos Libane yra užėmusios 
kelias strategines vietas. Susirė-' 

Imimai kartais įvyksta, su Sirijos 
kariai^^eŲ'syįęni ir kM$^turės 
^išvvk ti k-

.PERSEKIOS ŽMOGAUS 
1 TEISES GINANČIUS .
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Egrpto prezidentas Hosni Mubarakas, apžiūrėjęs iškasenas, patarė 
visiems arabams priimti JAV pasiūlymą taikai Artimuose Rytuose.
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- KALĖJIMUOSE TEBĖRA DAR 1,500 
LENKŲ, - SAKO MINISTERIS URBAN

LENKŲ VYRIAUSYBĖ YRA PASIRYŽUSI SUSTABDYTI 
VISĄ SOLIDARUMO Jt DĖJIMĄ IR VEIKĖJUS

VARŠUVA, Lenkija. — Praei- Į lidaruino unijos veikėjus, kur* 
lų metų paskutinę dieną kariš-j 

;koji vadovybė panaikino karo 
'stovį, b:t tą pačią dieną pravedė 
Į v':są eilę Įstatymų, draudžiančių 
• Solidarumo veikėjams bet ko
kią visuomeninę veiklą.

Vidaus reikalų ministeris 
i pareiškė, kad policija suima ki- 
! tus narius, pasiruošusius ardyti 
! visuomeninę tvarką. Generolas* 
i Jaruzelskis savo ruožtu pabrė- 
i žė, kad jis negali leisti jokios 
‘ Solidarumo unijos veiklos. Jie

pasiruošė ardyti visuomenių 
[parką. Susidaro įspūdis, ka 
atvirai prieš Solidarumo unij 
buvo nusistatęs ne lik Leonid 
Brežnevas, isakes Jaruzelsku 
išnaikinti Solidarumo vadus, b 
tokios pačios nuomonės yra 
Andropovas.

Pragoję buvo Varšuvos Pal 
to valstybių pasitarimas. Geni 
rolas Jaruz.Iškiš atvyko į Pras 
vieną dieną anksčiau ir keli: 
užpraeito pirmadienio valand: 

į labai smarkiai apkarpė komunis-1 praleido su Andropovu.
į tų partijos veiklą. Jie pradėjo! Dabar suimtieji pirmiausia į 

‘ tardomi. Anksčiau kariuomen 
vadai kelis kartus buvo prade 
tardyti, bet vėliau paaiškėj 
kad nusikaltimas buvo visai 
toks pats — nusižengimas pri 
paskelbtą karo stovį. Kariai s 
imtųjų negalėjo bausti, tod 
tardymus nutraukė, o kai bu 
panaikintas karo stovis, tai s 

•' imtuosius paleido.
Nuo Naują Metų suimhiosi 

policija ir prokuratūra tari
i bando taikyti jiems naujai j 
skslblus įstatymus. Dabar pr 
kuratūra rengiasi traukti te 
man darbininkus, kurie dirbi 
vėsg pagamina žymiai mažia 
negu turėtų pagaminti. Lėl 
dirbančius sodins į kalėjimą.

j kampaniją prieš lenkų komu-1 
) nistų pasiimtas privilegijas.pasiimtas privilegijas. 
Krašte trūko mėsos, o komunis
tai gaudavo žymiai didesnę por
ciją. Lenkijos darbininkai turė
jo darbo unijas, bet tose uni
jose jie neturėjo jokių teisių. 

į Visi unijų vadai buvo komunis- 
t tų paskirti. Komunistai nustaty-

- 1 ĄS,. Iranas.^ ^Dau-
;gelą- kabineto- nąrių, -admjnistra- 
Įcijos pareigūs^ ir'šiaip sostinės 
i gyventojų nustebino vakarykštė 
i ilga mulos Chomeini kalba/. Še
rnas valdytojas gana ilgai kalbėjo 
aukščiausiai vyriausybės- tary
bai .Jis norėjo, kad kiekvienas 
suprastų, kas islamiškoje Irano 

;vyriausybėje darosi ir kas rei
kia daryt*.

Chomeini pranešė tarybai, 
kaip jis skiria prokuroro parei-į 

;goms teisininką J. Samei Raba- 
ni. Jis trauks teisman visus 
tuos, kurie gina tas žmogaus 
teises, kurios yra priešingos 
musulmonų principams. Kartais 
los teisės gali tikti kitur, bet jos 
Islamui pavojingos, — pažymėjo 
mula Chomeini.

FALKLANDO GYVENTOJAI ŠILTAI
PRIĖMĖ PREMJERĘ THATCHER

ARGENTINOS VYRIAUSYBĖ LABAI NEPATENKINTA, 
KAD BRITŲ PREMJERĖ ATSKRIDO Į SALAS

STANLEY, Falklando salos, britas ir kiekvienas jūsų šian-

davo darbininku algas.
Dancigo daivų statyba 

' ninkai paskelbė ir laimėjo strėi 
ką. Pirmon eilėn jie panaikini 
isas privilegijas 'komunistams. ‘ 

. -$ios pakaitos palietė komunis- 
* tiis ne tiktai Lenkijoje, bet >.*, 
.Sovietų Sąjungoje. Brežnevas,' 
nelaukdamas streiko, pakėlė ai-, 
gas Sovietų darbininkams. į

Lenkijos laivų statybos darbi-j 
ninkai laimėjo streiką ir Lešckf 

j. Valensa padiktavo sąlygas. Ja-Į 
ruzelskis panaikino dalį tų sąly-j 
gų, bet komunistams atimtų pri-Į 
vikgijų dar negrąžino. Patys ’ 
komunistai nedrįsta prašyti grą-j 

ROMA, Italija. — Pirmadienį žinti Jiems tas Pa<’ias Privilegi- 
M. Ali Agca buvo atvestas į pro- *as’ kurias jie anksčiau turėjo, 
kuratūra, kur taip pat buvo at- bijo, kad darbininkai ir
vestas bulgaras Sergei ivanov .vėl-nePra(,ė,ynau.iostr(>iko- 
Antonov. Bulgaras vadovavo ke-, Ministeris Urban tik praeitą 
lis melus Bulgarijos turizmo savaitgalį psskelbė. kad dar nė

nė, kad prieš 150 metų salos 
priklausė argentiniečiams.

ATVEDĖ MEHMET AGCĄ 
Į ŠV. PETRO AIKŠTĘ

“ T
daibi-'

KILANEA VULKANAS 
VERČIA LAVĄ

HONOLULU. Havajai. — I 
lanea vulkanas praeitą sek m 
dienj vėl prasiveržė ir prade 
versti lava. Šeštadieni buvo £ ± v
na didelis prasiveržimas, 1 
sekmadienį jis buvo daug st 
resnis.

Kada prasiveržia tiktai deg< 
č>os dujos, tai jos tiktai Sai 
užtemdo, bet kai 210 jx <Ių aul 

siveržia liepsnojai 
lava, tai vaizdas pasjkcįė 
Akių žmonės neatitraukia, 1 
lava pradeda veržtis nuo viri 
kalnės.

— Praeitą sekmadienį atskridu- dien yra britas, — tarė premje- 
si britų premjerė M. Thatcher rė Thatcher.
[.apžiūrėjo karo jėgas ir karo lai
vyną, o vėliau mielu noru tarėsi 
su salų gyventojais.

i Britų kariuomenės kapitonas 
S. Wilson išrikiavo rytinėj saloj 
esančių karių dalinį ir pasveiki
no atskridusią premjerę Marga
ret Thatcher. Ten pat Stanley 
uoste išsirikiavo britų jūreiviai, 
kad galėtų pagerbti atskridusią 
veiklią premjerę. Kuriam laikui 
Falklando salų vandenyse vado- 

... . ... . , vauja viceadmirolas Sir John— Mehmet Ali Agca buvo su- ... , „ .» . .c, . r . Preldhouse. Premjerei buvo vestas su Sergei Ivanov Anto- ., ... ... , .. . . , . -įteiktas geliu buketss. Pro aUa-nov. Agca papasakojo, kam An- ,. . F j.. J ... | ziavusią premjerę prazvgiavotonovas jam padėjo surasti butą. I c, . ... ., .Stanley srityje buvęs britų ka
riuomenės batalionas.

Vėliau premjerė užėjo į l'alk- 
lando salų parlamentą, kuriam 
priklauso veik kiekvienas įta
kingesnis salų veikėjas.

— Čia Jie ^paprastas vizitas, — 
tarė susirinkusiam Falklando 
salų parlamentui premjerė M. 
Thatcher, tai nepaprastai 
jautrūs išgyvenimai. Mes visi la
bai jautriai išgyvenome salų 
įvykius ir Tsame pasiryžę, kad 
panašūs dalykai niekad daugiau 
nepasikartotų. Turint galvoje 
visą išgyventą laikotarpį, aš ma
nau, kad mes visi galime di- 
diuotis ,kad esame britų kilmės, 
— tarė premjerė.

— Kiekvienas jūsų buvo bri
tas, kiekvienas norėjo pasilikti* l

KALENDORSLIS

— Darbiec’ai kritikuoja prem
jerę Thatcher. Sako, kad kelio
nė j Falklando salas atlikta rin
kiminiais apskaičiavimais.

siekti 
kitaip 
Arti-

JAMES THOMPSON

Parlamento nariai, iškentėję 
septynis mėnesius argentiniečių 
primestos okupacijos, pareiškė 
premjerei, kad panašūs dalykai 
neturėtų pasikartoti. Nukentėjo 
ne tik britų karo jėgos ir laivy
nas, bet nukentėjo ir gyvento
jai-

Salų gyventojai nori: 1. Grei
to,’ gero ir lengvo susisiekimo 
tarp salų. 2. Jiems reikalingos 
paskolos, kad galėtų įsigyti dau- Į 
giau žemės, >“ ° -*
lingesnė salų apsauga.

Britų premjerė prižadėjo at
kreipti daugiau dėmesio j visus 
parlamento narių pageidavi
mus. Ji mano, kad tie reikala
vimai bus pilnai patenkinti.

■. Matyt, bijo, kad darbininkai ir 
bulgaras Sergei Ivanov vėl.nepradėtų naujo streiko.

bendrovei Romoje. Suimtas An- visi suimti lenkai paleisti Buvo lumen p
nlonovas kelis kartus neigė, kad paleisti 
jis jokio turko niekur nevedė 
ir nepažįsta.

Kada abu buvo suvesti, tai 
turkas Agca tuojau pareiškė, 
kad Antonovas net du kartu jį 
atvedė į Šv. Petro aikštę ir v»są 
ten parodė. Agca papasakojo, 
kaip jjs atvedė, kur jiedu su-

visi karo 
pačių karių suimtieji, bet kalė-į 
jime dar leb.buvo policijos su
imtų žmonių, 
tvirtino.

stovio metu

ir 3. kad būtu ga-’kitikę.

Jis penktadienį 
kad kiekvieną dieną 

paleidžiama apie du šimtsi ar 
net daugiau žmonių. Tačiau šį 
pirmadieni ministeris Urban 
pranešė, kad kalėjime kaliniui > • • ■ • • •

Bulgaras pasirodė labai ner- 
vuolas, bet jis nedarė jokių ko
mentarų. i1

Romos laikraščiai rašo, kad 
Agcai bus sumažinta bausmė, 
jeigu jis teisme liudys tą patį.

j skaičius nemažėja, nes policija 
kek viena d: na suima nuo 130 
iki 200 lenkų. Policija yra pasi- 
yžusi laikyti kalėjime visus So-

Londone esanti opoziciija tvir-lką jis pasakė prokuratūrai.

Kilanea kalnas pradėjo šr 
dyti prastą pirmadienį. Ta 

išvirto didokas las 
ač;os viršūnės, šį si

°nį prasiveržė š rytinio : 
Yra pagrindo manyti, k

^pakilo ir

no.

iškilo ir krito alg

Sausio 11: Veronika, Audrius, 
Gryžuhs, Namėja, Žygantas 
Tara.

Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:38.
Pasnigs, o "vėliau lis.

Praeitą pirmadienį guber
natorius J. Thompson buvo 

prisaikdintas trečiam 
terminui.

tina, kad premjerė į Falklando 
salas nuvažiavo tik politiniais 
sumetimais, Anglijoje artėja 
rinkiminė kampanija, led ji 
rėjusi pasigarsinti.

Argentinos kariuomenės 
vadai protestuoja

BUENOS AIRES, Argentina. 
— Britų premjerės M. Thatcher 
kelionė į Falklando salas yra 
provokacija, — pareiškė pero- 
nistų vadas Angel Robledo.

Argentinos užsienio reikalų 
minister’s Angel Aguirre Lanari 
dar pridėjo, kad tai arogantiš
ka provokacija. Lanari primi-

no-

Tvirtinama, kad Agca negali 
pakęsti vienatvės, šiomis dieno
mis į teismą bus atvestas kitas 
turkas, p:rmadicnį atvežtas iš 
Vakarų Vokietijos.

— Pirmadienį buvo prisaik-

son Illinois valstijos gubernato
riaus pareigoms. Adįai Steven
son, kai aukščiausiai valstijos 
teismas atmetė jo prašymą per
skaičiuoti balsus, pripažino, kad 
jis rinkimus pralaimėjo.

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $152.

Prez. Ronald Reaganas 
nekandidatuoti antram 
minu'. Jis sako, kad ji 
siūlytų George Shultz 

zidento pareigoms.

i)i9 tikrai demokrates

dyli kraterį ii- kick atšalti. I 
lat sekmadienį prasiveržė iš 
no, nes šonas nebuvo toks T 
tas, 
lava.

kaip

ter-
na-

ima 
mie

k d j
o meru ; sa 

va!

— Premjerė Thale 
kė britų lėktuvnešį, k 
vena !»fM> lakūnu

riame

■ >aivadoro .vnybos mil 
toriui gen. Jose Guillermo G 
čia buvo pasiūlyta atsistatyc 
ti. bet jis pareiškė, Kad ni 
įrauks.



LIETUVOS VYČIŲ 112 Kl’O- 
POS PRIEŠKALĖDINIS 

POBŪVIS

.NKSČJA.U ŽMONES
AUKŠTESNIO CGIO

IR MILŽINAI

1982 m. gruodžio 21 d. 7:30 į 
vai. vakaro Marquelle Parko pa
rapijos salėje pirm. P. Binkis I 
pasveikino dalyvius ir paprašė 
sekretorę perskaityti praeito su-1 
sirinkimo protokolą. Priimtas.

Kan. V. Zakarauskas sukalbė
jo maldą. Po to kai kurie skyrių 1 
v. dėjai padarė trumpas pra.ne 
Šimus. Bus parengimų. Pasukit • j 
spaudą. Akcentavo Vasario 16 ir 
šv. Kazimiero šventes. Po trum
pos programėlės, kai kan. \ . 
Zakarauskas palaimino valgius, 
rikiavomės prie stalo, kuris pa
krautas įvairiais skanėsiais ir 
keliomis bonkomis šampano, 
kavute.

Vaišių melu jaunuolis Poli- 
kaitis ąkordeonu akompanavo 
giedojantiems kalėdines gies
mes. Vėliau, kai atvyko solistas 
Brazis ir įsijungė Į gitdojimą, 
tai susidarė tikrai šventiška 
buotaįka.

Trys fantai išleisti loterijai. 
Plojome, kai p. Brazis išlošė di
delį vazoną su raudonai žydinčia 

:,gėle.
? Stalai padengti gėlėtomis slal- 
dcnglėmis. Prie prezidiumo sta
lo — Amerikos valstybinė ir Lie
tuvos itautinė vėliavos. Ant stalo 
jųažutė geltona, blizganti eglutė 
V iš abiejų pusių mažutis asilė- 
Įis padėtas. Ant kiekvieno stalo 
žvakutės, kuriąs apkabinę mi
niatiūrini angeli itkai. Puikus 
vaizdas.
. Iš viso dalyvavo apie 50 ašme
nų. 9:30 vai. vakaro skristėmės. 
Visi patenkinti šiuo parengtu 
^prieškalėdiniu pobūviu.
r Patiekalai narių suaukoti. 
» Pobūvyje dalyvavo u- kun. A. 
Markus.

— Apžiūrėjimui šį šeš'.adienį 
ir sekmadienį, nuo 1 iki I vai.1

i popiet, 7227 S. California Ave. I 
i Gražus mūrinis, 2 butai, rūsys j 
I ir viražas. Atskiri šildymai. Arti' 
Įsu siekimo, bažnyčios ir mo-l 
kyklų. Tuojau galima užimti.

■ • (Nebrangus. Roma Mastienė, Ši
maitis Realty, tel. 436-7878.

Kalbant ap»e praeities 
nes, veik visos tautus juos 
duoja milžinais^ Apie tai 
padavimus jau senovė?

zrr.o- 
vaiz- 
kūiė

graikai,
Le vo pi’ctėvius vaiz iuodami ti
tanais ir didžiulio ūgio viena
akiais ciklopais

Indijos legendos, skandinavų 
tautų mitologija, padavimų ap’:e 
dievus u didvyrius mokslas, mū
sų lietuviški padavimai bei pa
sakos, vaizduoja praeities tau-
tos žmones t’krais milžinais —'

K. P.

LENKIJOS LIETUVIAI 
PRABILO

(Atkelta iš 5-to psl.)

pasidarė visiems prieinamos 
mas’nės informadijes priemonės: 
spauda, knyga, radijas, televizi
ja. Pastebima ir lietuvių migrac: 
ja į šalies gilumą. į miestus, kas 
taip pat nepasilieka be įtakos 
tautiškumui. Mes nepatyrėme 
dar industrializacijos, o ten, kur 
pramonė sparčiai auga, nutau
tėjimas ypač ryškus. Pavyzdžiu 
tegul būna serbai — lužkėnai, 
gyvena Vokietijos Demokratinė
je Respublikoje. Matydami ši
tai, jokiu būdu negąlfme už tai 
kaltinti valstybės, juk nieks iš 
mūsų nenorėtų atsilikti, nenorė
tų atsisakyti to visko, ką jam 
davė audringa civilizacijos pa
žanga. Vadinasi, šį veiksnį rei
kia priimti kaip natūralų ir ko
voti būtų ir beprasmiška, ir juo
kinga.

Yra tačiau ir kitų faktorių, 
kurie nutautėjimą gerokai spar
tina, ir su kuriais kovoti ir gali
ma ir būtina, jei norime ir atei
ty, kiek galim,- ilgiau pasilikti 
lietuviais. .

(Bus daugiau)
(Iš Europos Liet.)

galiūnais.
Romėnę poetas Virgilijus pa-’ 

sakoja apie žemdirbį, kuris iš 
ž^mės iškr.sė savo protėvių mil
žiniškus kaulus. Pimijus ta:p 
pat rašė apie nejsivaizduojar-o 
d’dumo gilieučius, kurie buvo 
atkasti senuose kapinynuose.

Tuo tarpu antropologai (žmo- 
x>i:os praeitie- tyrinėtojai) — 
suranda duomenų, kuriais pasi
remiant yra nustatyta, jog pra
eities amžiuose žmonės būdavo 
žymiai mažesnio ūgio.

Priešistir( niais laikais vidu
tinis žmogaus ūgis nebuvo sie
kęs net penkių pėdų. Ir tik vi
duramžiais žmogaus ūgis padi
dėjo... vienu coliu.

I

Mamai, 2*m4 — Par4aria«i 
MMAL 1STAT1 FOR RALI

NūmL — Pardavime!
UAL ESTATI FOR SALE

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.
ELEKTROS {RENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto

Dirbu ir užmiesčiuose, Br»H, 
garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tol. 927-4559

BUTŲ NUOMAVIMAS
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

. VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE ,

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Du miegami ir du kambariai skiepe. 
Centrinis šildymas atskirai kiekvie- 

i nam butui. 2 auto garažas. Aluminum 
langai. Švarus. S67,000. 62-tros ir 
California. , .

5 ir 4 medinis Brighton Parke,, arti 
mokyklų. Mažas Įmokė j imas. Savinin
ko paskola.

ŠIMAITIS REALTY

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IH ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS p

MUTUAL ’ FEDERAL SAVINGS >
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai 1

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

"■ Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
*727 S. Western Ave., Chicago, 111. 60645 

< Telef. 312 238-8787 ?’
t « Nemoknuu* ptunutvimM užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio' 
alų (cuise*), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezerv&cnas; Parduoda 
te kelionių draudimas; Organizuojame keliones 1 Lietuvą ir kitus taktus 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor 
mcijas visais kelionių reikalai*

8 Taupykite sknsd«mi Cbanered lėktuvais, tik .eitu reservuon netac 
1. ankato — prieš 45 - 60 dienų.

Jll^ll|lIIlllllll^ll^lllllllllllllllll^lllllllllll^Hlllll^llllllllllllllHlllllllllnnlllHlH^ ,̂
Į TAVO ŽODIS YRA TIESA |
: Jono 17:17 Ę
Ė IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JU3 |

į Jono 8:32 =

ŠV RAŠTO
NAUJASIS* TESTAMENTAS

LEIDINYS LIETUVIU KALBA. ĮRIŠTAS 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 

PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.
KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321, 
Oak Lawn, UL 60454

lininiu 1111 lllilil 111111111111111111 llllllllltiUHP.HlUllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIK

Beržas Lietuvos pajūryje
(Laurinavičiaus drožinys

Nenuvokus tėvelis

— Simon Wiesenthal Los An- i 
gėles Centras paskelbė, jog ka-1 
ro metu Hernan Abs valdė di
džiausią Vokietijos banką žy
dams samdyti. Kardinolas Casa- 
roli tyrinėja šitą reikalą.

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

Tel.: 436-7878

—■———< 
DĖMESIO

62-30 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automeblll* 
Liability apdraudimas pensinio- 

kams. Kreiptis: ‘ - z 
A. LAURAITIS 

4445 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775

NAUDINGI BARNIAI

Kodėl vaikai pradeda kalbėti? j- 
Ar tik mėgdžiodami suaugusius? i

Žinoma, kad vos gimę kūdi-j “
kiai jau pastebi judančius, aiš- kalbėti. Tačiau prieižastys, ska- 
kių kontūrų, ryškių spalvų daik- ginančios kūdikį kaibėtii, kaip 
tus. Tačiau svarbaiusia tarp vi-jnustatė psichologai, gana neti- 
sų daiktų -kūdikiui — žmonių .fcėtos. Sakysim, mažylis panoro 
veidai, šį faktą tyrimais nustatė pasikalibėti su tėvu ir šaukia jį 
Alabamos universiteto psicholo- -visa gerkle.
gas S. Flečeras., visiškai nekreipia į jį.dėmesio,

Iš pradžių mažylis ima skirti į prie lovelės skuba mama ir kaž- 
tik ties juo pasilenkusio žmo-Jkodėl ima keisti vystyklus. Var
gaus veidą, vėliau įdomiausios i kas panoro gerti ar valgyli — 
jam tampa akys. Matyt, ir kudi-j mama vėl čiumpa vystyklus. Ką 
kiui aišku, kad akys — Sielos į daryti su tais suaugusiais, kurie 
veidrodis/:.Ir tik gerokai vėliau ) taip nieko nenutuokia? Nieko 
vaikas pastebii, kad suaugusieji i geriau nesugalvosi — reikia mo- 
nuolat judina lūpas ir -kažkąĮ kytis kalbėti, 
burba.

štai tuomet ir jam kyla noras

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 $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

Nepatyrusi mama tik ir sten
giasi atspėti kiekvieną mažylio 

' norą, bijo ir mažeBausią klaide
lę padaryti. Ar visada tai nau
dinga? Neleisdama kūdikiui nė 
trupučio “pasibarti”, ji nesąmo
ningai trukdo vaikui vystytis. 
Apie ką su ja kalbėtu kai vis
kas gerai? E. L.

i

TESTAMENfAI' j
Tuo reikalu jums gali daug i 

oadėti teisininko Prano ŠULO, j 
paruoštą, — teisėjo Alphonse * 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” S 
išleista knyga su legališkomis | 
formomis^ g

Knyga su formomis gauna. | 
ma Naujienų administracijoje. |

i
— Irano valdžia stato naują 

didelį kalėjimą Teherane, 
tuo tarpu suimtus kalinius 
ko įvairiuose didesniuose 
muose.

bet
lai- j 
na-

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(.312) 776-8700

Dengiame ir taisome visų ra-' 
šių'Stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

> ARVYDAS KIELA ;
6557-S. Talman Avenue

'L.60629 .
434-9M5‘<ir 737-17ir

Durnai sukelia amžiną

čių vėžys, tvirtina Bostono unir * ■
vei'siteto mokslininkai.

-— Mokslininkai surado 
tarp rūkymo ir vėžio.

rysi

i

-----------------------j
— Baltijos jūra yra vienintelė 

pasaulyje, kurios dugne esama 
“šiaurės aukso” — gintaro.

__________________ —--------------- i

Laikrodžiai Ir feranttnyWte 

Pirdxvimas i? Tatsymat 

2S46 W«t SOrt Strwt 
Tat R E public 7-1941

DAUGIAU?
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
NUO $300 IKI $1,000

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60631 TeL YA 7-5980JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

z

. Chrysler New Yorker

BALŽEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US”

4030 Archer - VI 7-1515

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga
f

KOVOS DĖL LIETUVOS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

i KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1)
J Siųsti čekį: v-tt

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 ’8’

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos.
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1. *

KNYQĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba' rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta, ' .

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJ 4£

Dažo namus iš lauko .

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lako)

Skambinti YA 7-9107

2818 Avenal St., Los Angeles, CA 90039 s

M. ŠIMKUS i
Notary Public f.

INCOME TAX SERVICE " 

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450 

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

40642, - 424-M54

f. Zapelia, Agent 
nosyi w. 95rt m

I Šiite ar4 C

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenė? veikėjo ir rašytojo atsiminimus.
Dr. A Gusaen — MINTYS IR DARBAI, 259 pat, liečia 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
susirūpinimą __ __ ____  .

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

Minkštais viršeliais, tik .___________
Dr. A. J. Guasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

2M0NBS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiunti!* Čekį arba 

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

— 33 metų amerikietis Tony 
Lush, norėjęs apiplaukti aplin
kui pasaulį, pasijuto, kad skęsta 
Indijos vandenyne. Jį išgelbėjo 
australiečiai.

18.00

84.00
83.00

82.00

ADVOKATU DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vaL popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimą.

6406 S. Kedzie Avė. 
Chicago, III. 60429

Tel: 778-8000

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD'

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai- ryto iki 6 vaL vakaro, 

šeštada nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street

Chicago, BL 60629

PATS SKAITYK IR DAR KP

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”
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M.. K. Ciurlicnic dekoracijos eskizas |o sumanytai operai Jūratė

TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
- - k. „

Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai

Naujausių rnoks’c žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

Ute sutHta $k>Hrę: priskretę kančiai tvarkykimės,. gydytojui 
mį vlįnės arterijos sienelės. prižiūrint. Dantis, išplėtusiai

Iš APYVARTOS IŠEINANČIO AŠTUO 
NIASDEŠIMTMEČIO REIKALAI

pąl būna spazmos kai kada. Prieš 
metus buvau pas nosies ir ausų 
gydytoją, kuris sakė, kad pagel
bės tik 10%, o 60% nepage.bės 
ir ilgai reikės gydytis.

Iki praeitų metų kraujo suju
dimas buvo tvarkoje — sistoli
nis ap”e 110. Naudojau vaistus 
HYDRO C H LOROTHI AZIDE. 
Kada kraujo spaUdfinas atsirado 
virs 200 ir mano šfeilribs gydyto
jas buvo išvažiavęs į kelionę, tai 
ėjau pas kitą gydytoją, kuris ra
to kraujospūdį virt 200 ir para

šė vaistus REPROSOR, 50 mg., 
ir liepė juos imti du kartus per 
d eną prie jau vartojamų vaisių.

Kai .sugrįžo iš kelionės mano 
gydytojas, nuėjau pds jį. Jis lie 
p4 iięVartoti senų vaistų —- Hyd 
roclilot'othiazido. Dabar, kad? 
praėjo: 11 mėnesių ir kraujr 

jipamtimąš vis nesusitvarko, tai 
taip, ir galvoju, kad jeigu būčiau* 
varĮojęs- senus vaistus, tai būtų 
susitva • 's.

Spaudoje tenka dažnai skaity
ti, kad kraujo spaudimas yra 
mirtina liga, jeigu jis per ilgesni 
laiką nesutvarkomas. Tai. kaip 
tgėi žųionės,. turėdami aukštą 

‘kčaujo spaudimą, gali išsilaiky
ti?'Mali, prisimena laikas prieš 
prąc4U nielų spalio mėnesį, kada 
■kraujo spaudimas buvcriHarkoje 
ir aš turėjau šviesias, laiminga^ 
gyvenimo dienas. 0 dabar, tapęs 
bevaliu, be iniciatyvos, su skau
dama galva jaučiuosi kaip kelei
vis paklydęs kelyje ir nežinąs, 
kur eiti ir ka darvti

Dr. Adomavičiau, aš pildau 
visus tuos patarimus, kas buvo

'■. r Nenuilstamas žmo- 
r jj- a-ra dari dr. Adoniavičiau, Į 
r 'ark man. Esu jau senas St. 
’N’lėtsburgo gyventojas ir Nau
jienų skaitytojas - bendradarbis. 
J r p pat skaitau ir Draugą, ypač . 
Sveikatą, ir turiu surinkęs na-j 
mažą archyvą.

Mano dėmesį atkreipė Naujie
nos!? 1982.11.25 d. Sveikatos 
skyriuje straipsnis, kuris nžvar- 
difttas: “77 metų galvos sv.ri- 
įjiriys". čia rhiodama klausan
čiam ne tik geras patarimas gy
dant sklerozę, bet ir aprašoma, 
kaip vienas pus.-mžis vyras, ku
ris biivo nepajėgus vairuoti ma
dinį. silpnai vaikŠJojo, su raii- 
Loniiš biivū inažai pajėgus dirb
ti. ir turėjo kalbos nesklandu- 
jniiš. kaip tas sklarėžės ligo
nis, plldyddiftds. la/tpa įvairių 

. 'nurodymų, buvo v.iki&kai-išjy(j^”r' 
Įas nuo smegenų skįei-cfzės ir ta
po vėl darbingas ir gali gyv^ri'- 
jfiū-džiaugtis. ' * •

’■ ' Tai džiugios naujienos, ypač 
ųūitnSi vyresnio ainriaus, ir rei- 
ki.k laukti, kad geraširdis dt. 
Adomavičius visų tą lubiną kom-f 
pilkuotų taisyklių vėl,.k-ąųj'Žji-' ”- 
d 'jo, a-pie sklerozės gydymą pa-.- 
Įkelbs. .

Esu iš apyvartos baigiantis iš-- 
eiti aštuoniasdešimtmetis ir iria4-’ 
tįo sveikatos problemos kiek 
ikirtinges kaip čia paminėta: tu
riu kairėje pusėje sinusus. Aš bū- 

“ įilu laimingas, jeigu būtų tik
■ Ijek bėdos su kitom negalėm. Su
■ fąire ausimi darosi-vis blogiau: 
"laikas užgula not ant abiejų 
- ausų ir trukdo gudėj mą. Ta p

patarta cfaryti tam 77-mečiuj, žiai tvarkomas pakeltas kraujo- 
t.y.. laikausi diėtds gydant skle- į spūdis. Tą vaistą reikia kiekvie-
rožę, įskaitant naudojimą vita
mino B-3 iNiacinj, Nors mano 
galva nbavaĮt^ia dažant lubas, 
bet dažnai vaikšto skausmai po 
galvą Ir $i.ąhšlus —. Razmas, 
.<airėje ausyje’ ūžilhas ir dažnai 
ižgjiž ąjtl abiejų ąusų Ir trūk
io girdė jiiną.

šiaiji riliegų neblogai. Būtų 
man .niaToriu žiįloti Jūsų nuo
monę,- Ar tn&EF mari naudoti pa- 
iarią diet4 te. vitaminas B-3 
(NiacipJ ; Negiriu; neHĮkaū ir 
>yer.iu iiip švj ŠįtcHrigąi ačiū.

Atą; Tiiika, naudok

kojų venas, hemorojų, artritą 
laiku sukontroliuokime, kitaip 
šakyslirie; kad negalime gerai 
Maitintis, judėti.

7. Visus nuodus atitolinkime 
nite savęs: rūkalai, svaigalai, 
persivalgymas, persiineldimas ir 
persiplepėjimas tegul lieka užsi
ėmimu visų senių-besmegenių.

8. Tik išpildžius, kas virš pa
tarta, reikalingi vaistais bus sa
vo vietoje. Todėl nė vienas ne- 
pradėkime sklerozės .gydymą 
nuo vaistų!

Rfeikiš kaminkrėčio toms skiete-1 
norm prašalinti. Tokio su gera 
šluota kaminkrėčio žmogus ne
turi. Jis pats turi kovoti su airi- 
žiaus jam dedama našta.

1. Turi kiekvienas sužinoti, 
kaip riebus ir rūgštus -bei saldus 
jo kraujas, esant gydytojo ži
nioje.

2. Turi liesai, bet pakankamai 
maitintis. Čia vaisiai, daržovės 
ir baltymai (žirniai, pupos, pu
pelės, sojos puoos, žuvis, kala- 
Kutiena be odos, kiaušinio bal
tymas. ..) ir augalinė alyva yra 
geriausias maistas. Mes perši- 
valgome visi.

3. Reikia būti žmogui skruz- 
de-bite: nuolat darbuotis, judė
ti su pertraukomis, dirbti, kru
tėti, kartais net ristele panešioti 
savus pensininko kaulus. Judėji
mas yra geriausias kraujotakos 
gerinimas, Judant-marikštihahtis 
Ir šildant artrito paliestus sąna
rius, geriausiai - tikriausiai susi

tvarkoma su visiems žinoma to
kia negale. Taip ir su skleroze: 
ji bėgte bėga jš darbščios bite-

-

RUGiNjbS iiubNOS ISTORIJA 
LlfcTUVtfe žĖMeSE

Įvairūs užsilikę užrašai rodo, 
kad 12-tame šimtmetyje mūsų 
protėviai jau buvo išvystę šio
kią tokią techniką žemės ap
dirbime.

Jie jau turėjo medinį arklą, 
akėčias su mediriiais virbalais, 
kastuvus ir -pan. Jie žinojo kaip 
džiovinti javus jaujose, malti 
girnomis, kepti duoną, gaminti 
midų, ailų ir kitokius gėrimus.

Laukuose jie sėjo rugius, avi
žas, miežius, kviečius. Darbo jė
gą sudarė miškuose pagauti tau
rai, (kurie buvo laipsniškai pri
jaukinami. AnkHai buvo naudo
jami kelionėms ir karams.

Iš rugių kepdavo duoną jau 
J ne kaip “blynus”, bet raugin
dami taip, kaip mūsų atmintyje 
yra daroma.

Lietuviška ruginė duona buvo 
pagarsėjusi ir kaimyninėje šaly
se. Taip pat plačiai buvo žino
mas lietuvišką^ midus* i skilan
džiai, dėšrcsf ,

Kai kurie mokslminkdi įrodi
nėja, kad lietuviąi^pinęĮeji Eu
ropoje “iškuįtž , v ^.jgrižas, 'tai 
yra — i§ laukinio grūdo; padarė 
didesnį ir skanesnį.- -

tvarkytis, malonėkit patarti, 
Tamsta Gydytojau. Rašėte ka
daise, bet aš pamiršau vaistus, 
kekms pstarėt:. Dėkoju iš 
anksto.

Atsakymas. Dažnai lūpas išbe
ria užsikrėtus virusais. Niežtin
čiai skauda išbertas vietas. Tepk

nam ligoniui savitai pritaikyti. 
Kartais prisieina iki 100 mg. to 
vaisto per dieną imti. O kartais 
reikia jį su kilu prieš pakelti}: 
kraujospūdį vaišiu naudoti, tik ' 
palengva kitą vaistą pridedant, 
nes abu vaistai gali perstipriai 
vė’kti. Čia jau Tamstos gydytojo 
reikalas. -r'

Visas rūpestis naudojant tą 
vaisią yra kraujo tikrinimas, ar 
neatsirado pėrmažai kalio (po
tassium) if kitų mineralą fctkh- 

Jujė. Būtinai pasitikrink tuo rei
ksią kraują. savo gydytojo glo
boje būdarnas. (J dabar būtinai 
haifdok su rftaistu gausiai kalio 
(potassium): gerk citrininių vai
sių sultis, vdlgyk bahanus, rie
šutus, žalius daržovių lapus, pil- 
hų grūdų duoną bei tokius ja
vainius j (cereals), saulėgrąžų 
sėklas. Jei gydytojas ras reikaią 
na atloti iš vaistinės kabo priedą,

apyvartos negalvok. TTdip išmin
tingai -sdvb fŠpėsčĮlis prašai, tik 
gėrėtis" i-ėrkb.’ ji-ia>įf |iat reikia 
lamstai duąogtis, palyginti, ge-

^š įiškąnkąmai tii« 
tudniašftėšimtthėčidl

įslų į Taikytos odą, kad galėtų. _
Toks arn^ūs ęšii sudatig Tririeis dar ir taip kafo kieikį 
sunkesniais negalSvimais: 

žinoma; turi tdliau sveikai 
.naitintiš ir sėkmingai: gydytft 
•sant savd pajėgaus įydjtbj'd 
•Icboj:. ffeHš VaĮštiU teKle-' 
ės IlY4JtR^HLėS^HlAŽIE>K 

Jomis, pb Ž5 mintamus, po vie- 
ną ar dvi pef dieną iritarit, giri

jos sy 
in t. t*: 
įslų į.

te

1

Great » 
American' 

Dream 
Machine.

nuolat kol siigjs ir skaudėjimas - lės pastogės. Mat, judėjimu esti 
liausis, šašai nbkris, kamforiniu j mažinamas riebalų perteklius 
spiritu (UAMPHOPHENIQLE).] kraujuje. .
Vaistinėse gausi -be- recepto.! 4. Nereikia jaudintis dėl merik- 
Tepki .su., yritus gabalėliu, kadį niekio. Pratinkimės gyventi tik- 
hūotat btiflj■ drtgnos-lūpos. rai lietuviškai: būkime pasiten-

a* prHŠifrtiSi visiems. užmir-iki.n? n6me‘u<liu
tolraft, M reftia rimtai savoĮ«?rlu- >e®,du“k!“« «P8audm*- 
tvėftala rftpthtis, ne iada eitl-l J“m* T®*1'?. P'rklll»', 
Šunis lakinti. kį<fa medžioti lai. apgaviku rehg.joje atskalūnu 
kas esti. Visus Sveikatos patari H™ ,al,1,nko^ eialn,J v,saki,i 
mūs iššikirpkit ir turėkit, reika-ĮU -
lul esant, po ranka. Tada nerei-| SJ - - •
kęs kitų skaitytojų varginti pa-f 
kartojimu, kas jšu buvo kartą 
minėta. Sveikata nėra toks daly?
kas, 
sveikais besijaūčiant. Nuolat rei
kia normaliai gyventi, sveikai' 
elgtis višiir ii- visada. Ti-k taip 
gyvenant, galirifa tikėtis sulauk
siant sveikesnių dienų.

♦ .♦ *

KOĘIS, POfclAUSIAŠ 
VAISTĖ PRIEŠ 

sklerozę?
Klausimas. Visi mes bijome 

sklerozės, o ji lipa mums ant 
kulnų neišvengiamai, kai mes 
artėjame į pehšihinkus. Prašau, 
gerb. Daktarą man ir mūsų pen
sininkams nurodyti lengviausią 
ir geriausią būdą atsikratyti tos 
sklerozės, tos visų mąsų nelau
kiamos .viešnios. Ačiū.

Atsakymas. Vis dar neišeina 
mūsiškiams pensininkams iš gal
vos lengvas susitvarkymas su la
bai sunkiu dalyku. Tokio leng
vumo nėra ir negali būti. Kiek
vienas brangus dalykas gyveni
me įgyjamas -už didžią kainą. 
Kiek moki, tiek ir gauni. Tokios 
liesos nė vienas pensininkas ne
turėtų pamiršti ir turėtų išmesti 
svajones iš savo galvos apie kep
tus karvelius iš dausų, nieko pa
čiam neprisidedant.

Yra daug pašauktų, bet maža 
išrinktų geram dalykui savyje ir 
artimam įgyvendinimui. Daug 
kartų jau čia minėta kova su 
skleroze. Kol pensininkas gerai 
jaučiasi, jis tariasi, kad taip turi 
būti ir taip bus visada. Tai irgi 
savęs apgaudinėjimas. Gėris ma
nyje ‘r Tamstoje tik tada gyvuo
ja, kada mes jud febai rūpina
mės ir dirbame atsakančiai jo 
savyje užlaikymui' iki mums 
akis visam laikui užmerkiant 
Taigi, gana mums nemiegant 
sapnuose paskendus būti. Reikia 
į didėlę veiklą štoti kovoje su 
sMėroze.

Sudėtingą dalyką tą kovą 
tnirnpai IP lt i 3l 1 F1U&3. ■

k.lrit,Teikia šlnl kaš žinoti. Per- 
gausus riebalų (ėholestfefdlio. 
(riglyceridų ir sfepftrid Rūgšties 
SU kitais priedais) kiekis krau-

rai lietuviškai: būkime pasiten
kinę tikru, paprastu, nemeluotu 

į gėriu. Nesiduokime apgaudinė-

pliauškūnų gandonešių, per kito 
skriaudą besistengiančių savo 
nekdarbius paslėpti. Stenkimės 
draugauti Ir reikalų turėti su tik
rais žrėįįfemiš. Papeiktiems bei 

kuriuo nėreikėtiį ■ rūpintis J>«“ "o^ktae tik
i nuo PAGIRTO asmens. Visų ki- 
- tokių ^kalbas pasiųskime su vė

jais.
5. Stambiai maltų grūdų (ru- 

1 gių, kviečių, avižų) duona, ra- 
j gaišis, javainiai gina žmogų nuo

daugelio negalių, įskaitant ir 
sklerozę, ries mažina perteklių 
riebalų kraujuje. Nuo šiandien, 
kuris valgys kitokią duoną — 
papildys mirtiną MEDICINIŠKĄ 
nuode.” nię. Tokia BRUNO BA
KERY' duona bei kvietinis ragai
šis (Įskaitant ir kviečių daigų to
kį) yra vienas geriausių TALKI
NINKŲ .kovojant sų daugeliu 
pensininko negalių, Įskaitant ir 
sklerozę. Jokio pensininko išsi
sukinėjimo dėl hevžiiigymo ru
paus maisto šis skyrius NEPRI
IMA. Gali kiekvienas išmintin
gas pensininkas, net bedantis, 
taip paruošti rupų maistą, kad 
jis jam duosis sukrąmtomas, nu
ryjamas ir- kuo geriausiai su di
džiausia nauda suvirškinamas/ 
O tam pensininkui, kurio galvo
je pelai, nė Dangus negali tal
kinti. Ačiū Dievui, kad lietuviu 
tarpe tokių PELAGALVlŲ dar 
neteko sutikti. Nė vienas iš mū
šų nestokime į jų eiles.

6. Tvarkykimės visas negero
ves pakeliui eidami į pensinin
kus, o ne vien tada, kai pensinin
ko diena mums prašvinta. Nutu
kimą. pakeltą kraujospūdį, cuk
raligę, ponišką ligą nuo persival
gymo . persigėrimo dažniausiai 
apturimą (podragą - gout) atsa-

padidinti kraujuje. nes minėtas 
vaistas varui laukan šlapimą ir 
kalį, su kitais mineralais. Ištir
tas kraujas nurodys kaip elgtis 
-- gydytojas Tamstai patars. 
Naudojant . viris minėtą kaliu 
gtiusU. maistą, paprastai, psčkan- 
karfias kilio kiekis esti kraujuje 
net ilgai vartojant prieš hakel'ą 
krabjospūdį minėtas Hydrodhlo- 
ipthiazidd tabletes. Jei jų nenau
doji, reikia grįžti prie jų naudo
jimo.' Matyt. Tamstai jos buvo 
geriausios pakeltam kraujospū 
džiui sukontroliuoti. Tik nenau
dok druskos ir sūrių valgių.

Dėl sklerozės Tamstai nė pa
tarti nieko naūjo nereikia: gra
žiai tvarkaisi. savo gyvenime. 
Niaciną naudok ilgai veikiantį 
(Long Acting), pakaks poros 
tablečių per parą (kiekviena 150 
mg.). Jos išplės - kraujagysles 
smegenyse: paduos daugiau 
kraujo Į girdėjimo organus. 
Kraujas ten bus geriausias vais
tas, kas dar galima jam sutvar
kyti.

Jei nevarioji, gerai visiems 
p nsininkams naudoti ZINC 
SULFATE kapsules, bent po vie
ną per dieną (220 mg.). Tai 
sklerozei mažinti priemonė. Jei 
negautum, iš Sodybos galėsi 
gauti, lengva tokiems kaip 
Tamsta gydytojui patarti, nes 
Tamsta priimi patarimą ir savo 

„gyvenimo dalimi jį paverti. Taip 
nenusiduoda daugumai pensi
ninkų: tokie nori sveikatos NE
SVEIKAI GYVENANT. Tokio 
st buklo dar ant žemės nebuvo, 
nėra ir nebus* nes negali būti. 
Mat, gera sveikata yri sveiko gy
venimo pasėka.' Ačiū Tamstai u/, 
telkiamą kiliems sveikos elgše- 

pavyzdj. Lždkykis, Vėl £a-

— Dan Rostenkowskif Atstovų 
Rūmų finansų komiteto pinnL 
ninkas, pirmiausia apklausinės 
Baltųjų Rūmų pareigūnus.

— Vakarų Vokietija išsiųs j 
Italiją turką Musa Cedar Celebi, 
kati policija galėtų į apklausinėti 
apie pasikėsinimą prieš popiežių.

*• Rudenį visi lapai krinta.
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Read label and follow 
directions. * , *

V A 1ST A S
IšRĖR

Klausimas. Nuo ko išberia lū
pas ir kaip sti tuo negerumu

%

a (• Uui place that u mnd« 
am of dream*. Airi, ŲS Saving* 
Įbod* h*ve lieeo helpipg to make 

dreams onto* true for yeara 
No**. Hood* matūra įn thar 

nt year*. Thrtt means ybui drsan** ’ 
kta tn»* faster UjaA aver bearei

4 Tou ityt buy fthatet in vpur garti- 
u>az 'traam b\ .oinmą Pįyrvll 

t>b»r *b* tv *’orV. |h* 
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For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight.

,.7.. . .. .... ...... tomgtM
You illikė mė relief in the morning.
UhiKxfetcd of pills. Et-Lax is 
“The Overnight Wonder ”

PASSBOOK 
SAVINGS... firrthcavf.

AT OUt LbW UTB

ir4#rx' t*#**

MM

Mutual Federal 
Savinas and Loan

12 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL BOWS 

'er Kazanausk>», Ares. Tel.; 847^7717

SERV ING CHICAGOLAnd SINCE HO5
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BAŠINSKAS ii. P

ŽINIOS Iš BOSTONO
do lėšom 1963 m. išleista K. V. 
Banaičio ir 1965 m. kompozilo-1 ■ 
riaus Juliaus Gaidelio smuiko so-' 
natos. Be to, jis yra įgrojęs ir 
išleidęs savo sonatų plekštelės... ■ 
Lietuvos muzikos istorijoj Vaši- ■ 
liūnas bus minimas ne tik kaip' 
iškilus smuikininkas, tu?t ir kaip 
lietuviškos kanisrinės muzikos 
populiarintojas svetur”.

Žymusis lietuvis muzikas Izi
dorius Vasiliūnas, iškeliaudamas 
Amžinybėn, skaudžiame liūdesy- ■ 
je paliko žmoną Eleną, labai 
veiklią Bostono 'lietuvių vLsuo- j

(Tęsinys)

Netekom išeivijoj buvusio 
muziko-smuikininko 
Izidoriaus Vas: liūno

198*2 melų gruodžio mėn. 11 
nos rytą Cambridge esančios 
tuvių katalikų parapijos baž- 
•i-)s laiptais lipdamas į vargo- 
patalpą (muzikas Izidorius 

<iliūnas buvo tos bažnyčios 
-gcii’ninku), ant’ laiptų.sukri- 

_<'is~as srrd es. smūgio. Į li- 
r.uvež’as, jis tv ’ m buvo

“k:vo

neno sri-

1

H

vii

muzrkos meni-

1 yra
čia

■į; r

e! ra
ts (g. 4CP6 
joje) smūi- 
is, smuika-

meninės veiklos organizatorę, ir 
sūnų Vytenį, pianistą ir vargo
nų muzikes virtuozą bei fizikos 
mokslų inžinierių, pasižymėjusį 
ir kitataučių tarpe.

Bostono ir apylinkės lietuviai, 
reikšdami Elenai ir Vyteniui- 
Vasiliūnams giliausią užuojautą, 
kariu liūdi, netekę žymiojo mu
ziko Izidoriaus Vasiliūno, kuris 
bosloniškiams iki pat savo mir
ties teikė muzikos, meno perlus. ’ 

4= *
Išdegė Onos Ivaškienės 

namai

MENULIO UŽTEMIMAI
WINNIPEG E SUSIRINKO ŠIMTAI ŽIŪRĖTI ILGIAUSIO 
, MĖNULIO UŽTEMIMO NUO 1859 WV

Ba
I

Manriobos Planetariumo astronomas Bill Peters 
teleskopu žiūri Į Mėnulį.

jg ir,1 
f iali- 
įeriųs 
okslą 

R renie- 
6-43 m. 
r Laido 

ikeslre; nuo 1911 m. buvo to 
kcslro koncertmeisteris. 1910- 

i m. Vasiliūnas buvo ^Vilniaus. 
onscrvątorijos mokytojas, 1941- 
i m. Kauno konservatorijos mo- 
ylojas. 19lt m. .pasitraukė iš 
ietuvos.

, <121

.s pu 
Lino G S

Žemės še’ėli Žemė ir Mėnulis tu-E. PETRUŠKEVIČIUS . 
ri būti tiesioje linijoje. (

Sips dienos užtemimas buvo 
ilgiausias nuo 1859 metų, besi- 
tesias 3 valandas ir 56 minutes.

Jim Rcbbins, 21 metų am-į 
/.Lūs, buteliu alaus vienoje ran
koje mojuodamas į pražūnanlį 
Mėnulį, pasakė: ’"Gražu matyli 
kai ką, ko nėra Žemėje. Aš ma
čiau kitą užtemimą prieš porą 
•ne tų, — j s pridėjo, — bet tai 
buvo tik įsivaizduojamas”.

Jonė By the way prisidėjo prie 
savo kaimynų, sėdinčių pievų 
kėdėse ir stovinčių parko pa
krantėje: “Aš nebebūsiu už po
ros šimtų metų. Aš kitą kartą ne
bematysiu šio vaizdo”, tarė ji.

Trumpai po vidurnakčio aulo- 
mobiių eiės 
L;ndale Drii 
kaimynai, kai kurie su mažais . 
vaikais, susirinko į mažus būre-j 
bus ir ant žolės susėdę žiūrėjo, Į 
šnekučiavosi bei prie progos, 
gurkšnodavo.

Mažas ūkas krito priešakyje: užįcrain,0 metu 
skaidriai matomos planetos ūžte-į _
mimui prasidedant. Trumpai po Įams;
12-tos vai. 30 minučių ryto, juo-; 
das akies vokas slinko kairėn ( 
Mėnulio pusėn, slinkdamas į] 
pietus.

Iš 1 engvo Mėnulis pražuvo/ 
paliekant bliškantį vario spalvos 
bliūdą, kabantį ore. Peters aiški
no, kad ta spalva susidarė nuo 
Saulės šviesos, praeinančios .per j ypač įdomus astronautams ir 
Žemės atmosferą. ] oro pranešėjams,' nes tai buvo

Atminimui: Mėnulis-įėjo į.Že- Pr°8a pa.tirti, kaip yra galima 
mės šešėlį 12-tą vai. 33 min.įry- ' " 
to, su visu pilnu užtemimu pra
sidėjo ,'1-ma vai. 38 min. ryto. 
Mėnulis buvo tamsiausias 2-rą

i
Garsiojo Bostono lietuvių tau

tinių šokių sambūrio įsteigėjos 
ir vadovės Onos Ivaškienės mū-j 
rimuose, keturių aukštų namuo-Į 
se, esančiuose So. Bostone West j anglų kalbos dienraščio reporte-
Bmadway ir E gatvių sankryžoj ris Andy Blich 1982 metų liepos 
je, 1982 m. gruodžio mėn. 15-tos’ 26 dieną rašė, kad keletas šimtų 
į 16-tą dieną naktį kilo gaisras. ’ žvaigždžių žiūrėtojų, apsigirkla- 
To gaisro kilimo priežastis dar vę kameromis, teleskopais, bino- 
nežinema. Vedamas tardymas. Į kulioriais ir alumi, susirinko 
Gaisras kilo iš West Broadway Lindale Drive šiandien anksti

' esančios pusės ir nusiaubė didelę1 sekti ilgiausią viso Mėnulio už- 
; to pastato dalį. Išdegė visi keturi teimimą šiame šimtmetyje.
! aukštai. Žinovų apskaičiavimu, į ftajp pranešama, “triukšmada- 

;rojo Vienos sun- namo savininkei padaryta 100 priėjo prie pilno Mėnulio”, 
estre. Emigravęs į; tūkst. dol. nuostolis. Bostono. Manitobos planetariumo.astr.ono-

'; mas Bril Peters aiškino, o grupė 
■ jaunų astronomijos .mėgėjų per 

..b.olumoijoj, * Vasiliūnas buvo įmini, nes jame užtroško keturi ankstyva laika gėrė alų ir 
smuiko klasės prof., 1950-53; to roominghauzo gyventojai. ] klausėsi muzikos, kai daugelis, 

j Tiek šrno tarpu * pabirimų ži-j grįžo namo į lovą. L 
; nių iš Bostono. J

1982.Nn.17.

i b
Foniniame orkestre. Emigravęs į; tūkst. dol. nuostolis.
Pietų Ameriką, 1950-54 m. La : didlapiai, radijo stotys ir televi-1 
Universidad del Cauca, Popayan,; zijos kanalai tą gaisrą plačiai 

buvo įmini, nes jame užtroško keturi 
- - ___________ i

grojo Kolumbijos simfoniniame j 
arkestre. . •

Persikėlus į JAV, 1954-59 bu-j 
v o Bostono Civic orkestro daly-į 
vis, nuo 1960 grojo Cambridge, | 
Mass., Civic Simphony orkestre, • 
nuo 196.1 — to orkestro koncert- į 
meisteris. Nuo 1959 m. vargoni- j 
■rinkas Cambridge lietuvių Ne- j 
kalto Prasidėjiiuo parapijoje", j 
kurios bažnyčioje 1982 m. gruo-j 
•ižio 14 d. rytą ir mirė.,?.

“... Amerikoj Vasiliūnas, kar
tu su savo sūnum Vyteniu, pia-j 
nistu ir vargonų virtuozu, yra | 
: pkeliavęs daugelį lietuvių kolo- į 
■rijų, rengdamas smuiko^ koĮięer-j 
Lūs... Tų koncertų pelną Vasi- 
ūnas paskyrė lietuvių kameri- 

, ės muzikos kūriniams leisti
:’u-. kuri pats sudarė. To fon-

LENKIJOS LIETUVIAI-PRABILO
NUTAUTĖJIMO IR NUTAUTINIMO KLAUSIMU

Opolės >š vieno vaiko išgirdo: aš 
• nemoku vokiškai. Mane mama 

išmokė lenkiškai. Dabar gal at
rodytų mums alisurdiška gyven

ti Vokietijoje (anais laikais Opo7 
, lė priklausė Vokietijai) ir nemo
kėti vokiečiu kalbos. Anais laiJ

I

kais tai visgi buvo teigiamas 
, • • • I reiškinys. ' ,koki laika per televiziją . ... ,. " ........ ,; 1 . .T‘i Ion mums iki lenkiško pat-vienas atsargos kapito-t . .... .. . . ,' j riotiskumo,. iki lenkų

užsispyrimo. Tačiat’, k4 
vos kalbri r. rr,c:y j 
gerbiame. !?■ f.'.’ . :.

t tas pavvzd/.iu.

(Tęsinys)

Firmas, gal ir svarbiausias da
lykas, tai kalbos išlaikymas. Tol 
išlaikysime savo tautinį savitu- 

kol mokėsime lietuviškai 
“garbė svetima kalba 
bet gėda savos nemo-

išlail 
mą, 
kalbėti: 
kalbėti, 
kėli”.

kalbėjo 
nas, Silezijos sukiliino dalyvis 
Jis papasakojo, kad anais lai-j į 
ka’s, ame l!H9 m., buvo iki aša-1 ' . i < ru susijaudinęs, kai kažkur prie;; 

. -----  T
r; ■ ar. — J

privažiavo abidvi' (JaJiną (raukus:ą uždaRS?ą> Įačiau mo 
e pus.-s. Draugai ir|į;,į užumimometu nemateriali-Į kai 

i zavosj.
Dangus užtemimo metu buvo ' ta 

:ime Vakarų pusrulu- Į (v.i; 
pasakė veiklusis Peters. ’ si?)

- Mėnulis buvo laibai tamsus
kia

yra tikriausiai vienas 
ų, kurį aš. esu matęs,!

bėjo Peters. — Tas raudo-;
is buvo nuo pro Žemę pra-! 

einr.nčių Saulės spindulių. Esu
ūžte-J 
m a.- i

• 1 •' t

labai patenkintas, nes šis 
mimas buvo lengviausiai 
tomas.

u u
rašuos

u. K ui r.;/. Ka< 
kurio nors riek 
lindai užrašėme

tautinio
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The Winnipeg Free Press, Lindale Drive upės pakraštyje
— tas neoficialus Winnipeg©1 
centras užtemimui stebėti — bu
vo ten, kodėl jįe.ms pirmiausia 
rūpėjo pamatyti tą retą dangiš
ką vaizdą.

“žmonės eina per prakeiktą 
pasaulį, kad galėtų pamatyti to
kį reiškinį, kaip tas”, — pasakė 
Lengstaffe, 66 metų amžiaus, 
kai jis glaudėsi prie medžio par
ke. Ir dar pažymėjo: “Jeigu tai 
būtų prie tavo durų, būtų gėda 
jo nematyti”.

. Mėnulis perėjo į Žemės šešėlį 
trumpai po 12-tos vai. 30 min- 
ryto. Tada prasidėjo užtemimas.
Pilnas Mėnulio užtemimas susi- lyjant vakar dienos rytą, debe-

Tas Mėnulio užtemimas buvo

nustatvti, matuoti ta tirštuma 
dulkių debesių, kurie įsiveržė į 
žemės atmosferą per paskuti
nius dviejų ugnikalnių išsiver-į 

vai. 31 iniųutę ryto, ir pilnas už- j žimus.
temimas baigėsi 3-čią vai. 24 mi-• Peters dar pažymėjo, kad jis 
nutes ryto. ; atsakė šimtams žmonių, kurie

Mėnulis paliko Žemės šešėlį i telefonu klausė ir teiravosi kur] 
4-tą vai.. 29 minutes ryto. geriau pamatyti ir kaip fotogra

fei teleskopo ar akių apsauga’ fuoti tą užtemimą. Susidomėji- 
nebuvo reikalinga dėl * šio dan- ’ mas šiuo užtemimu buvo daug 
rtįško vaizdo. i didesnis ir aiškesnis, negu 1979

Kol Winnipeg iečiai ėjo į darbą ■ melų vasario 26. d.

Dauguma tų, Kurie susirinko i daro, kai Mėnulis visai pereina-Į sys tada pranašavo mažiausiai

i

MEET THE CHALLENGE!

ATEINA LIETUVA,

JAY DRUGS VAISTINE

ĮĮĮĮĮĮĮĮM

I SERVE WITH PRIDE IN " 
• THE NATIONAL GUARD .

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

$08 West 69th St, Chicago, WL 60629 ♦ Tek J25-278T 

Didelii patrinkimas geros rūšies įvairių prekių

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai). 

664 psl., vardynas, t 
“Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

I 
t

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE gut parcels service 

2331 W. 69th St, Chicago, HL 60623 ♦ TeL B25-271J 50 metu studijavęs, kaip

£4

tą? štai 
tuvis,

o.
den- 
lie- 

įžengia į parduotuvę ir
kažko lenkiškai prašo. Pardavė
ja nustebusi teiraujasi, ar tas jau 
pamiršęs lietuviškai kalbėti. Ši-

• tai labai įžeidę mūsų oficialų pi- 
I lietį, kuris rašo skundą viršinin- I
I kams, atseit pardavėja verčia jį
• i 11 • 1 • t • 1 • *1 i 1kalbėti lietuviškai, kuomet vals

tybinė kalba yra lenkų.
Kalbos nevertinimas tai ne 

tiktai Punsko-Seinų krašto lie
tuvių “monopolis”. Štai neseniai 
pateko Į rankas lietuviška plokš
telė, išleista Federalinėje Vokie
tijoje. Ant plokštelės voko ne 
daugiau dešimties lietuviškai iš- 
spausdintų žodžių, bet ir ten n,e- 

j žinovas sako, kad paskutiniai j apsiėjo be klaidos. Kitados taip 
užtemimai, matomi Manitoboj,t pat svetur, teko susitikti su rim- 
buvo 1975 metais ir visas Mėnu
lio užtemimas 1982 metų gruo
džio 30 d.

Nors Mėnulis pereina per že- 
, mės šešėlį vieną ar du kartus' 
i per metus, bet perėj’imas kaip 
' šitas pasitaiko tiktai apie kartą 
šimtmetyje.

Manitobos Planetariumas pa- 
| rodė publikai Mėnulio užtemi
mą.

Kazys Behiušis, 
senas nąųjienietis

tų žmonių teigimu, kad, atseit, 
nesvarbu, kuria mes kalba ofi
cialiai kalbame, svarbu, kuo męs 
jaučiamės. Ar tikrai jau nesvar
bu, nesu toks tikras, jei turėsi
me omeny, kad kalba tai pagrin
dinis dalykas, kuris mus skiria 
nuo kitų tautų ir tautybių.

(Bus daugiau) V

— Buvusio prezidento Her
bert Hooverio senelis atvyko iš 
V. Vokietijos ir vadinosi Huber.

NEBRANGIOS, BET WfLNGOS KNVGOS
• LlTt^ATCRA, lietuvių Ęteratūrps^ .meno Ir moiSM 

1954 m. metrašti*. Jame yra. vertingi, niekuomet nesenstą. V' 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko. T " ’ 
J. Raukčlo, dr. Kazio Griniaus, taipšpat K. Matu^~ I *- i-r Vi 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos tl
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubo^, A. RūkU ?’ -

Hl 
'.Ū-
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9 DAINŲ § VENTĖS LAUKUOSE, poejė* rak
tinių Jokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės 
Šventes bai jn istoriją ir eigą. Jdomi skeMvri *>■ - 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi (r •
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kairuoj.-. >-

9 VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS. Aitam • 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai -• 

i gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio n- ‘ 
Į ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 pusią?-.’ 
parduodama tik už ML

9 UETUVBKASIS PAMARYS, Henriko Tcmr- T - 
įdomiai parašyta atudija apie Rytprūsius, remiantis PM
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam, 
lietuviui. Leidinys fUustruotaa nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritovardžių pavMdfnImA?>Ir Jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 purf. knygoje yra Rytprūsių famėlapi’. Kate? lt,

EAUMIS EIMf. ralytojo? Petronėlės Orintaltėa 
minimai Ir mintys apie įsmenis Ir vietas neprik. Lietuvoje ir plas 
maišiais bolieviku okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik 13. 'J

• JULIUS JANONIS^ poetas Ir revoliucionierius, nesupmi- 
tai Ir klaidinga! Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik fit 
Jurgio Jalinsko knygoje «pie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pc*» 
riją. Dabar būtų J J galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei,

jr* didelio f>mato, 265 puslapių, kainuoja B6. t

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 vertimu • 

Ir patarė mums toliau studijuoti.
i *

K*In* Ę25. Kieti virieliiL Paltu KL

« 3r7F®STWGAI ffPTLDGXI RECTFTAI * FAHNTB MAT RA*. 
DUMYNAI • KOSMETIKOS &KTKMZNY3

Atdara Žioldadieiiials nne

vertimi*. KM p*L Knygoje 16 ląmojingų novelių. Kaina J

[JUST 1789 S. Halsted St., Chicago, IL 50608 >
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12. Prieštaravimai

Reikia stebėt s dr. Balio poli- 
cinės-islorinės kūrybos koiitro- 
versiškumu.

Emigracijos pradžioj, 194M m., 
39 metų jaunas profesorius Mūn-

efrene leidžiamų “Aidų’* 18-e mi- 
irtefyje, pi sdedaht 316 puSl., Į 
paskelbė gavo anų laikų, tyrinė
jimais h mdksliSkais išvadomis 
paremti credo dėl Mažosios Lie- 
ilvos, pavadinęs jį “Tautosaka 
Mažoji lArforoj“. Ten “Lietu
viška daina, nuo amžių sfcambė-

15 seat* per capt

Nu« tausU pirmos 4iener 
DlaarasiU kalneli

Chicagoje ir priemiesčiuose:

metama $43.01 
pusei metu  >24.00 
trims mėnesiams  >12.00 
vienam mėnesiui  I&0C

aivose JAV vietose:
metams - >404X)

.aleoiuoM:
metanu -------------.- " ~ ~~ >484)0
pusei metu-----  QC.00

Naujienai elne fiMMc, iteiriaa 
MXmadieniua. 1 tusia Naujierm Ben 
irovė, 1738 So. Halstad St, Ciicaįų. 
IL 80608. Talat 4ZX-MUX).

Pinigai reiki* paMe Saaxi
Orderiu karta * afaekym.

NAUJIENŲ rištinė atdara kasdien, išskyra* šokia adienlw. 
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Baisu ir pagalvoti, jei Mykolas
■ Dranga taptų diktatorium

Menki tie M.Dr. (Mykolo Drangos) Drauge rašomi 
vedamieji. Jis rašo tokiais klausimais ir sprendžia to
kias problemas, kurios jo galvai yra svetimos. Todėl ir jo 
sprendimai ar jų aiškinimai gėliau tiktų to dienraščio 
skyriui, kuris pavadintas “Spygliai ir dygliai”. Tiesa, jis 
tokius aiškinimus dar labiau aptamsina tarptautiniais 
bei lietuvių kalbos naujai nukaltais žodžiais. Ir kas dar 
blogiau, kad dažnai tokių klausimų bei problemų spren
dimai būna grynaš’-vandenėlis, kas liudija, kad Mykolas 
Dranga nėra priaugęs daryti mokslinius sprendimus ir 
kad jam ^nežinomi moksliniai -metodai. Atrodo, kad jo 
tikslas — parašytu, ilgą iyedarndj j ir tuo skaityto juose su
kelti nusistebėjfttią jo išsimokslinimu. Dažnai'tokio žanro 
rašėjai turi'drąsos rašyti net tokiais klausimais, apie ku
riuos jie tūri menką supratimą. Apie tokius paprastai 
yra sakoma: “Na, ir nusirašė!” Ir tokių rašėjų daromos 
sprendimuose išvados ne tik neteisingos, bet jos ir klai
dina skaitytojus.

Būtų įdomu ir vertas pagyrimo, jei Mykolas Dranga 
rašytų tokiais klausimais ir pasinaudotų tomis žiniomis, 
kurias jis įgijo mokslus eidamas. Ypač būtų įdomu, jei 
jis panagrinėtų dabarties lietuviško jaunimo problemas, 
iškeltų tuos faktus, dėl kurių mūsų jaunimas taip greitai 
nutautėja, kodėl dingo jų dėmesys pavergtosios Lietuvos 
likimui. Gal M. Dranga šioje srityje tikrai parodytų savo 
“geniališkpmą”, jei, iš viso, jis jį turi. 0 dabar jo raši
niai yra daugiau blefas, nerimti ir neišmąstyti. Apie to
kius rašėjus paprastai sakoma, kad turi drąsos, bet 
minkštus smegenis.

Šią jam skirtą mano pastabą noriu pailiustruoti jo 
neseniai Drauge parašytais vedamaisiais, kuriuose bandė 
išspręsti mirties bausmės problemą. Jis įrodinėja, kad 
mirties bausmė be atliktų prieš jos egzekuciją tyrinėjimų 
nubaustajam nėra bausmė, o tik fikcija.

Jo pasirinktoji tema tikrai būtų įdomi, jei jis ją nag
rinėtų kaip teisės ir teologijos žinovas. Deja, matyt, kad 
jis nėra nei teisininkas, nei teologijos žinovas. Todėl M. 
Drangos aiškinimas yra labai mėgėjiškas, skystas, kas

Draugo linijai turėtų būti svetima#. It Vargu galitna su
tikti, kad tėvai marijonai tokiai linijai pritartų. Bet ka
dangi jų vyriausias cenzorius leido tai atspaUstdifitl, rei
kia manyti, kad jie šiam rašėjui pritaria,

M. Drangos pasirinktai problemai spręsti, reikalin
gas tam ir atitinkamas išsimoksHniiiias. Žinomi, jis tada 
neturėtų tiek drąsos svaičioti, skelbti tokidš “išvadas”, 
nedarytų užuominų ir dėl JAV-ių teisyno, kuris, jo ma
nymu, reiktų pakeisti, o valdžia turėtų papildyti konsti
tuciją. Jau šios užuominos pilnai pakanka, kad toks jo 
rašinys yra ne kas kita, kaip blefas, fikcija, Tad paskai
čius tokį jo aiškinimą, nebelieka nieko daugiau, kaip tik 
Draugo skaitytojams pareikšti užuojautą; pasakyti; kad 
M. Dranga daro Draugo teologams ir teisės ŽittOvams 
gėdą. . . .

Jis savo vedamąjį pradeda taip,, kad jam Gimimo 
Šventės ramybę drumsčia juodi prievartinės miMfeš an-; 
gėlai. Ir jis atsako tiems, kurie reikalauja mirties gat
vėje siautė]antiems kriminalistams, kurie prievartauja, 
žudo ir naikina ramių ir nekaltų žmonių gyvenimą, arba 
ir tiems, kurie kitų pasamdyti įvykdo žudynes, jis . rašo, 
kad tokius reikia bausti be pasigailėjimo. Tik ir vėl ifha. 

■lyg abejoti ir klausia kažin, ar tokiems galvažudžiams 
mirties paskyrimas yra tinkamas atpildas? Jis įrodinėja, 
kad tokiems mirties paskyrimas nėra tinkamas atpildas,; 
nes, jo išmanymu, mirties bausmė, tikrąja ši'o žodžio’ 
prasmę, jokia bausmė, o tik blefas ir nėsusipratimas,. 
kadangi, jo išmone, mirtis yra be kančios. Bausmė nu
baustajam'turi nešti kančią. Jei nubaustasis nejaučiu 
fizines ar dvasines kančios,’-tai bausmės nėra. Tokia, 
bausmė yra tik blefas, nesusipratimas. 7

Reiškia, jo galva, bausmė yra tik tadM) kai nubaus
tasis bus kankinamas žiauriomis toriūromis. O bausmė 
be tortūrų, kaip jis rašo, ypač ji yra maloni ątėišftd,.kuris, 
tik po kelių-sekundžių yra atpalaidotas'visiems amžiams- 
nuo bet kokių kančių, skausmų. Tikrai, toks jo aiškinimas 
yra tikras blefas. Argi jis nežino? Jei jis to nežino, tai 
kiekvienas išmintingas žmogus stengiasi savo žinias pa
pildyti; pasiteiraudamas pas tos srities žinovu^ Šiuo at
veju — pas teisininkus, ar teologus, kurie mirties baus
mę sprendžia pasiremdami teise ir teologijos šviesa.

Tada sužinotų ir tokį faktą, kad visi pasmerktieji, 
beveik be išimties, rašo malonės prašymus, prašydami 
pasigailėjimo, prisipažindami nusikaltusiais ir pasižadė
dami daugiau nenusikalsti. Tai liudija, kdd mirties baus
mė nėra blefas, kaip M. Dranga samprotauja. Jie prašo 
jų nenužudyti ir maldauja jiems mirties bausmę pakeisti 
kalėjimu visam gyvenimui. Reiškia, jiems mirtis nėra at
palaidavimas visiems amžiams nuo bet kpkiiį Bausmių. 
Ir tai ne dėl to, kad pasmerktasis, — kaip rašo M. Dran
ga, — išgyvena visų savo planų, svajonių netekimą, bet 
dėl to, kad jo gyvybė jam bus atimtaj Mart rūdos, kad 
kiekvienas mirtin nubaustasis geriau sutiktų kentėti, jei 
jis tuo galėtų išgelbėti gyvybę.

; - -r;
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BaU. Mikalojus. Ivanauskas "Vilniaus Vixl|a5

At Svilonis

ju0 L/Mijoš pajūryj iatp Šven
tosios ir Šarįiįa uej-aus*, ten 
“Lietuviai, kaip senieji to krašto 
gyventojai, išdidžiai ir. su- pa? 
nieką žiūrėjo į įvairius vėlesnius 
atsikėlelius, germanų kolonis
tus”, tėti -Liaudies Sviftai, savo 
žodžiais it melodija liko grynai 
lietuviška, dar dauginti —- maž- 
iietuviška”. ' . ■ :

Dešimt inetų vėliau, 1958 -^.r' 
dr. Balys paskelbė M.f Brako re
daguotoje Ir Npiy Vėfkfc. išletS’- 
toje knygoje “Mažoji Lietuva I” 
naują studiją; pa vadinęs ja“Ma- 
žo^ios Lietuvos tautosakos bnio- 
žai**. Nėr ši šitame kū r iayj ė verii- 
hięis autoriaus patriotizmas yra 
jaučiamai mtsigtdv&jfs/ tačiau 
jis 
.viai buyo gy
ventojai, kad “lietuviai šioje sn- 
tyje gyvehp-Ižjkg*. Są
voka “Rytprijšfąi’’ Vartojama. 3 
(tris) kartusy.sąvoka “Mažoji 

'Lietuva, mažlietuv'iai” pasirodo 
31 (trisdešimt vieną) kartą. .

Iš spaudos sužinome, kad “Su 
poros metų- pertrauka dešimtį 
metų... J. Batys’’ redagavo tau
tinės minties žurnalą / “Naūj oji; 
-Viltis”. Tai buvo bene nuo 1970- 
1980 metų. Paimkim jo 1973/74 
m. redaguotą Nr. 6.‘ 1' 
patriotinis darbas!- O kur pats 
redaktorius komentavo “M. Afiy- 
so atsiminimus -apie kiauliškus 
reikalus” arba “Turistus į Lie- 
tuą ir jų meškiškas pasitarnavr 
mas”, kiekvienas patriotas lietu
vis su juo sutiko ir buvo jam la
bai dėkingas.

O kuomet toks tautinės min 
ties ir patriotiškai nusistatęs 
daktaras ir profesorius mūsų 
aukščiausiame politiniame gre-

miumę, VLIKo valdyboje, įsipa- teisybes. Vieną po 1948 m., kuo- 
.peigojo būti yicepuunininku in- nieŲ-jb paties žodžiais, “Ir par- 
fęrhiačiniaifis rėikalžmst tik nuo- tizanai LietUvojė/.ir mes išeivi- 

■•Š<rdis liežUViški lihfcėjimai ly- joje 1U49 m. dar laukėme, kad 
dėjo jį tokiame atsakingame 
darbe. Dar 1979 m. VLIKo sesi
joje .Baltimorėję jis darbščiai 
šGkiriėjosi prie VLIKo prezidiu- 
ĖhO stalo. . ■. ■ /

Ir taTda prasidėjo personalinė f voti asmuo nebegali turėti.” 
katastrofa. Netolimai padėta tąsa, kad

Nuo 1980 rii. įvyksią kas taiįp “Kas nors turi pasakyti visą tei- 
tietuvių ihokšliriiiikų iki tol dar. sybę”; todėl'“ReikĖjo jiems duo- 
rtebuvo įvykę: dr. Balys atsisako ii prideramą atsakj'mą”, paro- 
šavO tyrmėjMfiū kėUais gautų ' do, kad 

.dūofiiehų apie Mažąją Liefuvą.

. Nė galia to! Kartu šū Mąž. Liey t 
-TtiVą jis raižo ir ^^Liėttrvos 
praeitį, dašdrtį ir’

Praeity Mindaugas tebuvo toj 
Ųmų'Aukštaičių nežymūs" valdo.’

Vytautas, hbrš’jf-labai štžm- 
gėsi,tai hepaj^ė, \^’ rielamie>: 
jo, tai grįžo ftlščiomis rankomis 
iš derybų su ordinu:' Dr. Balid 
istorinis idolas, kūrjo jdažais jis 
te rlioj a Mažosios Ir jūtds Lietu* 
vos vaizdą, yra bolševikėlis dr. 
Dundulis,.© kur Dundulio “iš-- 
minties” pritrūksta, jis - paima 
dvasinio deguto iš nacių Mor- 
tehsenų. .'.X". •’

Dabartyje gerb. daktaras visus 
Tai puikus! tiklBcioš į Maž. Lietuvos- grąžf- 
3 kur pats niiną Lietuvai, vadina dvasiniais 

paliegėliais, fantastais, imperia
listais, patriotiniais fanatikais, 
rėksniais’ ir panašiais vardais.

Ateityje tai nemėginkime siek
ti Maž. Lietuvos, nes neturėsime 
divizijų jai užimti, neturėsime

V.

sovietai vienu ar kitu būdu bus• rara *

atstumti į savo senąsias sienas”
ir antrą teisybę, kad (vėl jo 

paties žodžiais)' “šiandien tokių 
vilčių jos politiškai sugebąs gal-

' " * - Į

1. Dr. Balys yra; atradęs “visą 
IfT T: -L
.2. jis’ jaučiasi.pašauktas šitą 

lHs^i^v^ėįis”'^ąkyti.-
^jiem^’Lvdai yra jo pa

lies tšutįęčiaf^fĮįyiai, jo seniau 
buvę< bendradarbį VLIKe, kuo
met jis rupTnbši įLįdirigavo “lie- 
.fuyįškų" įmperįažštų^ informa* 

į-: = <■

Kiek jpokp. sŪĮėlė mielasai 
daktaras pavergtos’Lietuvos en
gėjų tarpe!- Kiik kalėdinio 
džiaugsmo Maskvos seklių eilė
se ! Juk tai pirmas tremties lie
tuvių profesorius, kuris savo 
tautinius “fanatikus” pradėjo 
mokinti; • kad Kapaįiaučiaus rei
kia jau dabar dtsisakyti, Maskva 
seniai to laukė. j -

Padėjus juoką -j šalį, noriu 
rnldąjį daktarą įsirodyti j jo se
niau, Beveik Ūešhbtmetj, reda
guoto žurnalo '‘Nū Vilties” 1982 

"* • "-j'e j— uvlul omit j ūi. 15~a hr. Ten jis 63-e pusla-
žmonių jai apgyvendinti ir ue-;pyje ras Vytauto Alanto amži- 
turėsime kapitalo jos.tikini at- nos vertės žodžius: “Mylėk fei- 
statytū sybę, bet pirmų pirmiausia my-

13. Dr. Balio teisybė
Ir taip dr. Balys parodo dvq

lėk savo tautas teisybę!” 
(Pabaiga)

JUOZAS ŠVAISTAS

ELDORADO
(Tęsinys)

Bet koks dabar tasai plotas — apgriautas, sudau
žytas, klaiku ir rūstu. Be jokio pasigailėjiino me
ta vokiečius iš Sudetų žemės. Čekoslovakijos, varo 
iš Silezijos, Prūsijos. Iš likusios lytų Vokietijos 
dalies patys sprunka.

— Kas čia tavo naujo? — pašaipiai pastebi 
Vilkaitis: — Seni ir visiems žinomi dalykai.

— Be abejo, kad žinomi. Aš tik noriu apiben
drinti, arba priežastingumą išvesti. Taigi... Tie 
potvyniai ir atoslūgiai, vokieČią sukelti, nelemtai 
plaka ir mus. tačiau kas meš, ypač Sdabar, paly
ginus su milijonine ir daug ką nusveriančia* Euro
poj vokiečių tauta. Sakoma, kad ji pati iš esmės 
nesanti tokia bloga ir biauri, tik Hitleris ištvir
kinęs ją. Dabar atėjęs laikas perauklėti, atitai
syti. Priblokštus, įniršusius vokiečius dabartiniai 
globėjai nutarė demokratiškai humaniškais pa
grindais iš naujo mokyti ir auklėti. Norint dores
nių žmonių susilaukti, reikia ir tinkamas sąlygas 
^’daryti. Kitaip sakant, geresnius likusius namus 
ii butus užleisti jiems. Mums — kas atliekama. 
O kas gi uelieka? išžudytų ir išblaškytų pulkų 
Kareivinės, išlaisvintų kai’O vergų barakai ir štai 
milžiriške prar stos kavalerijos, arklidės, kur 
dabar et ame nriversti zulintis. Tegu jos kadaise 
j/jo- nios. garbi gos -buvo, tegu jose stovėjo išgar
intų Kaizerių drasyrų nesuvaldomi žirgai, ta

čiau arklidės vistiek pasilieka arklidėmis. Žmonių 
prie lovių negi pastatysi, prie grandžių sienose 
nepririši. Tad UNRRA inžinieriai pasišovė pritai
kinti. Nudaužė lovius, įcementuotus pasieniuose, 
paskubom pripjovė žalių lentų, pyfcšt-pokšt sukalė 
per vidurį ilgą koridorių. Abipus to koridoriatis 
pridarė mažų gardelių, kad kilo daugiausia Dypy 
sukimštų. Sienų lentos pradėjo džiūti ir vėpsoti. 
Kai ore drėgniau, jos vėl susičiaupia. Taigi, tam
posi ir švokščia, kaip šettds arftiOnikdš dumples. 

, Mėginom lentų nasrus popieriais užklijuoti. Deja, 
nepavyko. Kai užsispiria, tuojau sudrasko, šthi 
jums erdvė: siaura, ankšta. O oras dvokia.iš 
apačios arklių sutromis pro tokias pat prasišie
pusias grindis. Dvokia ir iš šonų prd sienų ply
šius. Argi, jūs manote, neveikia tatai mūsų psi- 

1 chikos ? Argi nesudaro tos biauriaušios hėaprikėri- 
timo nuotaikos? Argi...

— Valiooo...! Bryšinantas... ? — netikėta} 
' suplasnojo Bliūdžius ir bėgo pasitikti.

Tuo metu plačiai atsilapojo durys, Raudonas, 
pūkšnodamas įvirto Pryšmantas. Abiejose nu
temptose rankose vilko lagaminus. Paskui jj sku
bėjo dar du vyrai. Jie nešė dėžes, skardines. Vis
kas skubiai buvo brukama į palovį, L ,

Pryšmantas garsiai atsipūtė ir traškiai pra
šneko :

— Sveiki drūti, vyručiai! Ką beveikiat, kaip 
sekasi ? Kas Čia naujo, geresnio toje mūsų res
publikoje?

Mėlynos jo akys šiltai jaukiai žvilgėjo. Maty

ti buvo, kad viskas puikiausiai pavykę. Iš čia iš
keliavo Amerikos cigaretės, kava, šokoladas, Aus
trijos gamybos akmenėliai žiebtuvėliams, o grįžo 
— iš Hamburgo silkėj iš Hanau puikūs minist-. 
riški portfeliai, lagaminai; piniginės, iš Ravens- 
btlrgo slyvinė ir skanūs sultingi obuoliai.

Pryšmantasį kaip koks turtingasis dėdė, ro
dos, ri^iėmš mums atvėpė įdomių lauktuvių. Pri- 

jtemęS; paniuręs kambarys bematant atgijo. Ta
rytum ir erdvės jame daugiau atsirado, ir grynas 
gaivesnis oras sruvo į plaučius. Tas valingas 

j stambokas ir diktas žemaitis, nors už akių ir smer
kiamas; bet akyse būdavo malonus ir mielas.

* * e- .
Kftos dienos pavakarėj Stefa laisvai, kaip sa

vas, atidarę mūsų kambario duris. Prieš tai ji 
Dūvb pašibeldūsi, tačiau bet tik sau, iš tariamo 
mandagumo, , . .........

Mvolki/kaimynėiiąiJ x
Su idm Ukrii iškilmingumu ir pasitenkinimo 

jausmu jnešė ji turtingą aistros kvaituliu ir dau
sų nuodėmės svaiguliais gundantį savo kūną, tš 
ios akių ir lengva šypsena žaidžiančio veido aiš
kiai buvo matyti, kad ir ji pati gerai įvertina šitą 
gamtos dovaną. L r '' ’

Skubiausiai prišoko Pryšmantas ir pračiulbo: 
- Ponia Stefa! Poniutė! Brangioji mūsų 
viešnia. Kaip malonu! Prašom, prašom į vidų!

~ Bet kaip gi tamsta čia dabar, pone Pryš- 
mantai? Koks netikėtumas! Čia man staigme
na. .. Didelė staigmena.. 1

Įprastu naivumu gudriai dehgė.-Stefa savo 
klastingumą, nes apie Prysmanto paširodymą vi
sa stovykla garsiai šnekėjo. '

— Na, kaip gi kelionė? Kaip pasisekė? Ar 
sveikas, kokia Savijauta? — skalsiai čiurleno me
lodingas jos balsas.

Ačiū, poniute! Viskas tvarkoj, viskas ge
riausiai. Kitaip nė būti negali! Jei'kas prastai, 
turim gerinti,’.vaisto ieškoti*.. Bet prašom!

Dar kartą pabučiavo jis liauniai paslankią jos 
ranką ir vyrišku pasitikėjimu apglėbė jier liemenį.

— Prašom, va, čion/ant lovos. Bus minkš
čiau ir patogiau. Lova mūsų būklėj juk viskas. 
Čia meS sėdim, gtdim ir svečiais džiaugiamės. Tai 
univerteum! UniversUm, poniute I. Kčhe! Kche!

Kobė!
Gomuriniu juoku kvatojo Pryšmantas. ma- 

tyti, labai patenkintas savo sąmoju,

Qurys Vėl pr^įtėtė, tfk ne taip, drąsiai ir 
laisvai. Kyštelėjo įiapurusį meili šviesiaplaukė 
galvutė. ’ *z

’ — Kažin, ar Romka niįmie? \i
— Aš čia. Birute. Eikšl .
4- €rtl nepatogu dabar.
— Kas jums, panele Birute* tokių nesąmonių 

pripūtė? Į mūsų kompaniją — visada!
< (Bus daugiai)) .: L
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DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1933 S. Menheim Rd., Westchester, 111. 
VALANDOS; 3—9 darbo dienomis 

ir kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 

TeL: 562-2727 arba 562-2728

■ Y A

F

Charles Stasukaitis

UDEIKIS
(Tęsinys)

I?

l

® Melagio bausmė yra ne ta
rne, kad jam niekas netiki, bet 
'ame, kad jis pats negali niekam 
tikėti. (G. ’B. Shaw)

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

nės, bet neturėtų keistis tie pa
grindai, kuriais remiantis būtų 
galima patikrinti tautos saugią, 
plėtrą ir ateitį.

(Bus daugiau)

A VILIAU)

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

tokiu adresu:
Nujieuos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 606U&

Funeral Home and Cremation Service
1729 S. Halsted St 

Chicago, IL 60608
24 Hour Service

■vlJ
(312) 226-1344

TEL. 233-8553 
Urvico 855-4506, P«®o 06058 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Stroet 

Valandos pagal susitarimą.

OPTOMETRIST AS 

KALBA LIETUVIŠKAI
2613 W. 71st St TtL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akiniu* 

ir ‘contact lense^\

t )r» LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, HUSL1S IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 

2854 W6ST S3rd STREST

Sofija Adomaitienė -mirė pra
eitą sekmadienį, 12:30 vai. po 
pietų. Ji buvo nuvežta į ligo
ninę sveikatai patikrinti, jai 
buvo ištrauktas vanduo iš kru
tinės ląstos, atrodė gerėjanti, 

bet staigiai užmerkė akis.

Ofiso telefonas; 774-288C, 
iocidoBcilM toiofu 444-1544

— Dvi britu moterys, besigin- 
damos jachtoje nuo vokiečio ka
pitono Hubert Mueller, jį pei
liais nudūrė ir įmetė į jūrą.

FL 0 K1D A DARBO ŽMOGAUS 
DRAUGAS IR BIČIULIS

KNOW YOUR HEART
Prostatos, inkstą ir šlapumo 

taką chirurgija, 
5025 CENTRAL AVĖ. 

St. Petersburg, Fla. 3371# 
Tel. (813) 321-420#

PERKRAUSTYMAI

Laidiniai — Pilna apdraud* 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA kortele*.

lt ŠERĖNAS. Tat 925-8083

Apdrausta^ perkraustymaa 
ii Įvairiu atstumy.

ANTANAS VILIMAS 
TeL 374-1 M2 arba 37M9M

SOPHIE BARČUS

“Lietuvos Aidai”
KAZt BRAŽD2IONYT8 

Pr&ffrtrr&t.

Kasdien nuo pirmadienio Hi peak 
tadienio 8:30 vaL vakaro. 

Visos laidos iš WCEV stotie*. 
b*n«a 1450 AM.

St Petersburg. Fla. 12:30 vai. p-p. 
ii WTIS stoties, 1110 AM bang*

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
TdeL 778-5374

l^te

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

JEAN VANCE ii GEORGE SŪRINI

Aikštė*, automobiliams pastatyti

abejo, yra didėlis veiksnys tau
tos istorijoje, tkčiau kad »r visą 
galią išspaustom iš trijų m iii jo
du tautos dvasios gelmių, trijų 
Šimtų milijonų galybės nepa- 
klupdysi. Nėrė .prasmės mažinti 
skaitmenų gilybės. Man gaila, 
kad Pūtvis neišvystė iki galo 
savo minties ir nepaaiškino, ką 
jis norėjo pasakyti tvirtindamas, 
jog atgimusi Lietuva galinti būti 
net galingesnė ūž Vytauto impe
riją. Idėjos ir kardo rungtynės 
yra amžinos ir toli gražu ne vi
sada laimi idėja. Atsiminkime 
prūsų ir jotvingių likimą! 1918 
metais laisvės irgi nebūtume at
gavę, jei idėja nebūtų buvusi pa
remta kardu. Ir, pagaliau, koks 
būtų buvęs tolesnis Lietuvos li
kimas, jei nebūtų pašaukti gy- 
nyibon savhridriai - kūrėjai: ir ’jei 
jų-kovoms nebūtų talkinę tie 
patys šhūliėi? Tautos istoriją ku- 
ria'.dviaSinis ir fizinis ginklas.

Taigi; minėdami Pūtvio mir
ties 40 metų sukaktį, mes šian
dien irgi kariu su juo turėtume 
paklausti: kasi toliau? Raudono
sios meškos vergovę Lietuva , iš
gyvens ir vėl atgaus laisvę, bet 
kas toliau? Jei mes nebūsime 
pasimokę iŠ savo klaidų ir toliau 
liksime tokie žemažiūriai kaip 
lig šiol, tai p=r sekantį sąmyšį 
būsime nušluoti nuo žemės pa
viršiaus ir iš Baltijos tautų teliks 
tik archeologinės iškasenos, tik 
archyvinė medžiaga ateities isto
rikui. Mums reikia toli žvelgti 
į ateitį, kaip kad žvelgė Pūtvis, 
ir ne tik žvelgti, bet ir nustatyti 
aiškias politines, kultūrines bei 
tautines gaires. Gali keistis po
litinės sistemos,, valdžios ir žmo-

Entuziastiškai a t s iliepdamas 
.pie Vytauto Didžiojo imperiją 
?ūtvis, be abejo, suprato, kad 
,os galybė rėmt'Si ne tik hlusų 
prosenolių tviiria dvasia, bet ir 
,ų tvirtu kumščiu. Jei mes mė
ginsime iššifruoti jo užuominą, 
kad modernioji Lietuva galinti 
būti net galingesnė už Vytauto 
imperiją, tai ar mums nekils ( 
klausimas, kad ar tik Pūtvis ne
siūlė mums sekti Vytauto pa-' 
vyzdžiu, t.y. galvoti apie Didžios 
Lietuvos atkūrimą? Būdamas 
bajoras, jis savo galvosena bei 
tradicijomis, be abejo, “stovėjo” 
daug arčiau prie vytautinęs im
perijos, kaip kad ano ihęlo lie
tuvis, iš kaimo kilęs inteligen
tas, jau nebekalbant apie eilinį 
kaimietį. • Greičiausiai imperinė 
Lietuva jam davė me^i'agbs ir 
Lietuvos ateities vižijoins kurti.;

... .Teisybę pasakius, Pūtvio 
svajonė, vizija ir slapta mintis 
— nesvarbu kaip hies tai pava
dinsime -—apie, imperijos atkū
rimą lietuvio galvosenai negali: 
būti nei visiškai nauja, nei ne
tikėta. Mes savo imperija, di- 
džiuojahiės, hūoląt ją minime ir 
sau vieni su gailesčiu galvoja
me, kad ją praradome* Ypačiai 
fre atsiminimai mums brangūs 
šiais laikais, kada Lietuvą už
puolė tokie baisūs negandai ir, 
be abejo, dėl to, imperijos vizi
ja mus vis dažniau aplahko. Pa- 
krapštykime lietuvio smegeninę 
ir ten rasime mūsų senosios im
perinės Lie cuvos ilgesį ne dėl to, 
kad mes būtume užkietėję impe
rialistai dėl imperializmo, kaip 
maskoliai, bet dėl to, kad fizinė 
galybė mums būtų vienintelė ga- 
limybė patikrinti savo tautos eg

zistenciją. Dvasinė galybė, be

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2b33 W. 71st street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345
What can be done about a 

cat gone astray? Give him a 
place to come home to*

Animal shelters nationwide 
will be helping homeless cats
get back on their paws an4 
into the arms of new owners 
during June, the sixth annual 
Adopt-A’Cat Month.

Morris the Cat, the alley 
cat who leaped to fame, 
stands as the symbol of the 
campaign, which is sponsored 
by 9-Lives Cat Food for The 
American Humane Association 
and its 2000 affiliated shelters. 
f Since spring is the peak 
feline breeding season, shelters 
have thousands of kittens and 
cats in need of homes.

AH participating shelters 
are offering a free adoption 
kit, compliments of Morris 
and 9-Lives, to anyone who 
adopts a feline during June. 
Featured is Morris* book of 
cat care, an adoption certi
ficate and free cat food 
coupons*

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245.

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir Laidojimo direktorijų:

1

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

amsulanso 
fatarnavima*

TURIMI 
COPLYčiAa 

/ĮSOSE MIESTO 
□Ak r si.

7159 So. MAPLEWOOD AVI, 
CHICAGO, IL

UMivif

Lhrtklorię

Vedėja — Aldona Dauku* 
T»J«f.: 778-1543

H4Z4 WEST 69U STREET 71111
11828 SOUTHWEST HIGHWAY, Faloe Hilu, įlL 174 4411 I

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniai* ir sekmalieniai* 
nuo 8:30 iki 9:30 raL ryta 
Stotie* W0PA - 1490 AM 

transliuojamo* iš mūšy *tudi)or 
Marquott* Park*.

HELP MOUR HEART. FUND

HELP YOUR HEART C*

nuoširdžiai kviečiartri dalyvauti iahlotuvėsb Ir sutelkti 
askutinj patarnavimu ir atsi^v^iįciąimą.j'rJ--

Nulimlę tieka: Vyrės, seserys, broliai. ' 

dotuvių direktoriai Dovydas Gaidas ir Geraldas Dai
lei. 523-0410. - , ...

mis; du broliai

PETRAS BIELIŪNAS
’ 048 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfay*Ue 1-447)

F-

mid mu m

$.©.S PRACTICE 
HOLISTIC MEDICINĄ
TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURY

.Manipulative
! THERAPY PROVIDES 
PATIENTS WITH 
AN ADDED DIMEN
SION CF TREAT
MENT. '

9Q PERCENT.QF., 
ALL D.O/STNGAGE 
IN PRIMARY CAKE 
MEDICAL PRACTICES 
WITH OVER 50 PER
CENT LOCATED IN 
SMALL TOyVNS 
AND RURAL AREAS.

SOPHIA ADOMAITIS
(PAGAL TĖVUS RAUDIS)

W illow Springs, III. Anksčiau gyv. Brighton Parke.

Mirė I98Š m. saus'O 9 d. 12:3ft)'Vit popiet, šulaliktisi 
72 metų amžiaus. Gimusi Chicagoje, Illinois.

Pil ko nuliūdę: yyrafc Stanley Adomaitis. Liettivojė liko 
ftvi seserys — ingė £b&ilfs it Zuzana Siderevičius su seimo- 

ŠtlSyg Raudis ir julhis Raudis sd Seilė
mis; kdi githrhSS, tfraligli bfei pižfstami AmenKoJe Ir Lie
tuvoje.

Priklausč SLA L4l -Iii Moterų kuopai.
kiirias pašarvotas Gandas-Dainikl koplyčioje, 4330 S. 

California Avė., Chfeigo, iii.
TrėčiėčffėHj, sausio i2 d, 10 vai. ryto, 'bus lydima >š 

koplyčios j Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po ge
dulingu pamaldų bus laidojama ŠV. Kazimiero Liet, kapifiėse. 

Visi a.a. So'phios Adomaitienės giminės, draugai h pažys
tam i 
jai |>

NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK 
TO BE OBSERVED JUNL 1-7, 1980 BECAUSE,

DOCTORS OF OSTEOPATHY 
D-O.'S, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG

FOUNDATION STUDY 
PROJECTS A 71% GROWTH 
FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING 

THE 1980'3.

T*L: OLympic HH1

~~.Ti i u 11 j h r~r~. .t. i ij; h ų r;

-A

Chicago, 8, OL Tu<



1982 metų Vasario 16 minėjime 
Ciceroje ALTui aukojo

nienė, Juozas Mikulis, S. ir A. Pa
goniai. Mykolas Pranevičius, Al
girdas Rimbergas, kun. B. A. 
Rutkauskas, F. Šumanas, Pranas 
Tamsevičius, Jonas Tričys, Vik
torija ir Kazys Tauginai, Onutė 
Vyšniauskienė. Kazys Žilėnas, 
R. Lietuvių Berxiruomenės Mel
rose Parko Apylinkė, Butkus 
Funeral Home ir R.KL>. Moterų 
Sąjunga.

88 — Bronius Baltrūnas.
$"

l). ir S. Liepai, ir

Jonas Gužaitis, leva 
Petkevičiui, A. ir K.

$125 — Birulė ir Gediminas 
Bisk'ai.

Po $100 Aldona ir Vincas 
Kačinskai. .Antanina Repšienė.

$75 — Antanas Skridulio.
Po $50 — Grožvydas Lazaus

kas, Kazys Mickevičius, Slasė ‘r 
Jonas Šiaučiūnai.

$ 15 — Vance Funeral I lome.
Po $10 

Karaliai.
Po $30 

ir Povilas 
Tautka*.

Po $25 — Vaclovą Bagdana- 
v.čienė, Amerikos Lietuvių Tau
tinės S gos Cicero skyrius, Nan- 
,cy ir Algirdas Jarai, Irena ir 
Stasys Pranskevičiai, Paul Put
rimas, Albinas Repšys, Cicero 
R. Lietuviu Bendruomenės Apv- 
Unkė, Laima ir Algis Taugiai ir 
LšST Klaipėdos Jūrų šaulių 
kuopa.

Po $20 — Anna ir Augustinas 
Ašckliai, B.B., L. Dubauskienė, 
Stefa ir Benius Dundai, Onutė ir 
Antanas Dumčiai, Cicero Lietu
vių Respublikonų partija, Zuza
na ir Andrius Juškevičiai, Stefa
nija ir Jonas JuŠkaičiai, Juozas 
Jaškauskas, Stella Juodvalkis, 
Albina ir Pranas Kašiubos, L. 
Kronas, dr. Bronė ir Viktoras 
Motušiai, Eleonora ir Bronius 
Paliulioniai, Nijolė ir Apol. Sko
psi, Marija ir Jonas švedai, Ele
na ir Antanas Tauginai, Onutė 
Tiknevičienė, A.a. Onutė, Pranas 
ir Arūnas Zailskai, Antanas Ra
gauskas.
‘ $19 — Stasys Juozaitis.

Po $15 — J. V. šabrinskai, 
Vaclovas Donis ir B. Novickis.

$13 — S. Baniulis.
’ $12 -— J. Povilaika.

, Po $10 — dr. P. Atkočiūnas, 
Viktoras Ališauskas, Aldona 
Brusojtas, Stasyš Dubauskas, P. 

•Gerkė, J. F. Gribauskas, Jūratė 
ir Edm. Jašiūnai, Veronika .Ta
ri ukaitienė, M. Klikna, K. Kro-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJ!
yn seniam!*, didžiausia ir-turtingiausia lietuviu f^atemalinė ar- 

ganiEacija, lietuviams ižtikhoii tarnaujanti jau per P2 metui-

8LA — atlieka kultūriniai darbui, gelbsti tr kitiems, kuria mm 
darbus dirba.

SA—fimokėio daugiai tarp AŠTUONIS MILIJONUS dolerį 
apdraudę aavn nariams.

BLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis JSLA neieško pelno, 
Etanu patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Hekrienas lietuvis ir lietuviu draugu 
Susivienijtme apsidrausti iki $10.000.

;XA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga Jauniumi, įlekiančios 
aukitoio mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

KA- vaikui apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
— - $1,000 apdraudof rūmą temoka tik $3.00 metama

BLA—kuapn tyra visose lietuviu kolonijose. Kreiptitės 
1 mvo apylinkės SLA kuopė veikėjus jie Juma 
mielai pagelbės t SLA įsirašyti.

Galite kreiptis Ir tiesiai i SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Now Yert. N.Y. 190*1

W7 W. 3Ett W.
Tel 012) &J.5T11

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS _ ,a.

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

'* * < KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
7^ ĮTH* Siųsti Čekį: f'4 1

Naujienos, 1739 S. Halsted St.
- - Chicago, IL 60608 4* ’ i----- ----

I

J- M* • ... .  -"‘-n-.......................... =---------  ■ - -f. «.■ 1

Alice Tamulis.
Stasys Bernatavičius,

J. čižauskienė, ,Jonas Dekeris,

Šv. Vardo draugijos susirinkimas
I dalis ‘ ’ II days’

Besivaišindami -kavute, kurios 
fundatoriai — valdyba (iš savo 
kasos), informavo mūsų parei
gūnai apie priešą prie pat vartų. 
Negrų taikinys — Marquette 
Parko kolonija. Jie neina nė į 

Town of

1983 m. sausio 9 d. 8 vai. Šv. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje vietos skyriaus na-' 
riai, valstybine ir šv. Vardo 
draugijos vėliavomis n šini, rin
kosi j -bažnyčią, šv. Mišias atna
šavo kun. Z. Gelažius ir pasakė j Brighton Parką ar 
pamokslą apie Viešpaties Jėzaus Lake, ir kviečia arabus, puerto- 
krikšlą ir pasaulio Taikos dieną.' rik>ečius ir kt. į talką.
šv. Mišių auką nešė W. Kalvai- Ilgiausią pranešimą padarė 
lis ir J. lavans. Nemažai narių draugijos juriskonsulas J. Bacė- 
ejo prie šv. Komunijos. Mišios viėiUS- Dalyvaukime rinkimuose 
buvo šv. Vardo draugijos narių į,, j-agį^įjme gavo kaimynus, nes 
intencija. , : . ........

Po pamaldų kun. A. Markus 
abiem kalbom sukalbėjo priesai
kos tekstą.

Vėliavomis nešini rinkomės į 
parapijos salę kavutei ir pašne
kesiui einamais reikalais. Daly
vavo virš 60 asmenų. Tarp jų ir 
kun. A. Markus.

Pirm. W. Kalvaitis sveikino 
dalyvius ir prašė kleb. A. Zaka- 
rauška sukalbėti malda. Be to, 
klebonas visus sveikino ir ragino 
būti aktyviais besiartinančiuose 
rinkimuose, kad neprarastume 
savo koloniją. Pirmininkas ra
gino sumokėti nario mokestį. 
Rikiavosi nariai į eilutę.

D. Dirmanias. Dsns Flower 
Shop, Verutė Gailienė, (Kiprijo
nas Genu is, Bronius Grebliaus- 
kas. Feliksas Karparas, Alfonsas 
Kizlaitis, Albinas Kveėas, Anta
nas Liutkus, Stepas Paulauskas, 
Stasė Pautknienė, Ignas Pet
rauskas, Pranas Pikčius, V. Prū
sas, V. Siitgidieaė, V. Tiknius, - 
Delfiną Tričicnė. B. ir A. /uma
rai, J. Žem ulis ir Susjvi.nijimo ‘ 
Lietuvių Amerikoje 301 kuopa. • 

$1 — Vanda Kulbokienė.
Iš viso surinkta $1,850. Vi

siems aukotojams ir rinkėjams 
Cicero ALTo skyrius reiškia nuo
širdžią padėką.

S. Paulauskas i

I

i

Ilgiausią pranešimą padarė

apie po 7 metų gazo-miterių kei-
_ . , , timą namams ir kitus aktualius

negrai jau turi mūsų distrikte j reikalus. Priminė 20 tūkstančių 
pagal naujus patvarkymus 60%, J eilę prie registracijos darbui 
o baltieji lik 40%. įgauti, kurioje bemaž visi negrai.

Negras Washingtona eina į ka-’.[r maisto išteklius miestas dali- 
lėjimą ir ketina juodžius išlais- no beveik išimtinai juodiems, 
vinti ir padaryti precinktų kapi- 
tonais. ;

Pilietybę lengva gauti priešJipeticfja.
rinkimus. Virš 65 metų amžiaus 
žmonėms nereikia egzaminų.

Pirminiai rinkimai labai svar-

* « *
Dėkingi informatoriams apie 

įspėjimą dalyvauti pirminiuose 
bus. J. Byrne*. ir -R^ Daley —J rinkimuose, valdybai už vaišes, 
baltieji, Washington — negras. •^kirstėmės 10 vai. su dideliu rū- 

‘Uavojus baltųjų balsai susi- f pėsčiu apie galimybę prarasti 
„skaldys, o negras- laimės.

; Tuo aktualiu kląusimu kalbė- 'turtu, 
jo W. Kalvaitis, inž. Barakaus-
kas, P. Blekys, Br. Andriukaitis. • įstaiga, kurį siuntinėja pasiūly- 

Po šių įspėjimų rinkimų rėi- mus parduoti namus. Saugoki- T v • .« • r
Po šių įspėjimų rinkimų rėi- i-; 

kalu, J. Bacevičius pranešė apie mės. 
mokesčių kėlimą nuosavybei, į- 
-----------------------------------------fkun. K. Kuzminskas.

ENERGY 
WISE A

Changt the oil and % 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don't bo a Bom Losert

miegami ir du kambariai skiepe-

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

BUTŲ .NUOMAVIMAS
> NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTB
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Du miegami ir du kambariai skiepe- 
Centrinis šildymas atskirai kiekvie- 

j nam butui. 2 auto garažas. Aluminum 
langai, švarus. $67,000. 62-tros ir 
California.
5 ir 4 medinis Brighton Parke, arti 

- -- .... ............. "
ko paskola. z

ŠIMAITIS REALTY

——< 
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto loldlaą. 

Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 
garantuotai Ir sąžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4SI4 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

HwnaL — ’’•Hivlmut , Narnai, — Par^vlort ?
RIAL ESTATE FOR SALI I REAL ESTATE FOE SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IšSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS i
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tel. 847-7747

Dėl zonos keitimo, kurią nu
statė teismas, jau pervėlu duoti

savo koloniją su milijoniniu

Beje, įsisteigė 7103 Realty

Baigiamąją kalbą sukalbėjo

K. P.

ŽMOGUS, KURIO VEIDAS 
PASIKEITĖ

“Ir Viešpats Dievas tarė žal

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomina gydy

tojo, vianoTnenės veikėjo ir rašytojo staimhiimag.
A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 pel., liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas tr 

susirūpinimą  jg qqcusirūpinimą__ ___________________

Dr. A. J. Gusgen — DANTYS,, jų priežiūra, sveikata It 
grožis. •' Kietais viršeliais ._______

Minki tais viršeliais, tik .
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ĮMONES. Kelionės po Europą įspūdžiaL Tik ____
Galim* taip p*t užsakyti paštu, atsiuntu* čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri- 
\ gedant SI persiuntimo išlaidom*.

83.00

102 pusi.. Minkšti viršeliai. Fotografijos.
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CfilCAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA

Knyga galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
i arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta,

BRANGENYBĖS FLORIDOJE

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

— Tamsta grįžai iš Floridos. 
O kaip ten viskas klojasi?

— Nieko ypatingo, tik saulės 
šviesa Floridoje yra labai bran

gi-

čiui: ‘Kadangi tu tai padarei, 
prakeiktas esi tarp visų žemės
gyvuliu ir žvėrių; tu slinksi ant mokyklų. Mažas Įmokėsimas. Savinin- 

*- v Va ■nsKlrnla
savo pilvo ir ėsi žemę per visas 
savo gyvenimo dienas. Aš pada
rysiu neprietplystę tarp tavęs ir 
tarp moteriškės, tarp tavo paU- Į 
kuonių; ji sutrins tau galvą, o tu 
tykosi jos kulnies. (Pradžios

Išgirsite “Gerąją 
Lietuviams” šiandien 
vakare radijo banga 1450 A V per 
“Lietuvos Aidus”.

Sekmadienį 9 vai. ryto per So
phie Barčus radiją, banga 1 190 
AM, išgirsite ‘"Kaip patirti lai
mę”.

Parašykite mums. Prisiusime 
knygelę “Kaip užgimti iš nau
jo”. Mūsų adresas: Lihtuanian 
Ministries, P.O. Box 321, Oak 
Lawn, Ill. 60451.

Naujieną 
8:45 vai. i

— Romėnų pinigų, iš pirmųjų 
dvejų šimtmeliu po Kristaus, 
rasta Lietuvoje 72-jose vietovė
se, daugiausia tai prūsų krašte 
ir Žemaitijoje.

t

I

82.00

INSURANCE — INCOME TAX 

-2951 W. 63rd St. 
Tel.: 436-7878

REPAIRS — IN GENERAL 
-(vairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624 ..

“LIUCIJA”
Miko Šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184-psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago, IL 60629,

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENT AI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano' ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleis+a knyga su legališkomis 
rormomis:

Knyga su formomis gauna, 
tna Naujienų administracijoje.

PATS SKAITYK IR DAR Kt 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

D Ė ME SI O 
62-10 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui autohwbllio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis: ■

A. LAURAITIS 
6645 So. ASHLAND AVI.

, TeL 523-8775- • ’ * 1 * * T.

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

ARVYDAS KIELA
.6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629

434-9655 ar 737-1711

*
Laikrodžiai tr brėnjenyMe 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 W«st r»th ŠftMls 
TaL REpuMte 7-1M1

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

- „ ,,, , ,   —, ,, c'

M. ŠIME U S į

Notary Publlc:
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Taip pat daropii vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai

HOMEOWNERS POLICY

MOI^ W. 95th M i

SO642, . 424-UM
Į Stole Farm Ewe Cor ;

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro.

Šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, DL 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS
ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vaL popiet 
šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. Kadai* Av*. 
Chicago, III. 60629

TeL: 778-8000

ITW S«. KALBTED BT-, CHICAGO, IE (MH

6 — Naujienos, Chicago, 8, UL Tuesday, January 11,1983


