
Library uf Congress Gr.
Periodical Division
Washington, D. C. 2054Q

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608 
HAymarket 1-6100

VOL. LXX

LENK
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Price 25c Chicago, Ill. — Penktadienis, Friday, January 11, 1983

BRITAI IŠVARO DAR VIENĄ 
ŠNIPINĖJANT! SOVIETŲ AGENTĄ

PREMJERĖ MARGARET THATCHER, PRALEIDUSI PENKIAS
DIENAS, FALKI.ANDO, SALOSE. GRĮŽO NAMO

Britai nusiminę, nes Argenti
nos spaudoje pasirodė aštrių

■■ LONDONAS, Anglija.— Britų 
vyriausybė nustatė, kad 31 - me
lų rusas Vladimiras A. černo- straipsnių apie premjerės kelio- į 
vas neina savo pareigų, bet veri į.
čįasi šnipinėjimu. Anglijon jis 
įleistas kaip Sovietų. valdžios 
vertėjas, o jis pradėjo verstis 
šnipinėjimo amatu.

Sovietų agentas V. černovas 
gyvena Anglijoj penkti metai, 
čia yra įsikūrusi ir. jo žmona. 
Britai turi žinių, kad juodu jau 
ištisus metus, ieško ryšių su 
žmonėmis.' Jis na tik verčia, rusų 
kalboh ^valdžiai reikalingus do
kumentus, bet renka ir, žinias, 
kurių jis. neturi teisės rinkti.

Britų vyriausybė davė abiem 
ęernoyams septimas dienas, išsi
kraustyti .iš Anglijos. Britai leis 
jiems išsivežti Anglijoj įsigytus, 
daiktus, kurių .Sovietų, ^rinkose 
dar nėra, - r ■ . * • ' • ’

Rraėilą jūenėsį britai įsakė iš
važiuoti Šoviau laivyno kapito- 
nufi. Jis taip.pat džiaugęsi, kad; 
britai, sučiupę jį .in flagranti, 
leidp jam ir žmonai išvažiuoti.-

Britai saugojo Falklando
- ’ salų erdvę;

STANLEY, ^FaĮkratidcksalos.— i 
Brhų kariuomenės ;‘vadovybė 
įsakė dyiėm sprausmimams lėk
tuvams sekti Falklando salų'enl- 
vę,fkad kartais nepasirodj’tų Ar
gentinos karo Lėktuvai.

Ųrėnijerė Margaret Thatcher 
praleido, pėnkias • dienas Falk
lando ■ salose.- Ji išsikalbėjo su 
saloso esančiais kariuomenės 
vadais,- vietos gyventojais ir 
įvairiais britų, patarėjais, Ji sė
do; kartu su savo vyru Dennis,: 
į transporto lėktuvą ir išskrido 
į Ascension sa]ą. Ten ji pasiims 
lėktuvui reikalingų degalų ir

i hę į Falklando salas. Argenti- i 
niečiai yra įsitikinę, kad ji esan
ti tos nelaimės didžiausioji kal
tininkė. Jeigu ne josios užsispy
rimas, tai argentiniečiai būtų ' 
turėję Falklando salas. Argenti
nos kariuomenės vadai buvo ap-' 
skaičiavę, kad britai nekovos, 
dėl salų, jos nevertos, liet Ar
gentinos generolai apsiriko. Bri
tai ne tik kovojo, bet ir Argen
tinos generolus sumušė.

GRAIKAI KABINĖJASI 
PRIE AMERIKIEČIŲ

ATĖNAI. .Graikija. — Graikų 
užsienio reikalų ministeris. Kap- 
sis pasikvietė į ūžs. reikalų mi
nisteriją JAV-ių ambasadorių 
Graikijai ir pasakė jam labai 
'griežtą - pa mokslą.:

..Ministeris protestavo dėl to,- 
kad amerikiečiai naudoja Šuda 
įlanką “tikriems karo veiks
mams”, kada susitarimas drau
džia Amerikos karo lėktuvams 
tai darytį. < JAV 
praneš'gi’'aikų?X;yria 
sugedus lėktuVį^įjAV
neturėjo kitos išeSięs, kaip nu

sileisti Suda. įlankoje. .

1US

lakūnas

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $491.

KALENDORĖLIS ;

Sausio 11: Feliksas. Laimu
tis, Auksė, Meksūnas, Dabonė, 

skris tiesiai į Londoną. Lėktuvas 1 žibąs 
veža Falklando salų gyventojų 
gamintus avių produktus. Iš1 
Falklando salų į Londoną yra 
8,000 mylių.

Saulė teka 7:15, leidžiasi 4:12.
Oras saulėtas, vėjuotas, šil

tesnis.

jonas Paulius lt nesitiki šįmet vykti į I-cnkij 
nes ten nuotaikos labai įtemptos.

Klaipėdos krašto sukilėliai prieš britų bei prancūzų karius ir vokiečių policija.

UPI ATSTOVE POLICIJA TARDĖ 
IŠTISAS 23 VALANDAS

Turkijoje trečiadienį prasidėjo 740 
komunistų teroristų Girnas

MAIŠTININKAI BUVO UŽĖMĘ MIESTELĮ, KURIAME 
RENGĖSI ĮVESTI KOMUNISTINĘ SANTVARKĄ

MULOS CHOMEINI ŽENTAS 
SUIMTAS SU NARKOTIKAIS

Turkijos prezidentas, gcn.
Kenan Evren įsakė

pradėti 740 turkų 
ristų teismą.

tuojau 
tero-

Praci-

UPI FILMĄ SU KAREIVINIŲ PAVEIKSLAIS

VARŠUVA. — Lenkijos vi
daus reikalų ministeris Jerzy | 
Urban įsakė United Press Inter
national žinių agentūros atsto
vei Rulh E. Gruber išvažiuoti 
iš Lenkijos.

Lenkijos vidaus reikalų mi
nisterijos atstovai trečiadienį su
imta UPI žinių agentūros re-

I porlerę tardė 23 valandas, o tar- 
j dymo pabaigoje pats ministeris 
Į jai pasakė, kad ji yra tremiama 
į iš Lenkijos.
j Praeitą penktadienį iš Lenki- 
Į jos išvažavo britų BBC (Britų 
Į radijo pranešimų korporacijos) 
•atstovas Kevin Ruans. Jo nusi- 
j kaitimas buvo BBC parodytas 
filmas 
Britai 
jams 
nėšio 
Britų 
tas lenkų valdžios dokumentais,

i ir4-fjen-'i 
jkijos gyventojų nuotaikomis. 
‘Dabartinė lenkų valdžia nega- 
Į Įėjo pakęsti reportažo, todėl ir 
; įsakė BBC vadovybei uždaryti 
t savo įstaigą ir išvažiuoti.

Tuojau po to pasirodė visa
Len

kijos darbininkus, dirbančius, 
užsienio spaudos, radijo ir tele-

1 vizijos agentūrose ir užsienį^ 
t valstybių konsulatuose bei afriA 
' '■ J ’,41 Įį
jbasadose. Lenkų valdžios nuįa-t 
.? rimai ir instrukcijos viena po kifi 

los pradėjo eiti ir lietė vi&įi 
Lenkijoj ėšančiss užsienio įsta|i»

s ir užsil’t'į&ielei Ruth G

telefonu, kad jai Iš Dancigo y: 
atėjęs siuntinys. Jai prane 
transporto bendrovės tarnaut 
ja Anna Olševska. Praneš' 
nurodė, kada ji privalo ateiti 
transport o bendrovę.

Ruth Gruber yra Amerikc 
gimusi žurnalistė. J* g’irė Phil 
delphijoje. Ji suprato lenkiški 
bet viena nenorėjo eiti atsiin 
iš Dancigo atėjusio siuntinio, 
nuvažiavo su
Bogdan Turėk. Jis yra Lenki; 
gimęs, moka abi kalbas ir g 
būti geras liudininkas. Jie 
abu nuvažiavo i nurodyta vie 
Išvažiavo ir nebegrįžo. Polieij 
žinioje abu prabuvo 23 vaL 
das.

tcportei

“Dvi žiemos savaitės’’, 
parodė televizijos mėgė- 

1981 metų gruodžio mė- 
Lenkijos žiemos vaizdus, 
pranešimas buvo parem-

. Į paskelbtu "k’aro stoviu

POPJEŽIUS VARGU 
VAŽIUOS Į LENKIJĄ

VATIKANAS:’ — Popiei 
Jonas Paulius II suabejojo,
Šiais metais jis važiuos į Lenki
ją. kaip pradžioje buvo plana
vęs. Lenkijoj karo stovis jau at
šauktas. bet kariai pravedė visą

ile patvarkvmu, dėl kuriu pą-^“: pu 1
!ėHs n^anj nesikeitė. patvą^ymų, liečiančių I

DIUSELDORFAS, V. Vokie
tija. —j Trečiadienį vietos tarp- , 
tauliiniame aerodrome buvo su-' 
imtas 39 metų Ali Tebatabai. tų birželio mėnesį būti Lenki-į 
šunys suuodė, kad šis jaunas ir joje, bet tuometinė lenkų vy-> 
stiprus vyras savo lagaminuose riausybė atsiuntė į Vatikaną1 
į Vakarų Vokietiją atsivežė nar- , pareigūną, kuris prašė popiežių- 
kotikų. Jis buvo nuvežtas į ai-’nevažiuoti ir išvengti nesusipra- 
skirą kambarį, jo lagaminai iš-jtiinų. 
krėsti ir juose rasta pusketvirto- 
svaro opiumo. »

Ponas Tebatabai labai blogai 
pasijuto. Jis tvirtino, kad Irane 
jis buvęs ministerio pirminin
ko pavaduotojas. Vokiečiai pata
rė jam nebijoti, kad jam nieko 
neatsitiks, bet įstatymas nelei
džia niekam įvežti į V. Vokietiją 
narkotikų. Kaiia jis pamatė, 
kad su vokiečiais nesusikalbės,“ 
tai tada jis nutarė baigti argu-; 
mentą. Jis pasakė, kad jis esąs 
mulos Chomeini žentas. Jis ma-j 
nė, kad tas pareiškimas vokie- Bulgarų areštai Romoje taip 
čius paveiks, jie vengs pyktis pat erzina lenkus. Katalikai ži- 
su mula Cliomeini. Tačiau vo- no, kad pasikėsinimas prieš po- 
kiečiai j protokolą įrašė, kad piežių buvo padarytas su rusų 
ponas Tebatabai, mulos Cho- žinia, nes bulgarai be rusų ži- 
meini žentas, atsivežė į Vokic /nios būtų nesiuntę Mehmetą Ali

dėiis nedaug pasikeitė.
Popiežius turėjo praeitų me

Buvo pasklidęs gandas, k 
lenkų valdžia rengiasi kabin 
prie žurnalisto Tureko, bet ] 
aiškėjo, kad vidaus reikalų i 
nisteriįa turėjo .pretenzijų .p 
panelės Gruber.

Abu nuėjo atsiimti alėjų 
siuntinio, bet abu pateko į 
daus reikalų ministerijos pel 
ninku rankas. Jiedviem bt 

j pasakyta, kad tame siuntin 
■s,a Į yra valstybinių paslapčių.

tokių paslapčių paskelbimą įs 
tvniai baudžia keliu metu 
Įėjimu.

Praeitais metais Čenstakavoje<.gas. pramonės centrus 
’buvo minima’ 600 melų juodu- nio prekes parda.vinėjančią<lj 
kės Dievo Motinos pasirodymo •: įstaigas. ’ ; .
sukaktis. Popiežius žinojo, kadi Prie UPI pradėjo kabinėtis; 
čenstakavoje susirinks šimtai įvairiomis priemonėmis. Pii’-t 
tūkstančių lenkų. Kariuomenės; miausia darbo įstaigos pranešė; 
vadovybė bijojo, kad nekiltų 
riaušės. Kariai būtų galėję pa
laikyti tvarką. Kariuomenės va
dovybė norėjo išvengti nesusi
pratimų, n:s dalis kareivių ga
lėjo prisidėti prie krašto gyven-’

i tojų daugumos, r l

tarnautojams, dirbantiems UPI 
įstaigoje, kad darbo leidimu: 
jiems nebus pratęsiami. Jeigu 
jie norės pratęsti da.bo leidi
mus, tai turės susižinoti su dar 
bo įstaiga. UPI bendrovė su
prato, kad d.ibsr dirbantieji 
tarnautojai turės pasitraukti iš
darbo, o įstaigon bus pasiųsti ki- !inusileido nenumatytoje viet 
Ii žmonės, specialiai tam dar
bui parnešti.

Trečiad-enio rytą UPI vulėjg 
Ruth E. Grulier gavo pran š..itą

’žfenalislas Turėk yra tiktai v 
?^jas, o įstaigoje sprendin 
4faro liktai Ruth Gruber. T; 
3’idaus reikalų ministeris įsi 

ube r iš važi 
Lenkijos, o žurnalistui 

totui eiti namo. Panelė Gru 
-atsisakė' pasakyti, kas jai siu 
Dancigo kareivinėse imtas n 
traukas. Turėk nežinojęs. Pa 
lė Ruth Gruber tvirtina. ka» 
iiež nanti, kas jai pasiuntė 
mų rolius.

Tarp Graikijos už s. r ei 
lu minis'erio ir JAV amtasa fe
risus Graikijai kilo nesusir 
t imas, kai Amerikos lėkiu

M nis'eris n: lik:, kad laku 
būtų buvęs bėdoje, šitas kla 
m is dar nebaigtas. Teks alš 
tis su graikų vyriausybe.

ANKARA, Turkija.
tą trečiadienį, sausio 12 d.. Tur
kijos šiaurėje prasidėjo 710 tur- 

Į-kų teismas, čia įeina įvairaus 
plauko komunistai, leninista’g 

į teroristai, kurie paskutiniais 
metais bandė įvesti komunish-

. nę .santvarką Turkijoje, bet 
jiems nepavyko.

Proku'oras apskaičiuoja, ka<l 
Į apie 2C-0 kaltinamųjų gaus mir
ties bausmę, nes kaltinamieji | tiją opiumo, 
naudojo ginklus, užmušė žmo
nių ir ruošėsi prievarta primesti 
sovietinę santvarką. ,

Savo laiku komunistai paėmė 
Juodųjų jūrų pakraštyje esantį 
Faco miestelį. Teismas bus Fa- 
co apylinkėje. Faco yra apie 
70 mvliu nuo Ankaros. Bet 740 
žmonių teismas vyks dar toliau, 

j Turkų vyriausybė parinko vie
tą, kur sutilptų ne tik 710 su
imtųjų bet t<n bus vieta ir sar- 

Įgams. prokurorams bc> kallina- 
įmųjų advokatams.

KORSIKOS SEPARATISTAI 
PUOLA MOKYTOJUS

— Prez. Reaganas, vietoj at-1 
sistatydinusio Sveikatos sekre-. 

• loriaus Sclnveikerio, tuojau pa-’, 
skyrė Kongreso atstovę Marga-* 
ret Ilcckl.r Sveikatos sekretorės 
pareigoms.

Gydytojai tvirtina, kad sir

Klaipėdos žibintas, vasarą apaugęs krūmais.

OLĖTA, Korsika. — Praeitą 
trečiadienį šiame miestelyje 
Korsikos separataislai apšaudė 
dviejų mokytojų namus. Pir- 
miausia išdaužė langus, metė, .... ..... ,o ,
bombas ir Juo paeiti melu gazo- .. .. . . ... \ i .. . ’‘ ,
Imu apliejo kelias masmas 1^, s,.įrcl(lria„s pa,.e;aa5J

Separatists, priėjo pink,n,- lahai n >aliko kad
mo. kad mokytoja, yra patys dl- podgornv jsak|r.ėjo 
džiausi jų priešai. Jie pamalė, ______ '____________
kad mokytojai susidomėjo pre-1 
zidento Miterando paskelbtomis padegėjus ir gazolino liejikus, 
mintimis ir bando jas plėsti jau- lai kalėjimo jie neišvengs. Į

Kova prieš prancūzus persi
metė j kovą prieš mokytojus.

teroro priemonė-1 Mokytojai planuoja kreiptis į 
vaiku levus, kad apsaugotų ni 
tik nekaltus vaikus, l>et ir su-* 
augusius nuo bombų ir turto 
naikinimo priemonių. *

* * • ( priepuolis greičiau nukan- nimo tarpe. Jeigu jaunimas busj
kiną ncrvuolus vyrus, negu 
ramius. >

— Kalifornijos senatorius A. 
Cranston jau pasiskolino 10(1,000 
dolerių. Bandys, tapti prezidentu.

įsitikinęs, kad (separatizmas ik 
bus pasiektas 
mis, bet žmogaus įtikinimu, tai 
tada tikrai salos separatizmui 
bus padėtas taškas. Ik“ to. jeigu 
mokytojai įtikins vaiKus sekti
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GERA ATMINTISMIŠKO BROLIAI

Mūsų skausm,

NEREIKIA RŪPINTIS
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UOS

naudi 
škaū

— Ar poniute, pažįstate tą vy
riškį, kuris taip žvalgosi j jus?

— šiek tiek prisimenu. Jis bu
vo mano antrasis. vyras. įjęt po 
metu laiko su juo persiskyriau.

T CERMAK ROAD

'■ IŠMINTINGAS’’ MOKINYS
Mokytojas. — Kaip atsirado 

šie kalnai, kuriuos matai per 
langą?

Poviliukas. — To tai nežinau, 
nės mes atsikėlėm čia’ gyventi 
tik prieš keletą mėnesiu.

— Nuo to !aiko; kai, aš nusi
pirkau automobilį, man nereikią 
vaikščiot; į banką su sutaupų 
knygele.

— Ar dabar yąžipjį,9
— Ne, dabar neturiu atlieka

mų pinigų...

Praeivis meta pinigą i aklojo 
puoduką, bet nepataiko ir piru, 
gak nukrinta ant žemės. Akla- 
sai tuojau pasilenkia ir paima, 
pinigą,

— Bet aš maniau, kad tų iš- 
iikro aklas, — pastebi, apsivylęs 
praeivis.

Pagrindiniai principai, tinka
nti apsisaugoti nuo aukšto krau- 
;<j Spaudimo, dažniausiu atveju 
ytn rie patys, kurie tinka apsi
saugo j i m d nuę aterosklerozės.

Sovietinis rašytojas, viešėda
mas Amerikoje, ąplakėė savo 
kplęgą Užsimezgus pasikalbėji

mui, rusas sako:

DON'T CUT IN BETWEEN CARS^f 
THAT ARE ALLOWING SAFE j 
FOLLOWING DISTANCES._< € "

Kas išduos, atsimes—prakeikimu 
Jį telydi per kartų kartas!
Te išdils iš tautos atminimas, 
Tegu kapo jo nieks nesuras!

Henrikus Blaza

Nuo š. m. sausio mėn. 1 d. 
visi dirbantieji turės mokėti

Pirkėjas. — Ąš Įiprėęiąu gauti 
batukus, kurie bųtų patogūs kps 
jai ir gražiai atrodytų;

Pardavėjas. — Suprantu, jūs 
norite batukų didelių viduje ir 
mažų >š viršaus. Tokių .mes tu
rime pakankamai.

— - Pinigai nesuteikia laimė-- 
bet ir laimė rcSŪteikią pinigų

'Tegloboja mūs ryžtą Praamžius, 
Aukščiausio tesaugo valia!
.Mūsų kruviną auką per amžius 
Teminės prisikėlus tauta!

įkrajjjo spaudimą: įųrintiėim pagerėjo. Jų kraujo
aųfcŠJtĮ ' Lflau.dkiią. pata
riama paaj|jnį:ii*bė ązs|ri\nį.- bet 
Icngyųs -_ąp giąnkš-
tą, turi pe-
joudižii.jip pėnųyargi-

Labai dažnu ši liga žmonėse 
3'Siianda visai nepastebimai, 
žmogaus kraujo spaudimas kas
dien ’r kas valandą svyruoja 
Jis. pvz., pakyla, kai žmogus la
bai susįjąujįųia ar išsigąsta, o 
nukrenta tada, kaį žmogus ia- 
n iai ils si ar miega. Tpks krau
jo spaudimo svyravimas yra vi
sai normalus. Bet jeigu po ra
maus poilsio ar miego tas spau
dimai net ilgesnį laiką -negrįžta 
Į normalaus spaudimo ribą, bet 
būna aukštesnis, tomet jau rei
kia gydytis.

Šiandien- aukšto kraujo spau
dimo gydymas daugeliu atvejų 
yrą 'galimas, nes medicinos mok- 
šią/jau yra sųpadę.'kęlėtą. rūšių, 
gęrų 
liuu'ai.ėitįr -
į Pirm’eji • aukšto- kraujo spaū- 
dilno iinuTtciUui labai ■’■sunkų .pa-, 
stebėti. Dąū^iiriną žmonių tūrį 
lifiJaug padidintą/kraujo’ :sbau': 
d^ną -ir /Ib yiSek ^aįwlą/-bę'< 
turibpejr.ąujfeštą^Eariž.V 
rpji? ■ :d«'.žnšj - jaučia’ gėlv 
dęjimą net ankstybą rytą. Ką i 
į-utrie žmonės turi galvos svai
gulį, bet - tas atsitinka ne vien 
įiįfę aukšto-' kraujd spaudinio 
PŠčiąm žmogui/ patirti; ar jU 
tūri aųl<štązkradjQ.spaudimą, Ur
bšį sunku./ Tą tikrai gali nųsta- 
tvįr tik gydytojas. kraujo spau
dimą išmatavęs. ,
/-.'Kraujo 
pikiuoja rankoje. Toks matavi
mų būdas yra patogįąus’as. Nors 
kraujo spaUdirūbs yrą, ne ’tik' 
ra’nkosė, bet ir visuose organiz
mo nariuose, net ir ploniausiuo 
še akiu, smegenų, inkstų ir šit 
dies' kraujo inductee. Todėl gy
dytojas. - tikrindamas paciento 
sveikatą beverk visada žiūri į 
akies dugną, nes - kai organiz
mas kenčia nūn aukšto kraujo 
snaudimo'. akies dugne pastebi- 
rhfls arteriolių — labai plonu 
akies kraujo indų pakilimas, o 
kartais net ir kraujo išsiliejimas.

Ką',. 'iwrgLi aiikšto kraujo 
spaudimo

toje natrio tebuvo vos 0.5 gr 
arba tik apie E3 gi. valgomos 
druskos. Taip pat ir čia buvo 
padalyta išvada, kad aukšto 
kraujo spaudimo . sumažėjimas 
pacientuose a!subado dėl mažo 
jimskos kiekio dietoje.

Norint turėti maiste mažą kie
kį druskos nėra lengva, nes įmo 
■nėse pagaminti maisto produk
tai turi jos dide'ius kiekius, pvz., 
kepykloje kepta duona turi apie 
550 mg./100 gi. druskos, konser
vuotas kumpis turi 630 mg./10«? 
gr.. sūdytas sviestas — &85 m. 
100 gr. ii Įvairių tūš’ų sūriai tu
ri apie 70n mg.'100 gr. druskos.

Kovis mūsų priesaiką šventą 
Išlaikyt pažadėjom ugnim, 
Pražūties jei prieitume krantą 
Nusinešim kartu su savim.

NENUMATYTA pą-sėka
— Iš visko rųatyti, įpg kalti

namasis sulaužė kėdę, trenkda
mas ją į savo žrapngs galvą. Kuo 
gali pateisinti save?

— Ponas teiąėjąų, tai buvo 
nenumatytas įvyk|§- Aš visai 
neturėjau tikslo sųląužyti kėdę.

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TJFS ON

WRESSWAyDK/y/M

rūpestis — laisvės 
[troškimas.. 
Tėvynės 

[kančia..
Kad ir koks beištiktų likimas 
Mes aukojamės tau, Lietuva!

” nu-’/, a’»k.*tp braujo
i jut-.-no iunptamzu

£k\i'iuj ’Aukštas kraujo spau
dimas ir mirtiug’.imąs” matėme, 
kad aukštas kraujo spaudimas 
yra labai pavojinga liga ir kad 
į si reikalą reikia rinitai žiū-

— Nieko tamstai netrūksta, iš
skyrus ramybės. . •- -|J

— Bet, daktarė^jn^l^iažiūrė- 
kitė i maną liežutp.;^/5•»

— Taigi, kaip tįs tas liežuvis 
ir reikalingas poilsio.

įa rei-

■L’- .
■ • -te Tū spau-
rii’bvtj patariama, p.tcš^yra labai 
švarbu,/ geraš-poilsĮš ;ir miegas 
nakties -rnetur taip pat sfiliojna 
nors trumpą vaĮalųiėl^. numigti 
jį- Tęnos mėtų-/ * X . • ■ - '
’ -8.’ įsidėmėtinA"--kad.reikia kas
met pas <• gydytąją pasitikrinti 
savo sveikatą; Jeigu^ patikrini
mo metu, gydytojas/rastų aukš
tą kraujo spaudimą, tai'-tokiam 
atsilikime yri galimybė suteik
ti pacientui reikalingą pagalbą, 
nes pastarųjų 20-ties. • mętų/Jah 
kotarpyje'buvo.:surąsta labai ge
rų aukštą kraujo spaudimą gy-i 
ririrrčiu "vaistų. '

9. -Dr. H. ’Schroeder, daryda
mas tv’im’ję -sti pęiėmis. išaiš

kino, kad perdidelis . kiekis mi-' 
kroelementų kadmio ir jo nepar 
',ei<įaųjaitįps .santykis su cinku 
m'sided;- prie aukšto kraujo 
-paudimo atsiradimo.

Ai?k®tąm kraujo spaudi- 
' uj kontroliuoti 1944 m dr. 
Kempr.er pasiū’ė y žiū. vaisių n 
Vaisiu sulčių dieta, Aicje die? 
toje baltymai sudarė -.pie'SO gr. 
>er dieną.' o natrio toje dietoje 
buvo tik 0.2 gr.. tai yra apie 0.52 
-’■amo valgomos druskos. Ręm- 
kurasr- s- vč atliktu tvėrimu duo- 
-'Ro.r-is. dr. R. Kvmpncr savo 
m-anešime tvirtina, ked iš 500 
jo ųu£talv4ą-dietą-vartojusių pa
cientų apie du treėd^nd. žymiai

2. Labai svarbu sumažinti 
druskos vr.rtojimą; nes dpuska 
vra vienas tų faktorių, kurie 
didina kraujo spaudimą. Norma
liai žmogui i dieną reikalinga 
ap:e 2.5 gr. druskos; tokį drus
kos kiekį žmogus gauna valgy
damas įpr istą maistą, jam visiš
kai ncre:kalingas atskiras drus
kos priedas; labai, dažnai žmo
nės druską \artoją ne dėl te, 
kad ji jam reikalingą, bet kad 
’.ie nuo pa c jaunystės dienų y ra 
įpratę didelį jos kieki vartoti: 
ta'i[5.’V>at >fttbyi svarbu išlaikyt’ 
orgaifizmė kalio .ir natrio balan
dą; turint aukštą kraujo spaudi- 
mą,\ pai ariama • valgyti maistą 
jujint daug kalio, pvz., bananų, 
geltonu arbūzų, ..pilno grūdo 
dubiioš ir pnš.‘ <

. S;' Patariama kūno svorį lai
kyti normalumo ribose:: per di
delis svoris žmogui nereikalin
gas,' nę^ jis nieko sveikatai ne-..

tik apsunkina patį or- 
per didelis svoris svei- 
pavojingas, nes jis tu- 

i ankstyva aterosklero-’.
: ligomis.
įtempimas ir susi- 

didina kraujo spaudi- 
tiems, kurie, tu- 

sĮiąudimą, pa
ram iai, vengti 
visada turėt: 

nervinis item 
ne tik didina kraujo spau. 
riet taip pat pagreitina ir

•pąųcUmąs 
žymkč nukritę, ų urejąs if kir 
tų meta.holizmo pro4uktų ko
kiui sunormalėjo. Šią dk?Ją var- 
todapai beveik .visi ligoniai nu
metė svorį. Vėliau medicinoje 
atsiradus moderniškiems vais
tams nuo aukšto kraujo spau
dimo, dę. fįęmppr metpdąs įfp.- 
nruštį ;iik§t| kraujo spašekną 
dietos pagalba, buvo mažai -be- į nedarbingieji ne&tsidųrtų Į mą: 
vartojamas. Pats dr. H. Kem.p-.: terialūų skurdą. x 
her. rašo, kad gal tik dėl to ry- I. 
žiu-vaisių dieta sumažino aukš
tą kraujo spaudimą, nes šioje 
dietoje buvo laįai mažai drus;
kos. ’ ' / . ■ ’ ’
> Br. Grollman tą dr. Kemp- 
nerie daleidimą patvirtina savo 
tyrimo duomenimis. Dr. Groll
man ir jo pagelbininkai tyrime 
darbe pastebėjo žymų kraujo 

spaudimo sumažėjimą ligoniuo-

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
V metai Sausio 11, 1083 Nr. 1 (218)

Kedaeuoia PRANAS 'SULAS

tinę ,duoklę/ , , |
Praeitais metais'nuo uždarbio.

kiekvienas dirbantysis turėjo 
mokėti į Social Security fondą 
6.7% jo uždirbamų, pinigų. Pil į 
nai šiai metinei duoklei padeng
ti, dirbantysis .1982 m/ turėjo 
turėti nemažiau kaip 32,400 dol.: 

se, kurie buvo gydomi ir ne to- metinio uždarbio. Jei kuris norsj 
kia griežta maisto dieta, kaip uždii’bdavo daugiau, tai iš virsi 
dr\ Kempnerio. jDr. Grollman uždirbtų pinigų socialinio mokėsi 
nustatytoje dietoje- be' ryžių ir ■ čio nebuvo Išskaitoma. Reiškia. Į 
vaisiu dar.buvo ir baltvmų Die- ’ 1982 metais imoku i Social Se-| x__ 

eurity fondą riba buvo 32,400 X j 
6.7=2,170.8 doleriai.

Nuo šių metų sausio mėn. 1 d. 
metinės įmokos Į Social Securi
ty fondą padidintos, nors išskai- 
amasis nuo uždarbio nuošimtis 

iiko tas pats — -6.7%.
š’ąi> metais vidutinis metinis 

uždarbis skaitomas 35,700 dol. 
luo būdu išeina, kad per me
tus už šią uždirbtą sumą dir. 
bantysis turės sumokėti j Social 
Security fonęlą — 3?.?00x6.7=_ 
2,391,90 dol. *Nųo virš 35,700 
dol. uždarbio socialiniams rei
kalams nebus išskaitomą.

Ir šiais metais, kaip ir praei
taisiais. socialiniams reikalams 
mokesčiai bus atskaitomi ič kiek
vieno už darba išmokame čekio,

mSSBOOK
SAVINGS...

nežiūrint kurį darbo laikotarpį 
tas čekis apims.

Kaip ir visada, darbdaviai už 
dirbantį darbininką turės tiek 
pat Įmokėti i Social Security fon 
dą. kiek išskaitoma tam fondui 
;š dirbančiojo čekio.

Vjsokibs rūšies verslininkai, 
atseit tie, kurie nuo jokių darb
davių nepriklauso, o pragyve
na. tik iš savo nuosavo uždarbio, 
mokės nuo savo uždarbio į So
cial Security fondą tą pat nuo
šimti,) kokį jie mokėjo ir 1982, 
t. y. 9.35%,- Šis .mokestis jiems 
bus privalomas taip-pat tik ligi 
tol, kol jų metų bėgyje uždar
bis pasieks 35,700 Ni

Kitą -kartą bus paaiškinta ir 
apie pęnsininkų Social Securi
ty prievoles. . J. Žęnųz<tis

nes abi šio-: lięos turi nemažai 
bendrų ryšių. Labai dažnai, di
dėjant žmogaus organizme atero
sklerozei, didėja ir kraujo spau 
dimas

1. No. int išvengti aukšto krau
jo' spaudimo, patariama laikytis 
tokios dietos: nevartoti maisto, 
turinčio daug cholesterolio ir 
ku tu riebalų, nęs jie turi daug 
prisotintų nęb.-Jinių rūgščių; 
vengti pei’didcho svorio- nevar
to’, i perdaug cukraus, ypač sų- 
krozės formoje, vartoti daugiau 
krakmolinio maisto.

Kai iš Soęįal Security padanges
šiąndięn labai daug kalbama 

ir rašoma apię pensininkams ir 
nfcdafbįngienis mokamas ięnio- 
kąs. Ąįškęįa, kąd šianj reikalui 
naudoją^aš^Įsad'įij pfg^ęąa iš- 
tųštųti. ir’ dąrdsi nęąląkų, iš ko
kių šaltinių šjs fen^ąs W*? 
ti papildytas, peprigjnkai ir

pridedu. 1 
’anizmą;

..tatai yra 
i' ryši Jų 

ųe ir .k item
4. Nervinis 

erzinimas 
Tą, ■ todėl yp
i abkšią kraujo 

laiiama la kytis 
ginčų, pykčio ū 
ramią nuotaiką; 
■>imns 
dimą, 
3-erosklerozę.

5. Rūkymas didina kraujo 
-pt.udimą ir padidina širdies ata
kų pavojų, nes mokslininkų ja-1 
yra ištirta, kad nikotinas d’di 
na andrenąiinp ir kitų panaš:;; 
’'ornionų gamybą, kurie save 
keliu automatiškai didina krau- 
:o spaudimą; be to. r ūkanu;- 
žmogus su dūmais įtraukia i 
•'Jaučius kprcinogenhiiu cl 
'iu imrirju. kurie phue

ukij. \ežį.
. Fizin’s nkb. vur:.as yra

tu veiksnių, kuiir rražna 
r.teroskleiHzę ir dalinai aukšta

Mutual Federal
Savings and Loan
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. s 'ceriogsant Didžiojo Karo 
tvėsiams, tebevykstant revo- 
„ijcins, pilietiniams karams 
gimsiant naujiems, vieli

nis ginkluotiems konflik-
■ >s, neįmatoma buvo turėti

r rmalų ryšį su Lietuvos res- 
ilikos užsienio reikalų minis-

1 vija ir gauti oficialių, siske-
; ‘škų. tiksliu informacijų

. . 1 ■ rievę: Be! mūsų apsuk-
• vi-- -.ta ta r v v šerąs

u va

slo
X'r:

L AivctUl’

1^1 TO’ O

BALTIJOS KRAŠTŲ KASDIENYBĖ
reiškimų, jiems neegzistuoja 
jokie priešai, blogiausiu atveji 
tai tik busimieji partneriai, kt 
rie dar pilnai neatpažino int< 
rotų bendrumo. Baltijos taute 
žiūri i tai kitaip. J‘e jiagražta 
realybe lik tiek, kiek to reik; 
lauja jo ąsmeninis saugumas.

ALkarų stebėtojams sunk 
permatyti sovietų pavergtų Ba 
tijos kraštų žmonių elgseną 
mąstys, ną. žurnalistai. poli 
kai, biznieriai, dvasinink 
mokslininkai

Julės Breton Ūkininkas

tų pabaigoje gavome žinių., kad 
koks tai Lietuvos dvarininkas,’ 
visiškai civilis žmogus, kaip Jį* 
GegAkori, sukūrė Lietuvos Šau
lių Sąjungą ir jai vadovauja.

’ Tiesa, dar buvo pasakyta, kad 
tai žymus tautos atgimimo vei
kėjas ir net knygnešys. Bet pe 
valdžios žmogus ir ne partįjpš. 
šulas. Atstovybėje visi džiaugė-1 
mes nauja kovos organizacija 
už Lietuvybei bųvoiūMosjiuo- . 
niobės, kad šaulių vaduj sunku'

I busisu kariškiais,, o. be vienybės ę 
"> • x * ’ ri e ’ įj. . k * -

.iomen.ėš vadovybė.' dar-j 
nelabai sėkmingas. Ąt- 

Dailidė. tiėsibg pasakė; 
kad karininkai, ypač mažiau iš
lavinti. šaulių arba pastovią 
partizanų . organizaciją laiko, 
sau nevykusia kopkurencija.

Į Gruzinai esą dideli patriotai ir > 
;-“i; --------- . j santūresnį -Betgi nišų1 karinta-’
i bielnvą 1Į Į;3i įjesiog pašiepia .visokius ką--; 

riuonienės surogatus. Kaip ką 
tik . pasibaigusio karo rusu ka- 
riuęmenes karinin^UŲ . man to- darbas su teatru, dvikla- j tarė, likviduoti .k^nsul irtaĮ sky
riai karininkijos pąžiura buyo 
gerai žinoma

1. .. avą 
. Be to. 
L ė apie 
-;lų ir- 
o i Tif-I 
Pilsuds-1

ibas. b< 
stovis

skib 
alas

j

- ’ r'^ ’■ - J- - ,

■ - - i fe

■ ■ :’ 4 ‘ «

*•- -iV - M*’ 4

«- _ -« V. ‘ 4

* *

: (Tęsinys)
Vieliniai gyventojai yra prie

šiškai nusiteikę prieš bei kurią 
Į rusų kategoriją. Suprantama. 
! labiausiai nekenčia rusų parei
gūnų. Rusų-ballų atskalūnus 

J dėl jų menko kalbos mokėjimo 
; tuoj atpažįsta, bei dėl jų politi- 
’ nių funkejų bijo jų. Dauguma 
alvvkusiu darbininku ir tarnau
tojų nemėgiama ir dėl to, kad 
skirstant naujus hutus, jiems 

‘ suteikiama pirmenybė. Naujųjų 
kvartalų geveik visi langai yra 
be užuolaidų, iš ko galima at
pažinti, kad ten gyvena rusai. 
Ta i nėra skurdo ženklas, bet at
spindi skirtingus rusų 
eitis, 
šiuos 
mus

Vietos
papro-

gyvenlojai . mato

sekė Liet

turėjome
Lenkų

Lietuva. VėliauLirmaeijų apt? 
p? tikrinus, tos 
ve Lisingos.

Mes žinojome —nors ir pavė
luotai— apie Antano Smetonos 
ir kitų Lietuvos Tarybos narių 
sumanymą gelbėti Irietuvą, iš
renkant karaliumi Vokietijos 
princą. Mūsų atstovybė buvo 
p ina Lietuvos Vyties ženkliukų 
su karūna. Nemokėdamas atly
ginimo už ųian“ darbą atstovy
bėje ir konsulate, atstovas Dai
lidė ramino' mane: kai grįšime 
Į Lietuvą, lai Lietuvos karalius 
už pasiaukojimą Lietuvos ir 
Lietuvos piliečių reikalams ma
ne apdovanosiąs pinigais, gera 
tarnyba, ordinais...

3les turėjome žinių'apie Lie
tuvos vyriausybės persikėlimą 
iš Vilniaus į Kauną ii’ mobiliza- 
c jos paskelbimą Lietuvoje. Kiek 
v’liau gavome nuotraukų iš 
Lietuvos kariuomenės paradų. 
Viena nuotrauka ypač buvo 
Įdomi tuo, kad priimdamas pa
radą išvykstančiųjų Į frontą ka- 

ių Kauno Rotušės aikštėje, mi- 
-’isteris pirmininkas Ernestas 
Galvanauskas buvo su švarku ir Į 
čaltom kalnėnp -čia, ■ Užkauka- 
.vje, šiltuose kraštuose, valdžios 

pareigūnai viešai pasirodydami 
dėvėjo tamsius drabužius. Todėl 
mums Lietuvoj, vidutinės tem
peratūros krašte, valdžios atsto- 
• ų viešas pasirodymas baltomis 
kelnėmis buvo keistas.

Berods, pačioje 1019-ųjų me

biznieriai 
ir

? (

ir kitus emigrantų ypatų- gal būl, (i

Kaukaze Didžiojo Karo metu Dali ė Ri'iuvon atsto- Ęeląukdamas vizos, Lietuvos
jįlvo susispietė virš 8.000 lietu- vvbės raštinės vedėją Kl. Priel-Į atstovybėje Maskvoje aptikau ■ į* . - - v - »
viii. Buvo gyvas ir platus lietu- j gąuską, o vasaros viduryje nu-

sė’ bet. mokykla, su daug drau- 
- Į SUM, 0 baigiantis karui — su 

Tada, būdamas toli nuo Tė- Bąlamo lietuvių sapiorų bata- 
vvnės ..nenumačiau, kad Lietui !^™- Buvo Kaukazo Lietuvių 
voje tėkš dirbti Lietuvos šaulių Tąryba, kuri virto Lietuvos 
Sąjungos viršininko vadovybėj. i l^nsulatu, o vėliau — Lietuvos 
Nenumačiau, kad mums abiems. atstovybe L žkaukazio respubl.- 
su viršininku-Pūtviu teks nu
kentėti nuo listuyiškų kareivė- ..
Hu. .. Kad kaip tik dėl šauliš- b4ie- Nuotaika buvo idealistiška, 
kūmo būsime traktuoti ne kaip Svajonės apie įsikūrusią nepri- 

ginklo broliai, bet (Rausomą Lietuvą grr1' - 
arba išsišo-; niahtiškos.

j j Lietuvos atstovybė parūpino 
j transporto priemonės, nuo Tifli- 

Lieluvos atstovybės:-ir konsulą- so rki uosto ir toliau per Juo- 
to-darbas.Kaukaze;ir Užkąūka- dają jūrą. Man, kaip konsului, 
zvje neįeina j mano temą, nors tekdavo lydėti lięhrvių tremti- 
dirbau visose lietuviškose orga-j transportus ir su' sąrašais
niząčijose, o kai kurioms vado- Lietuvos atstovo išduotais
vavaii. Čia noriu tik parodyti. P&sais perduoti laivo kapitonui, 
kelią-į Lietuvą, į Lietųyos.%&-. lietuvių skaičius Ųžkauka-
lių? Sąjungą ir ‘jos vadąė'Vfądjj greitai sumažėjo. Jau- 1920
Pūtvf bei tuos .slenksčiūši<'km i pradžioje žymiai sumaže- 
riuoš;:reikėjo aname'kelyjef^ėę- Wir PalenSv?jo darbas atstovy

bėje. Metų pradžioje gątštovas atžvilgiu

kbms su trim konsulatais — 
Tiflise. Baku ir Konstantinono-

draugai ir.
kaip priešininkai
kėliai.

•šakotas lietuviu visuomenės,

azios, ro-

riuos 
žengti. r

rių ir sekretoriatą.
Kadangi KL Prielgauskui te

ko patirti Sunkumų keliaujant 
Į. Lietuvą per Konstantinopoli, 
tai atstovas man psrinko marš
rutą pi r Baku, Kaspijos jūrą, 
Astrachane. Volga, Žemutini 
Naugardą, Maskvą ir Rygą. Tu
rėjau Rusijos atstovybės Tiflise 
man kaip diplomatui išduotą 
“apsaugos raštą”, tad bolševikų 
pareigūnai su manim elgėsi 
mandagiai. Kelionėje nepatyriau 
jokių kliūčių ir mano daiktai 
nebuvo liečiamL. Tai buvo' lai
kai, kada Sovietų Rusijai buvo, 
naudinga taika su Pabaltijo 
valstybėmis.. Tik Į Maskvą at
vykau tuo metu, kai tarp Lie
tuvos ir Lenkijos ėjo Suvalkų 
derybos. Bolševikai šnairavo į 
Lenkijos ir Lietuvos susidrau
gavimą. Todėl į Kauną nebuvau, 
leistas išvykti tol, kol nepaaiš
kėjo Lenkijos klasta Lietuvos

ir juos kritiškai Įvertina, 
kas rusiška — tai požymis

• menkos vertės ir kultūros.
ri, 1 N'cpakantamumas rusams at- 

' sispindi ir kituose elgsenos at
vejuose, kurie demokratiniuose 
kraštuose atrodytų keisti ar net 

laikraštyje aprašymą . 'a‘k--ški, bet Baltijos kiaštuo^e 
-------------- suprantami. Pavyz

džiui, parduotuvėse atsakoma 
rusams, ka'd ' pageidaujamos 
prekės nėra, apsimetamą, kad 
nepakankamai mokama rusų 

'fkalba ir rusui paklausus, tyčia 
■ suteikiama klaidinga informaci

ja. Nesutarimai tarp vietos gy
ventojų ir rusų, žinoma, kyla' iš

rašytojo A. Vienuolio-Žukausko
Lietuvos
Lietuvos šauliu kovos su lenku ^vmme 
raiteliais. Tai buvo dar vienas i w 1
žingsnis artyn prie šaulių Sr-1 
jungos...

’ (Bus daugiau)

kritinių pastabų, iš k 
vakarietiška supi'-: i. 
spręs::, 
džia pate! 
reikėtų p 
tyrę lan 
stebinti

i n

u: oi h

na. Dažniau^ 
klos žalos, n« 
nėję kaip tik 
patikėtas pa-

— Prez. Reagano kreipimasis 
į naują Sovietų valdžią rasti tai-! 
kingo susitarimo išeitį Afganis-] abiejų pusių. Jeigu rusai jau- 
tane. Maskvoje išverstas kaip I ėiasi pranašesni vadovavimo 
noras nuversti esamąją valdžią • sferoje, tai vietiniai gyventojai' 
Kabule. Kalbėdamas apie 3 me-|— privačiame, kasdieniniame 
tų okupacijos dideles žmonių I gyvenime. Oficialiai nepakarita- 
aukas, Reaganas pabrėžė, kad I mtinio rusams stengiamasi ne- 
Aganistanas yra svarbus pašau-j parodyti. Kivirčuose, jieštyrėse. 
liui, nes jo žmonės kovoja prieš! tarp jaunuolių, nacionalinių 
sovietinį imperializmą. Taip pat; motyvų Įrodymo buvimas yra 
jis patvirtino, kad yra tikrų ž.i-į kaltę sunkinanti aplinkybė.
nių, jog Sovietai ten naudojo! Priešiškumas rusams yra su- 

. cheminius ginklus. | rištas su okupacija. Baltijos
------------- į kraštų gyventojai mato sovietų 

okupacinėje valstybėje rusų 
tautos išsigimimą. Tarp vieno ta 
kito nematoma jokio skirtumo 
ir kaip paprastai ten, kur vy
rauja neapykanta ir panieka, lie
ka mažai vietos giliai analizei, 
kad atskirus subtilius niuansus 
tarp nacionalinių ir pelitinių 
realybių. Baltijos tautų požiū
riu, rusai sudaro vieną iš. sūdė-

7 iš 10 norvegų pasisakė 
-prieš NATO nutarimą laikyti 
Europoje vidutinio nuotolio 
branduolines raketas.

nt

aktų ir/.erp re ’ r. c i j a 
ino, kad d:dž;0'i
iuguina aim.ta c’:’- 
ma. Netgi ir lio a n

r*e ks baimes, atsargi 
va n a u d. šk a ’ s s uni e L i 
apsimestiną k j a i u n: f

a

kę prieš ji. Per laisvus rink n: 
Baltijos kraštuose, sovietu re 
mas neturėtų absoliučiai jot 
šansų.

Vertė V. M 
(Iš V. Vokietijoj leidžia: 
žurnalo “MittcUungen i 
baltischem Leben” Nr.

*
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tinių sovietų'okupacijos dalių.
Aršus nacionalizmas ir -prie

šiškumas sovietu valdžiai... žiū-
- ■ ; - * s , <-r l z.

rint iš Vakarų taško, atrodo šo
kiruojančiai, kadangi žmonės 
čia, ypač Vakarų Vokietijoj, yra 
pripratę prie švelniu kalbos išsi-

FUND l

LIJ'ĘRATCBA, Hettivlų .Hteratftroa, meno Ir moT 
li'54 m. metrašti. Jaine yra vertingi, niekuomet E'**’’ 
Krėvės, Igno SlapeBo, Vinco Maciūno, P. Tmtar 
J. Raniflo; dr. Kario Griniaus, taip pat R v..-.,. -- 
Meilaus straipsniri bei rtudijew, iliustruota ■? ■■■ .
M. K. Čiurlionio. M. iūeikio, V. Kašuboa, A..

iff

50 metų studijavęs, kaip

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 vertimui 

h* patarė mums toliau studijuoti

KaIm 125. Kieti virieliat

© DAINŲ SVENT8S LAUKUOSE, poetė*, rsšv»- 
italų šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės stsimtab-1'; 
šventes b<^ jų istoriją ir eigą. Įdomi skaitvH ta r- 
*iems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ta surinktai' 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kamuoja 42

f> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, ta 
tss Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gvvęr» jynr ’ 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to ■-
matūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. T? 2LS ~ -

iėomiat paraiyU ttvdija. apie Rytprūsių? remlsn+U v> - - 
Lebguvos apskričių duomenimis. ApraMvmri Momū* ktaY’ 
lietuviui Leidinys fUtifftruotz* nuotraukomis nubrista P" 
•ritovardžių pav*dtadma%ta jų vertiniai L vokiau 
įaudingoje 335 puri. knygoje yra Rytprūsių fzmėtap'r

"ųr KĄ EAUMJ3 L1MZ, talytolos o—--, •,
malimai ir minty? apie asmenis ir vieta0 neprik i.!»«♦•»■ 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 2V vor e 
!>ct kainuoja tik 83.

JULIUS JANONIS, poetas ir rpvoVncior^'-riC ' n*4” r 
klaidingai interpretuojama? gwenimc ,r if ri

lu-gio Jašinsko knygoje apie Juliaus Jenorlo gvvenim-? 1- 
riją. Debar būtų jį galima pavadinti kovotoju vi Xrnogar’ *• 
Knyga yra didelio f*».mato, 265 puslapių, kainuoja 53.

f ATTRTNtS NOVELAS, M. JSoačenko khrrba. J V M 
"ertimaa. 806 pat knygoje yra 46 aųmojlngų novelių. Kalni

Knygoi gaunamo* Naujienom. ITR So. HataWd St. Chl<
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verčiai, neš buvo panėigtaS pats paįHftįiniš Hbkiihty Neš
tis: pirminiuose rinkimuose visi balsuotojai turi teisę pa
sirinkti kandidatus. Rusų pavergtoje t^etuvlo|b liaudžiai 
sies teisės buvo atiihtos. Atėmus pagrihdfnę rihkitaų tteį- 
?, rinkimai būha niekiniai.

Pavergtos Lietuvos 1940 hietų “liaudies steimo” “rlh-, 
kiniai” yba labai smulkiai aptašyti JAV KdngFeso išleis-' 
tose knygose. JĄV KongrestH nutartis ištirti Lietuvos ir 
kitų Pabaltijb valstybių okupabijį, Kongresas, ptaziden- j 
‘ui Eisenhotveriui ir Valstybes sektatbriui stitiktis. hritž-' 
rė sudaryti Kersteho komitetu kiltis iškteusfnėjo ^00 titi- 
dininkų, žinančiu apie visą “liatidita šbimb” “rihkitiiy'’ i 
eigą. Liudijo žtiiohės, kurife buvo priversti ttibš “rihki-1 

_ mus” organizuoti, 'bviejūoše išleistuos^ totiititise pahtiti-: 
dota tikt At dalis littiįijiititi. Kiti dbktimėfttai siitititifetacti, 
sukatatogtioti ii* ttarkigtiai sudėti Į AmbHkoš tiištittitb 
'rchyvti'-. Jeigu kadia tibta kas riotatų paaatirfbti iiudj7-! 
tojų pareiškltiitis, visutmet -jis gali £auti lititiijitiius Ir 
įastudijubti doktitii'etitus.

“Liaudies seimo” kortelėse vis dėlto buvo prirašyta 
-kir-ingų kandidatų vardai, bet tie prirašymai išgąsdino 
“rinkimų” organizatorius. Paleckis, tuometinis lietu
viams primestas prezidentas, pratęsė “rinkimus” dar vie 
nai dienai, kad galėtų didesnis žmonių skaičius balsuoti. 
Radijas prahėšė, kad smarkus lietus Sukliudė žmbnėms 
balsuoti, todėl rinkimai buvo pratęsti dar viefrai tijėnai.

Šitas pratęsimas buvo padalytas pačiuose atikšeiau-

»

132.00
no.ou
I €00

Md.m

X8JX)
SAOO

Naujienai ctON raamen, tfattriax 
lekmadieniua. k uazu Naujienų heu 
drove, 1738 So. Haksxad Su Clicazu 
11. 80608. Teist w-xLK.

Afganistanas if Lietuva
Beskaitant Sovietų žinių agentūros.pranešimus -apie iuose valdžios sluoksniuose. Žemesni sluoksniai apie tai 

Afganistaną, prisimena tie patys Tassb pranešimai apie Į nieko nežinojo ir pirmos dienos vakare jau paskelbė rin- 
“liaudieš seimo” “rinkimus” Šovititą k^,tio jė^iį Jiav'erg-’1”'™” J”'—r>—1—— 
toje Lietuvoje. Nuo Lietuvos Gaudies seimo” rinkimų 
praėjo virš 40 metų, bet per tuos keturis dešimtmečius 
nepasikeitė nė per vieną nago juodyną. Būtų didelė pa
žanga, jeigu per tuos dešimtmečius juodytią būtų iš- 
krapštęs bent iš vieno piršto-, bet šitas žingsnis nežerigtas.

Kad būtų aiškiau, pacituosiu Tasšo vakar paskelbto 
pranešimo pirm^paragrafą. Štai jis:
i 4 5->at‘Pa,sfe'rubju metu kai kurie politiniai veikėjai ir- 

I * t
spaudos organai, ypač tų šalių, kurios klastoja nepa
skelbtą karą pijęs., -demokratinį Afganistaną, sklei
džia įvairius prasimanymus apie Tarybų Sąjungos 
politiką Afganistano atžvilgiu. Kartu oficialūs asme
nys Jungtinėse Amerikos Valstijose, ir ne tik ten, 
griebiasi grubių išpuolių Tarybų Sąjungos, suvereni
nės Afganistano demokratinės respublikos vyriausy
bės adresu. Jie piktavališkai klastoja Afgaiiistane 
vykstančių objektyvių procesų valdžią, iškraipo Ta
rybų Sąjungos internacionalinės piagalbos šAvo drau
giškam kaimynui pobūdį.”

Prezidentas Rooseveltaš, patyręs apie paskelbtus 
“liaudies seimo” “rinkimų” davinius, įsakė Valstybės 
sekretoriui S. Welles nepripažinti “liaudies seimo” “rin
kimų” teisėtais ib pareiškė, kad nepripažino tokio seimo 
“rinkimų” dtiomenų. Brež. Roosevbltas buvb iiifoirniūo't'as 
apie tų “rinkimti” bifeti- Jis žinojo, kad tuose “rinkimuose” 
balsūo’tbjai neturėjo teisės pasirinkti. Kaip Lietuvos bal
suotojai neturėjo teisės pastatyti pageidaujamų kandida
tų, taip “rinkimų dieną” jie neturėjo ir teisės pasirinkti 
kandidatų, .nes buvo pastatytas tiktai vienas komunistų 
pastatytas kandidatas. Kas nueidavo į balsavimo vietą, 
tas turėdavo balsuoti už vienintelį kandidatą. Jam bal
suoti nereikėjo. Užtekdavo užeiti į balsavimo būdelę, jo 
balsas jau būdavo užskaitytas už vienintelį komunistų 
pastatytą kandidatą.

“Liaudies seimo” “rinkimai” buvo beprasmiai ir be-

JUOZAS ŠVAISTAS

ELDORADO
(Tęsinys)

0 vietoje: “Miškai, pelkės ir akmens kalnai 
su aukso gyslomis baigia pro pakaušį išlįsti. Nuo
bodu nesvietiškai. Rodos, ėmė kažkas, įkišo į mai
šą ir užrišo, kad niekad nebeišlįstum. Tame maiše 
nuolat ritmiškai taksi didžiulis laikrodis. Dieną 
naktį tie patys monotoniški žodžiai: Darbas! Do
leris! Darbas! Doleris!”

Tikras esu. kad Uldukis, viehūmos prislėgtas, 
tebeniūniuoja tą patį posmą:

Prie kranto aš iriuos iriuos...
Su verpetu grumiuoš...

žaliasai džiaugsmas
Baltas žiemos ir žalių eglučių džiątigsmas 

tvinsta visur. Jis gaiviai banguoja ore, jis skar
džiai skamba kambariuose.

“Kalėdos! Kalėdos! Ryt jau Kalėdos!” — 
Šneka visų širdys ir šventadieniškai nušvitusios 
akys. Sieloje palaimintu džiugesiu pasigirsta kii- 
nioj; angelų giesmė: “Gloria in excelsis Deo et 
in terra pa> hominibus bonae voluntatis!”

Visos bažnyčios ir visos tautės pamaldžiai 
kartoja tą giesmę: “Garbė Dievui aukštybėse ir 
taika žemėje geros alios žmonėms!”

Taika!
Kokia šiandie ią brangi ir laukiama ji Mili-

gAĮiū pasakyti, bet jis kalba apie 
rezistenęinio sąjūdžio kilmę;

Iš tė, kai čia ;ąiikseiau pasa
kyta, susidaro Įspūdis, kad tuos 
ryšininkus Į Lietuvą būvą pa- 
siuntęs. ne VLIKas,. b et spęču.- 
liai tam tikslui susidariusi -gru-

A. PLESKYS - /■

M. DRUZGĄ PASISAKO APIE VLikĄ
(Tęsinys), 1 kur kalbą, kad jis buvo:

Marįįįfe' (į. ISlŠ.pLl, PįtsbU/-1
ge.-'svdytojas. L. Ė. palaidomis , „ . „s.
1..373 PS1. Ą. PI.) -tuojau ėPK.1 ’--yn®. Krašte sudirig Bendra 
globoti laisvojo pasaulio ryS-l
•Sukus .ir telkti ęiė-savo VH-i'į“di <B»PS) 11 
ratne jBDPS vadovvU .Per
ve patikėtinius — KGB oficia-1' (žyrpahfeš. A. PI.) buvč pa&ir-, 

tas VLAK ir BDPS užsienio de- 
legatūrų nariu, si

. ver Kopenhagoje )pašftarimti0šeį sios kalbos dalies, jo kalbos; pa
su atvykusiais ;
griiid'žio atstovais”. (Liet. Enc.

-XX5Ur-t. 352 pšl.). .
Pq karo, dar tebegyvenant pa

bėgėlių stovyklose V. Vokieti-

j.arp 1946 m lįetūV’škije spau;-
■ dojfe ėjo keli laikraščiai, p^iri> 
dė itėli/St tžy-nįąnto,: prieš VLT- 
-Ką nukreipti opozicįniai štfaips- 
ūtsf, - kūr . buvo mėgiama'* nu
neigti. VLLKo pirmenybę ir jam 
suteiktą tautos mandatą, pirmori 
eilėn iškeiiant BDPS ir. girdi, 
jam suteiktą. Lietuvbs pogrm- 
džio rezistentų įgaliojimą užsie
nyje atstovauti lietuvių tautą. 
Kokiame laikraštyje apie tai bu
vo rašoma, po 35 ar 37 metų,

kš?andieh jau nebėprisimenu'. Po. proc. vidurkį: Tačiau, (teųgiąų-
■ kįęk laiko, taš St. Žymanto per
šamas BDPS sąjūdis, neradęs 
šalininkų, nutilo jfc'^nyko, o

šininkūs į pavergtą ir kovojau-! VLIKas lyg tas šv. ‘Petras — 
čia Lietuvą siuntė — VLIKafs uola, pergyvenęs audras ir oku.

~ • L ~
šiek tiek tilo ręikalu. šviešoš vuoja it šiandien.

. .... , ■■ ' . ‘‘Vienas sumanytoju. ir orga-Infiltruotas agentas Juozas .. i j i >•• -• - | iržatorfų. ryšių su kovojančią
i Lietuva 'šūShrymu ir jų :: palai

kimų duomenis. Paskelbė, kad “rinkimuose” dalyvavo 
99iX>% balsuotojų.

Dėl šių “rinkimų” klastos advokatas Andrius Bulota 
buver sušaudytas. Okupantas paskyrė Bulotą vyriausiu 
rinkimų komisijos pirmininku. Jis nesutiko su rinkimų 
klėsta ir protestavo. Bet jis vis dėlto buvo priverstas 
oasirašyti oficialų pranešimą apie rinkimų eigą. Iš Vil
niaus jis išbėgo, kad galėtų pabėgti j Rusiją. Valdžios 
tarnautojus čėkistai sugaudė ii* išvežė į Rusijos gilumą, 
o Bulota buvo paliktas. Bulota pabėgo nuo bolševikų 1920 
metais. Jis bolševikus pažino, todėl jis neskubėjo. Didžiau
sioji jo nelaimė buvusi jo žmona,, rusų .okupacijos pra
džioje pradėjusi šunuodegauti okupantui. Sniečkų, Guze- 
vičių, Paleckį, Cvirką, Venclovą išvežė čekistai, b BtiiOtf 
su žmona suėmė naciai. Abu vietoje ir Stišėudė.

Pranešimą apie Afganistaną Tasš kl'astbjė, kaip.kląš-^ 
tojo žinias apie Lietuvos pavergimą, tvirtina, kad Įriti: 
griebiasi išpuolių prieš suvbrenines Afganistane tęisfes, 
kai okupantas buvo pirmas tokias teises trempti. Mask
vos agentai įsiveržė į prezidentūrą, sušaudė buvusį pre
zidentą Aminą, jo žmoną ir dvejų metų šūmį. "Naujo pre- 
židento nerinko, bet jo vieton pristatė Babraką Katinėlį 
ir jį prisaikdino prezidento pareigoms. Patys afganista
niečiai nežino kaip jis galėjo tapti prezidentu, o. dabar 
rusai nori, kad kaimynai pripažintų B. Kaftoalid pada
rytą didelę “revoliuciją” pačiame Afganistane.

Okupantas kalbą apie “liaudies revoijticįją Lietuvo
je”, valdžios priešakin padėjusią Justą Paleckį ir Mfecį 
Gedvilą, buvusius komunistų partijos nėtitis. Liėttitiije 
gyvenusieji inteligentai, paprasti darbinitikai, prekybi
ninkai ir pramonininkai nematė ir nieko negirdėja 'apie 
bet kokią revoliuciją Lietuvoje. Jie visi,. baimės apimti, 
kalbėjo apie perversmą, kada kalbos ėjo apie čekistų ve
damus areštus.

Dabar okupantas kalba apie suverenines Afganistano ' nirieš teišės. Lietuvoj šeimininkavo Dekanozovas ir amba-

. - -

yc patikėtinius
liūs pareigūnus jis pervesda
vo i laisvąjį pasaulį ryšininkus 
ir perimdavo medžiagą, siunčia
mą partizanėms^ kurios.-pasta
riem negaudavo. Tuo.-keliu 1946 
m. rugsėjo^ inėn, buvo pervėsias" 
i švędiįą- ^cas.’ ■ Deksnys.. Tuo ■ 

i. pat keli u Vyko; Kulikauskas- — 
daktaras, ir■jis žuvo’KG^-pipk- 
lėse^' .< ■

mėtų pr.-idžfėje Juoze , Lukšos
' žvalumo dėka hūv6; igWri^ltib- 
ta -iŠ. KGB
Judžb -MArtcuko \3id0- 
zui Lukšai ir Audroniui i 1948 m. 
kovo mėn. pasiekus laisyąji. pa-1

fikcijos. Kraštą? btvo pain^r- 
muotas, ir partizanai susijungė' 
Į “Lietuvos -Laisvės Kovų Sąjų- 
di”. . ("Pasaulio Lietuvis” 1981 
Nr. '6-7 (140--141). birželis-Mfek 
pa)- t ’ ‘ . ’ . ..į

Labai gaila, kad ‘&r/’ DamuŠfe 
nepasako, -kas tuos vakarų ty

čią Lietuvą siuntė — VLIKas 
ar kokia kita susidariusi grujSe

įneša Stasio Žymanto (ŽakeVi- 
č’atis) pasisakymas apie, save,

Vėl grįžtu prie Mykolo -Dran
gos kalbos, bet praleisiu jo-il
gas skaitytas pavardžių “litani
jas'”, nesvarbius, ne. ękminuis 
pasisakymus ir Lietuvių Rėžis, 
tehcinio Sąjūdžio -gaires’.. Su-

1946.X. dalyva-j stosiu prie' pačioš įdomiau- 

iš Lietuvos po- j baigos, kur jis mėgina aiškinti 
VLlKc prigimtį. \. ; , 

(Bus daugiau) 
. ' m——r--------

' .’.-T

lt’

oegeuų. sivvyKiose vi - vytuevi- , Krašto Ansau-
-loiėuklfek prisimėku, mažda&g: r r ik- *i

°

daryti, i^lęjhndn,' Šveicarijoje 
iš' riš o '
Šo^eių'katiai, kūrf^jai^tau- 
Tiniam'Raudonajam ;■ Ki^įbi 
perdavė'‘Aif^ništ^o

panto pinamas pinkles, tebegy-

At Mykčlaš DrUiiga prieš. 35 
metus jau buvb gimęs br ne, ne-

teises, laužydami jas, o Lietuvoj jie žudė, areštavo ir tardė sadoriųs Pozdniakovas, o\ dabar Afganistane šeiminin-1 ^g0 
lietuvius, nekreipdami jokio dėmesio į LfehlVbš kiūja Sovifetu ^riupinenfe vadai.

—- J.AVekonojnlstų - apskaį- 
čia rimu, Sovietų Sąjungos, eko
nominio augimo procentas laike 
paskutiniųjųM nietų- šieke 4:8

šia dėl blogo, derliaus, 1976-81) 
melų da&otarpyįė;tas vidurkis 
buvo kritęs -iki- 2.7proc. 'g. •

—; Graikijos, premjeras Pa
pandreou per Kalėdas pranešė, 

■ kad 30.000 likusiųjų graiku ko- . 
munistų, kurie dar tebegyvena 
Rytu Europos kraštuose, • guli 
grįžti, namo. Po 1914-49 m .'pi
lietinio karo, kai komunistai 
buvo nugalėti, apie 60,000 jų pa-

1 iš krašto, daugiausia j So- 
’ vietų Sąjungą.

jonai lūpų ir širdžių be paliovos kančių sutemose 
šaukia: “Taikos, taikos! Gana žudynių ktaujo> 
neišbrendamo vargo!”

Visa žmonija siaubingai maldAtijė taikos*. 
Bet jos nėra ir nematyti dar. Klaikiu ptakfeikimti 
alsuoja žemė. Baugiai sbtireba ji titrirdnių pa
slapčių prievartaujama. Visos pragota galybės, 
rodos, atsipalaidavo ir laisvai dūksta, kad pada
rytų galą ir žemei ir višai žrionijai.

0 Žodis yra. Bet Jis toli ir toks nerealus šian-T 
die. Tas palaimintas, išganingas žodis nesfetoja 
šiandie kūnu ir negyvena tarp mūsų.

Kddėl?!
Kalėdų aplinkoj po truputį aprimsta tie už

keikti klausimai. Sieloje giedresne htititSika pa
kyla. Įprastu jaukumu sužvilga pardtidtihn^ ži
guose lemputės ir visokie blizgučiai.

Tik ne visur, ne visose šalyse.
Skurdūs, elgfetiški tie žuirilukai Vokiečių 

. miestuose. Skurdžios Ir pačios parduotu vės, Di
dieji, frontiniai jų langai sUdutatyti, k artimu, fa
nera Užlopyti. Visur tebėra švieži buvusiojo karo 
pėdsakai. Visur skurdas, nusilpimo ir bždšfcus su
naikinimo žymės.

Vienos tik eglutes linksmai žalius, sodrios, 
sveikata ir ramiu mišku kvepiančios. Kalėdinių 
eglučių apstu vokiečių miestuose. Jos visur par
duodamos — aikštėse, judresnėse .gatvių vietose.-

Meldutienė ilgai renkasi, pasigėrėdama nusi
žiūri ir nusiperka vieną eglutę. Nešasi ją į savo 
stovyklą ; ~ \

, „ ■ ............ --į..? L . -y. L ./i: "L L'. ~L Ą-

Plati, didelė tremtinių — karo aukų stovykla, nėdavo per vasarą.
JI hūgrūsta tbliati nuo miesto, kur žvyrduobės, kur 
bbmbų apardyti WHtitiUjU karo belaisvių bara
kai. Apiihkttt sVėtfmi abėfihgi žmonės. Viskas ne

Męldutifehė eirti ir vebkia. Verkia, ji tyliai, 
hešUvąldydtiitia skaidančios savo širdies. Gailios, 
stambios tišąrbs ėrūva ir tykšta ant visų 
mitidbtiib štiiigshdd. Jt verkia prarasto ir negrą
žinamo gyvenimo. Šviesus žaliasai kalėdinis 
džiaugsmas toli, toli. Jis ten, kur savasai kraštas, 
kur tokie mieli namai, kur šiltas jaukus butas, 
tifekiėtib n’ėlandomas — nei bendrojo barako gy
ventojų, nei Military Police, nei Stovyklos Butų 

iKmtitefojs. riti Sanitarinės Priežiūros Inspekcijos, 
nfei’^ ptiga^Au, Landespolizei pareigūnų.

Daug Kalėdų gyvaį nuotaikingai praslenka 
MeldtttiėtifeĮ atinmtyje. -jos malonios, Icffiiu-

ĮHiehoė, itada nėrftpestinįa tnefyytė krykštavo sa
vo tėvų pastogėj. NėMmtrbti ^ukdavaadvėnto ir 
raistų. Bižfiyičia • rtetofiesė buvo.'Netingėdavo 

' ąhl&ti atsikelti ir nubėgti, šaltais žiemos paryčių 
patamsiais jaukiai džiugindavo ją pakelės žSbu- 
riai,’bažnyčios šviesos, auksu žvilgąs amotife, iš- 

< kilminga vargonų muzika. * * ■ .
Bitinai stėngdavosi ir į Piemenėlių Misiąs. 

. Tada daug iškilmingiau ir didesnis įspūdis. Visa
da būdavo <ad 

ji ’
ios tik

Piemenaitė, Piemenėlių Mišios ir mažutis Jė
zus ką tik užgimęs. Koks artimas, savas ir nepa
prastas išgyvenimas. Dangaus stebuklas nusilei
dęs žemėn. Tikrai dangiškas jaukumas pasilieja 
sieloj, kAi visa bažnyčia sutartinai, išsiilgusi už
traukia. .. ' . '

Gul šiandieną 
Jati ant šfetfė

' Karalaitis šio švietė.
Tasai Karalaitis; arba Atpirkėjas; aiškiai jau

čiamas. Šoninio altoriaus priedangoj visa prakar- 
tėlė ryškiai apšviesta. Paprasta Betliejaus tvarto 
kertelė, bet šiandie ypatinga ji. Ėdžiose kečia 
rankeles mriius dangiškai btaišypsąs Kūdikėlis. 
Janhtite AlėžeftdŠkG sfeaM&Hno Marija priidūpusi 
gfetištti k&vb faatifegfttij. Šehėfe Juozapas su žy
dinčia rykšte pagarbiai nusilenkia Jjim. čia pat 
jautis ir aritas savti kvėpavtau šildo Viešpatį. 
Truputį atstui kelios ėvys ir kįtaį įientei^s si 
ilgomis lazdomis ir krepšiais ant pečių. trys -Rvtų 
šalies katamai irgi eia. Rūošntis ir turtingi įą. 
Brangias dovanas sudeda ties Naujagimio- ko- 
iomfs. - • v

Paskutinės Kalėdos tėvynėj, okupantams 
siaučiant,,nebebuvo tokios mielos ir šviesios. Pil
nutinis džiaugsmas buvo jau palaužtas, nors na- 
eriali«kai visko užteko <lnr. Viskas būvo imama 

iš seniau, iš gerų sočiu laikų ižteMiu.

I



viršeliai ra&iųsime poeziją, tai atsiusite pinigu^ 
tokiu adresu:

Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 6u6ub
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Mineral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius
1938 S. Manheim Rd., Westchester, HL 

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 

ir kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 

■TeL: 562-2727 arba 562-2728

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

<312) 226-1344
Chicago, IL 60608

24 Hour Service
—? - z—~

TEL 233-8553 
Service 855-4504, Page 06058 

DR. A. a GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPKIALYB1: AKIŲ LIGOS 

3907 Wes* 103rd Street

Chicagos Lietuviu Našliu, Našliu- 
kiy ir Pavieniu klubo susirinkimas 
įvyks penktadienį, sausio 14 d., 6 vaL 
vak., Vyčių salėje, 47th ir Campbell 
Visi nariai kviečiami dalyvauti.

E. McNamee, pirm.

SLA 260 kuopos metinis susirinki
mas įvyks sekmadieni, sausio 16 d., 
2 vai. popiet, 2549 W. 71st St., Chica
go. Kviečiam narius ir norinčius ap
sidrausti Susivienijime, atsilankyti.

Valdyba'

An^ąn^s

Kristijono Donelaičio jnokykių eglute
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI 
Ml* W. 71«t St T*L 737-5149 

Tikrina aki*. Pritaiko akiniua 

ir “contact lenses'*.

Žemaičių Kultūros klubo metinis 
narių susirinkimas ivyks trečiadienį, 
sausio 19 d., 1 vai. popiet,' Anelės 
Kojak salėje, 4500 So. Talman Avė. 
Nariai prašomi dalyvauti. Bus ir 
vaišės.

Rožė Did žg ai vi s, rast.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, POSLIS II 

PROSTATOS CHIRURGUS.
2656 WEST 63rd STREET

Valanda*: antrad. 1—4 popiet 
katvirtad. 5—7 vai vak. 
Ofise telefonas: 776-28*0, 

a*Bde»ci|e* teist: 448-5545

FLOKIDA
A ^5 . * *-,**

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų į ilapumo 

takų chirurgija, 
5025 CENTRAL AVĖ.

St Petersburg, Fla. 33718 
TeL (813) 321-4204

PERKRAUSTYMAI 

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraus? 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Chary 

ir VISA kortele*.
IL 8ER8NAS. TeL 925-8063

MOVING
Apdrausta* perkraustymae 

Ii įvairi v etstvmy.

ANTANAS VILIMAI
TeL *76-18*2 arba 37M9M

Kas per anksti mus 
pasendina?

Senatvės pasireiškimai ne bū- 
iinnai yra surišti su mūsų am
žiumi. Viena moteriškė ilgai iš
laiko jaunatvišką ir gyvą išvaiz
dą, kitos gi ir nesulaukusios še
šių dešimčių metų, atrodė apse- 
nusios.

Priežasčių tam gali būti viso
kių, Pirmiausia, tai ankstyvą 
“pasenimą” gali sukelti kokie 
nors sunegalavimai mūsų orga
nizme, kuriuos prašalinus, vis
kas pasikeičia i gerąją pusę. Bet 
vietoje naudojus visokias išre
klamuotas priemones, geriausia 
yra atsikreipti į gydytoją, kad 
jis nuodugniai ištirtų sveikatos 
stovį ir bandytų prašalinti trū
kumus.

Kita priežastis, dėl kurios se
natvės ženklai ne laiku prade
da pasireikšti mūsų veide, tai 
nuolatiniai rūpesčiai nervingu
mas ir susijaudinimai. Toji mo
teriškė, kuri sugeba palaikyti 
savyje linksmesnę ir skaidres
nę nuotaiką, visad atrodys jau
nesne, negu kita vienmetė kai- 
minka, nuolat paskendusi rūpes
čiuose ir aimanavimuose. .

Atsiminkime, jog mūsų vei
das yra veidrodis, kuriame at
spindi mūsų tamsūs ir šviesūs 
jausmai.

Hamiltono Lietuvių Pensinin
kų klubas, kaip visuomet, taip ‘ 

Končienė ir Dalia Bilaišytė, o ir šįmet, Naujų metų sutikimą: 
akordeonistai Ą. Rolikaitis ir L. 
Šleitęrytė. Be šokių dar buvo 
giedamos kalėdinės giesmės ir 
dainuojamos dainos. Giesmes ir 
dainas paruošė dainavimo mo
kytojai Audrą Aleknaitė, Vytau
tas Gutauskas ir Darius Polikai- 
tis. Programoje taip pat pasiro
dė penki aštuntosios klasės mo
kiniai: Rasa Bųntinaitė. Aldis 
Bąrškėtis, Romas Kirvaitis, An
drius Stankus ir Renata Mato- 
nvtė sų savo kūrybos laiškais 
Kalėdų Seneliui. _

Jau paskutinė daina, F. Stro
kes ‘‘Kalėdų silpnas”, kurios pa-, 
baigoje pasirodė Kalėdų Sene
lis (Juozas. Polikaitis). Mažieji 
didžiomis akimis jį stebėjo, ei
nantį auditorijos taku ir su 
džiaugsmu laukė dovanų. Kr.

f • ■■■■■■ l.............

■ SOPHIE BARČUS
RADIJO IEIMOS VALANDOS

Sežtadimiiii ir s^malienialf 
nuo 8:30 iki 940 t*L ryto. 
SMi«t W0PA - 1490 AM 

bvuiiuoiamM j* mū«v **vdi)M 
Marquette Perinu

Ve^«i* — Aldone Daubų, 
Telef^ 778-1543

7159 S*. MAPLEWOOD AVI. 

CHICAGO, IL 40429

ft “Lietuvos Aidaiv
KAZ* BRAZDŽIONYT*

Pcosramoi redė|a

Kasdien nuo pirmadienio iki peni 
tadienio 8:30 vaL vakaro 

Vlaoa laido* ii WCEV stotie*, 
banga 1460 AM.

St Petersburg, Fit, 12:30 vaL p p. 
ii WTIS Stotie^ 1110 AM banga.

2646 W. 71«t Stewt

Chicago, niinoi* 60621 
TdeL 778-5374

“NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Gruodžio 18 diena prasidėjo, 
kaip visi kiti šeštadieniai Kr. 
Donelaičio mokyklose, tik visi 
mokiniai buvo apsivilkę tauti
niais drabužiais ir tai reiškė, kad 
švenčiame ypatingą šventę. Ta 
šventė — Kalėdų eglutė.

Programa prasidėjo auditori
joje. Jai vadovavo VIII kl. mok. 
Atida Vitąitė. Ji gražiai kvietė 
visus sugiedoti ‘’Sveikas Jėzau 
gimusis’”, o paskui mokyklų 
dįr. J. .Širką, sveikindamas su
sirinku šius jau 24-tą kartą Ka
lėdų proga (mokykla gyvuoja 24 
metus)., prašo nepamiršti lietu
vybės ir pavergtos Lietuvos. Ta
da sveikino Tėvų komiteto pirm. 
R. Mąręhertienė ir Marquette 
?arko LB apylinkės vald. pirm. 
3. Vindašienė.

Meninėje programos dalyje i Donelaičio mokyklų vadovybė 
pasirodė vaiįcų darželis su ęil. 
“Seni, senUbėsmageni'*. Juos pa
ruošė mokyt. R. Valavičiūtė. 
Tada išėjo pirmasis skyrius, pa
ruoštas mokyt. M. Plačienės, ir 
atliko L. Plačaite-Booth vaizde
lį “Kalėdų papuošaliukai”. <

Didžiausias šios dienos įvykis bai§a v*si linksmi išs.skįrstė 
— tai Nijolės Grąžulienės trijų 
veiksmų vaidinimas “Snaigių šo
kis: vienos pūgos istorija”. Jį ia^° m°kyk ų.

,. , . - > Tavas Pauliukas,ezisavo pati autore su pagalbi-1 ,_T_ , . .
• 1 1 4. o. • VIII kl. mok.nmke mokyt. G. Sturomene. Į 

Joms dar talkino Violeta ir Bea- { 
tričė Sturoma tės ir Dana Didž- 
balytė. Vaidinime dalyvavo di
delis būrys pradinės ir aukštes
niosios mokyklos mokinių. Gra
žias dekoracijas piešė Jonas Į 
Jurkšaitis, muziką pritaikė Vy-! 
tas Beteška, šokius 
mokyt. Dalia Bilaišytė 
Aleknaitė.

Eglutės programoje
Šokius-šoko VII, V kl. ir II, III 
ir VI skyriaus mokiniai. Mūsų 

tąut. šokių mokytojos yra Rūta

GAIDAS - DA1MID
SENT A TĮSTA ir DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Nuo 1914 metų
MIDLAND FEDERAL SAV- 
IM&S aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus v sos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta pa
sitikėjimą. Mes norėtum bų- 
ti Jums naudingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos 
ikf $100MB.

2657 W. 69lh $TtEET 
Chicago. IL 6^6|9 

T#4- ^25'7<0|

8929 SO. HABUtM AVf. 
Bridgeview, IL 6M>f 

TeL 598-94OB

paruošė
ir Audra

norėjo Senį pagerbti ir įteikė 
jam pačiam dovanėlę, o Sems 
dėkojo visiems ir dalijo pradi
nės mokyklos mokiniams mar
gas dovanėles. Net aukštesnio
sios mokimai gavo saldainių.

Jau pagaliau programos pa-

iš salės namo. Laimingų Nau
jųjų Metų vis;ems iš Kr. Done-

HAMILTON, ONTARIO

HAMILTONO ŽINIOS
Pensininkų klubas

II ■ ■■ ■

tautinius
i

MIDLAND 
FEDERAL 
SAVINGS
LOAN ASSOCIATION 

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IL 60632 

PHONE 254-4470

1 " 1 1 * i i • ■ - ■ . -. •«

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight

Ex-Lax restore your system's own natural 
rhythm overnight. Gently. Depehdahly Try it tonight. 
You IKitc the relief in themomine

XF-
ilarcd or pills. F 
Overnight Won

surengė š. m. sausio 6 dieną, pa
rapijos salėje. Atsilankė dide
lis skaičius žmonių — netclf: 
gimtinės. j t

Pensininkų Dainos vienetas j | 
pravedė gražią programą. Buvo . j 
padainuota kelios dainelės, ku-{ 
rios pensininkams labai patiko.! , 
Didelė pagarba dainininkams ir | 
vedėjams.

Be to, buvęs klubo pirmininkas ' I 
paskaitė savo kūrybą, ką tai pa- į j 
našaus į feljetoną ar jumorą.

Pensininkų šeimininkė p. Lu- • g 
košienė paruošė įvairių užkali-’i 
džių. Būvo galima sočiai pasi- | 
valgyti. Atsirado ir įvairaus f 
“skystimėlio”, kurio buvo pakan- 
karnai. j|

Zitsilankė ir naujasis klebonas | 
pabendrauti su pensininkais. 
Buvo labai malonu su juo pasi- 
kalbėJL

Taip ir užbaigėme to pobūvio 
kelias valandas besišnekučiuo- j 
darni, kurie dar esame šioje aša
rų pakalnėje.

Iki sekančio susitikimo, pensi- ' 
ninkai. K. Jurgely s

OPERACIJOS PASEKA
— Turėjau operaciją ir gydy- ' 

tojas per neatsargumą paliko 1

— Ar dabar jauti skausmą? :
— Kad skaudėtų, tai nepasa

kyčiau, bet aš dažnai jaučiu 
troškulį. '

. WHAT IS THE FASTEST GROWING
, HEALTH CARE PRQFESSION-AND WHY?

osteopathic medicine/ 
DOCTORS OF OSTEOPATH^ 
D.O.’S, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM 

o 16,000 TODAY TO MORE 
w THAN 36,000 PHYSICIANS 

IN THE NEXT 20 YEARS/

®.O.'5 ARE FULLY LICENSED to PRESCRIBE 
DRUGS, PERFORM SURGERY AND UTILIZE 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED 
MEANS FOR TREATING INJURYAHD DISEASE* 
INCLUDING THE USE OF MANIPULATIVE j 
THERAPY.

Primary rfasoit 
FOR THE PROFESSION'S 
RAPID GROWTH IS TH t ( 
EMPHASIS IT PLACES 
Ort TRAINING GENERAL; 
PRACTITIONERS / '<

(Although only Five 
PERCE HT OF THt PHY
SICIAN POPULATION, *

HEALTH CARE FOR MORI 
Than ten percent of 

/the PUBLIC, SOMt 2Q 
IM tUMQH

4330-34 SO. CALIFORNIA A VENŲ I
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT)

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

TeL: 652-5245
i'KUV KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 

patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Aikštę* automobiliam! pastatyti

lEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

aMSULAHGG
PATARNAVIMAI

o*»klorię

rURIMl 

koplyčias 
'ĮSOSE MI.ESTC 

DALYSK

i

j STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 1
I- • 1

I
I 4<2* WEST S9U STKEJH iLEfuoct UUL j

1828 SOUTHWEST HIGH WAX. tteloe dilu, flL I74-44T I

*44* So. sotį

iiiiii

BUTKUS - VASAITIS
Av*, Cicero, flL Tei.: OLympic HH0

PETRAS BIELIŪNAS
»*4R S©. CALIFORNIA AVE. TeL: LAf<y<U 12*71

___—- ------------  —
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DETROITO NAUJIENOS tyli guU'Tn: tor ’aus ir kitų aukš
tų pareigūnų prcklamari.ų.. j.

Svarstytose tarpe atstovų jau
tėsi ne bingumas. Po ilgesnių 
diskusijų, ncapsiei.a be balsavi
mų. Vis tiktai nubiisuota. kad 
reik trumpinti programą. Be to, 
i vidurį akademinės dalies įjung
ti meninę dali.

Mišrus choras sugiedos Ame
rikos himną, o viduryje progra
mos keliolika dainų, o užbaigi- 
mui — tautiniai šok:ai.

Detroito Motery kvartetas Šv. Antano bažnyčioje.
Prie vargonų S. Sližys (vadovas), C. Pliurienė, B. Januš
kienė, N. Sližienė ir A. Tamulionicnė. šis Moterų kvartetas 
atlks meninę programą Klaipėdos krašto atvadavimo mi
nėjime šv. Antano parapijos salėje, kurį ruošia savanoriai- 

š.m. sausio 23 dieną.

(K. Sragausko nuotrauka)

būtų avis sveika ir vilkas sotus. 
Reikėjo daug išminties parody
ti. Šiam reikalui apsvarstyti bu
vo pakviesti ir meninės dalies 
atstovai: Dievo Apvaizdos pa
rapijos choro organizatorius — 
admin-stritorius Alfonsas Kas
putis ir Tautinių šokių “Audi- 
■lys” vadovė Rusnė Baltrušaity- 
tė-K.-sputienė

Posėdyje buvo svarstomas ir 
diskutuojamas kaip sutrumpinti 
ir taip neilgą progiamą. Trum
pinti ir kaip ką nubraukti, ne- 
taip jau lengva. Žinoma, pir
miausia reikėjo daug ką iš pro
gramos išimti; net ir labai svar_

kūrėjai ir ramovėnai

Dari, žigas D. L. Organizacijų 
Centro posėdis

• Š. m. sausio mėn. 9 d. posėdis 
t buvo šaukiamas apsvarstyti Va- 
' saric 16-sios minėjimą, kaip tą 
‘ mums brangią šventę iškilmin
giau atšvęsti. Kaip kas spau
doje ir žodžiu kėlė mintį, kad 
minėjimą reikia paįvairinti, ir

; net sutrumpinti.
f I

Į Posėdį pradėjo Valdybos pirm. 
tRaymondas S. Sakis, kuriam se. 
Įkretoriavo Rotnas Macionis. Da
lyvavo 22 organizacijų atstovai 
ir- svečiai. Svarbiausias klausi
mas, ir labai opus, tai meninės

’’perstatymas, žodžiu taip, kad bidš punktus, kaip tai — neskai.

Gera darbo proga geram lietuviui ;
Chicagos Lietuvių Tautinėms kapinėms reikalin- | 

gas prieveizda (manager). Pageidaujame lietuvio, 
gerai mokančio anglų kalbą ir rašybą, taipgi susipa- 
žinusio su knygvedyste. Darbas pastovus ir geras | 
atlyginimas, bet asmuo turi būti blaivus ir sutikti 
apsigyventi kapinių rezidencijoj skersai gatvės nuo I 
kapiniu. Dėl platesnių informacijų teiraukitės:
^Lithuanian National Cemetery, 8201 S. Ke’an Avė.

Justice, UI. 60458. Tel. (312) 458-0638
’ -s *

mes laimėjome, bet nereikia nu- 
simin'i, nor> ir pralaimėjome. 
Tikėkime, kad Vasario 16-ji už
sibaigs pakilioj? nuotaikoje.

Ant. Suklustas
* * ’ . Į

Info; m arija .ip>e D L. Organ ti- 
i cij'i Centro Vasario Id-sios į 

aul:u va ji;. į
D. L. Organizacijų Centras ir 

Amerikos Lietuvių Taryba,, dė
koja už praeitų metu prielanku
mą lietuvškiems reikalams bei 
due-nias aukas Lietuvos Lais- 
vin mo reikalams. Detroite ir 
apylinkėje aukų vajui vadovaus 
DLOę Valdybos reikalų vedė
jas Antanas Sukausk, Eugeni- 
ja Bulotienė ir Česys Šadeika.; 
Kaip -praeitais metais, taip ir į 
šiais metais, prašomi talkinti - 
sekantieji rinkėjai: «

Birutė Barauskienė, Stefanija j 
Kaunclienė, Sofija Sirutienė,’ 
Ona šadeikienė, Milda Skorups- 
kienė, Vladas Staškus, Antanas 
Vaitėnas, Romas Macionis, Ar.-, 
tanas Norus, Valentina Bulotie-, 
nė, Petras: Pagojus, Vincas Ta. į

Chicsgos miesto majore Jane Byme

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMa 
LR URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKUIMAIS. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS p

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

ItemcL ŽMnė — Pardavimvl a Hemai, žemė — Pardavimai 
UAL ESTATI FOR SALI . | tlAL 15TAT1 FO* IAL*

BUTŲ NUOMAVIMAS 
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yri seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu t^aternallnė sr- 

Sjntadja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 91 metui

SLA — atlieka kultūriniu* darbus, gelbsti tr kitiem*,
< dubus dirba.

kuri* rwx

KA- fimokfrjo daugiai Tarp AŠTUONIS MILIJONUS 
ipdraudu savo nariam*.

SLA— apdraudžia pigiausiomis kainomis sla neleiko 
rianu patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekviena? lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Sari vienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, neinančias 
aukštojo mokslo ir ją gyvenimo pradžiai.

K-A — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
ILOOO apdraudof suma temoka tik $3.00- metama

SLA — kuopų - vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
1 savo apylinkės SLA kuopti veikėjus jie Juru 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti.

doleri®

pelno.

Galite balptla ir tie*Ul i SLA Ceatrv

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

M7 W. 81.
Tat Big) M3-XUi

MAJORĖ BYRNE ATVYKS 
Į NAMU SAVININKŲ 

SUSIRINKIMĄ

Marquette Parko Lietuvių Na
mų Savininku draugijos susirin
kimas įvyks šių metų sausio 
21 diena, 7:30 vai. vak., Lietu
vių parapijos salėje.

j' Majore Jane Byme prižadėjo 
mošiūnas, Teresė Vaitkūnaitė, atvykti Į šį susirinkimą ir pa- 
Irena Laurinavičienė, Lidija pasakoti apie namų savininkų 
Mingėlienė, Albinas Andriušai- teisinę padėlį ir ką ji galės pa

dėti.
Visiems namų savininkams 

Jonas Mikulionis, Roželė ir Ka- vertėtų ateiti ir pasiklausyti jos 
zys Ražįauskai, , Bronius Valiu- -kalbos. Visi žinome, kad nuo jos 
kėnas, Stasė Bankaitienė, Povi- .’daug kas priklauso.
las čečkus ir Bernardas Briz- r 
gvs bei kiti. I
->v I

Antanei; Sukauskas,
Aukų vajaus Komiteto pirm. ’

tis; Ema Garliauskienė, Rita
Garliaųskaitė, Jūratė Pečiūrienė, 1

— Viena ranka pinigus ima, o ’ 
antroji — atiduoda. ;

ENERGY
WISE e

Chanai the oi! and 
filters every 3,000 te 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Bom Los erf

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA — S17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti Čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicag0) n. 60608

Stasys Patlaba

IŠĖJO 1983 METŲ 
KALENDORIUS

Paruošė Stasys Prakapas. Jau 
eina devinti metai Toronte, Ont. 
Išleido 3,000 egzempliorių. Kai
na nepažymėta. Prisikėlimo pa
rapijos Ekonominės sekcijos lei- 
dinvs.

3 melų sukak lies proga, pažy
mėjo, kari tai buvo Sovietų pa
saulio dominacijos žygis, kuris 
tačiau nebuvo gerai apskaičiuo
tas.

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

i nam butui. 2 auto garažas. Aluminum 
langai, švarus. $67,000. 62-tros ir 
California.

5 ir 4 medinis Brighton Parke, arti 
mokyklų. Mažas Įmokėjimas. Savinin
ko paskola.

— Per gruodžio mėnesi 4.000 
komunistinių partizanų ir jų 
šeimų narių pasidavė Tailando) 
vyriausybei. Tačiau spėjama, 
kad jų-tarpe gali būti dalis už
kietėjusių komunistų, kurie nori 
tęsti priešvalstybinę veiklą mks 
tuose. , i

•— Apie 30.000 britų savano-1 
rių priklauso “Piliečių armijai”,- 
kuri yra apmokyta veikti ir pa- j 
tarti gyventojams branduolinio 
karo atveju. 870 specialiu posf 
tų-slėptuvių įrengta įvairiose 
krašto vietose ir salose.

Pirmas cigaretę užsirūkė Egip
to kareivis 1832 metais. Tai bu
vo laike Aleksandrijos bombar
davimo.

Toje vietoje būta daug taba- Į 
ko, bet neužteko pykių. Tas 
kareivis susuko tabaką į popie-— Pekino “Liaudies dienraš

tis”, Afganistano okupacijos ri ir pradėjo rūkyti.

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
-NUSIB ASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —S3, persiuntimas paštu — $1. 

knygą išleido chicagos lietuvių
• LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

* Mr. K. Januta,

2818 Avenal St., Los Angeles, CA 90039

DR. AjNTANO J. GUSENO RAŠTAI
,Naujienose galima gauti nepaprastai įdomins gydy

tojo, visuomenė veikėjo ir rašytojo at«minimua

Dr. A. Gnswen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 1905 
metų {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
susirūpinimą 

Dr. A J. Guasen — DANTYS, jų priežiūra, įveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais__________ _____

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

2MONES. Keh'onės po Europą įspūdžiai Tik___

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus Čekį arba 
money orderj, prie nurodytos kainos pri- 

»s bedant $1 persiuntimo Išlaidoms.

18.00

$4.00
13.00

F2.00

ŠIMAITIS REALTY
RANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

Tel.: 436-7878

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10 

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Av?.

Tel. 523-3685 (Pr.)

‘'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.

&AIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
aadėti teisininko Prano ŠULO 
išruošta, — teisėjo Alphonse 
'YELLS peržiūrėta, “Sūduvos11 
šleista knyga su legališkomis 

formomis;
Knyga su formomis gauna, 

na Naujieną administracijoje.

NEPAISYMO REZULTATAS

— Sportas yra būtinas svei
katai.

— Galimas daiktas Anksčiau 
mūsų protėviai mažai tai paisė.

— Už tai jie visi ir išmirė

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turtu Chicagos miesto kišas. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Talman Avė. 
Tol. 927-3559

- DĖMESIO
62-SO KIETŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui «utom«bUlo

Liability apdraudimas pensinis-
kams. Kreiptis:

A- LAURAITIS
4445 So. ASHLAND AVI.

t TeL 523-8775

i Dengiame ir Taisome visu rū- 
į šių stogus. Už darbą garan- 
į tuojame ir esame apdrausti.

ALVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

r Chicago, IL 60629 
727.171

• 1 
M

Pardavimas ir Tažsymat 
Ž444 Wnt |Rth StrMf 
T*l. REpublle 7-1941

Siuntiniai j Lietuvę 
ir kitus kraštus

P. NEDĄS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tėl. YA 7-5980

M ŠIMKUS ;i
Notary Public,

INCOME TAX SERVIC1

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

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapelia, Aąewf 
nt»W W. H+h Et 
Sviri Park, 111, 
<0642, - 424-M54

S’a!* F dirt fur arO Casu^’y 7 : *

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street

Chicago, HL 60629
- - - r

ADVOKATU DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

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

6606 S. Kadi!* Ava. 
Chicago, 111. 60629
TeL: 778-8000

ienos, Chicago, 8, I1L

PATS SKAITYK [R DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS” .


