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EUROPOS PARLAMENTAS JAU I
PAKEITĖ EUROPOS NUOTAIKAS Į
EUROPOS GYVENTOJAI’ŽINO SOVIETŲ SĄJUNGOS 

RUOŠIAMĄ PAVOJŲ, TODĖL IR VIENIJASI
paprastai dideUs. modernus' ir 
gražiai atrodantis pastatas. Na
mo architektūra labai moderni. 
Keli inžinieriai prie plano dirbo. ' 
Jie pritaikė pačias naujausias 
medžiagas, kad 'atitiktų tikslui.! 
Salių 'ir kambarių daugybė, bet 
viskas gražiai suderinta.

Prie informacijos langelio pa
sakiau, kas esu ir.pasakiau, kad’ 
norėčiau pasimatyti su Otto von 
Hahsburgu, kuris vadovauja 
Pabaltijo, kraštui liečiančių re- ; 
zoliycijų komitetui.

Otto Habsburg apsidžiaugė, 
kad-lietuviaj'-gausiai atvyko. Jis ; 
pareiškė, kad- atvykusieji turės 1 
teisę dalyvauti Europos parla- j 

-mento salėje, svečiams skirtoje • 
vietoje, kai bus svarstoma jo? 
vadovaujamo komiteto vienbal
siai priimta rezoliucija.

' Lietuvių delegacijoj ; buve dr. 
. Kazys Bobelis, VLIKo pirinii čn-

WEST PAKISTAN

S AFGHANISTAN r ® t
Islamabad

yc
♦

CHICAGO, Ill. — Šių dienų 
Europa yra žymiai pasikeitusi, 
praeito šeštadienio vakare Lie
tuvių Tautiniuose namuose susi
rinkusiems lietuviams pasakė iš 
Europos grįžęs kun. Juozas 
Prunskisi — Europa yra visai 
kita, negu mes ją .palikome po 
karo; šiandien Europoje nėra to 
šovinizmo, kuris buvo jaučia
mas pokarinėje "Europoje. Alan 
teko važiuoti iš ‘ Prancūzijos Į 
Vokietiją, o vėliau iš Vokietijos- 
į Italiją,’ ir niekas neklausė kur 
važiuoju, niekam nereikėjo ro
dyti įvažiavimo ar išvažiavimo 
dokumentų. - ' '

■Kun. Prunskis yra Amerikos 
Lietuvių Tarybos informacijos 
direktorius. ALTas jį pasiuntė 
į štrasburgą, kad galėtų daly-' 
vauti Europos parlamente rezo-’ 
Uncijos priėmimo metu,

L . .#Ė^dįjenij^%c^raUješimą.--suor- ___ _________ __________
ganizačo Ameijkos Lietavių Ta= | kas^ Jis vadovavo lietuvių dele-”. 
ryba. Įžanginį prąBesimą. pads-- gičijaL W jd, fesrojids parla^ 
rė ALTo^vicepirmininkas Teo- mentė? dar buvo Adobfas Vens- 

' dorąš Blinstrubas. Jis kėliais si- kus, "Birutė Venskuviėriė, AdoŲ 
• kiniais papasakojo,-kaip tas par- f0 žmona '-‘ir ■‘Eltos biuletenio.

Ų lamentas pradėjo veikti, kaip jis Prancūzijoje redaklorė;" iš Vo- 
buyo suorganizuotas ir kaip Eų- kietijoš Ątvykeš Jonas-Norkai- ~

-parlamentas 'ruošėsi pri- t,iš.. iš įAn^į'ų^Žigmas JUjąs ir 
imtfįLrietuyos-; laisvei. Kl^ai pa- ChwigOs.yS^fi^, PntBWi 
lankia rezoliucija, todėl ALTas .- ;, •A.-- •.v *>■ Latrams .ats.tovavp i&.,Y.>ki

KALENDORŠLIS

f 
f *

ei ją priėmė vienbalsiai--Jis at-

Sausio 25: Donatas, Rimgaila 
Mylė, Grumpė, Žvirblis.

Saulė teka 7:09, leidžiasi 1:57.
Oras debesuotas, vėsesnis,

Dr. Kazys Bobelis rašo apie 
pokalbius su Europos par

lamento nariais.

KRIZĖ SKAUDŽIAI PALIETĖ
TRETĮJĮ PASAULI

BADAS IR ŠALTIS VEDA ŽMONES 
PRIE MAIŠTO IR REVOLIUCIJIJriTIBET (CHINA)
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vienas:

ją ir apie rusų pavergtą Uetu-

■Arabų' jūra' praskriejo Sovietų satelitas ir nėrė Į’atmosferą, 
sudegė ir dalys nukrito i Indijos vandenyną.

ilili
; Arabio&O^W-
C v:- ???’ -į

• U ? '

PARYŽIUS, Prancūzija.
Į Socialistinių ir Treciojo pasau- 
t lio valstybių atstovai konslatuo- 
I ja faktą, kad ekonominė krizė 
t skaudžiausiai palietė Trečiojo 
į pasaulio valstybes. Visiems aiš- 
i ku, kad nedarbas paliete ir ga- 
i liūgas pramonines valstybes, bet 
j suvažiavusieji atstovai priėjo iš
vados, kad socialistinės ir Tre
čiojo pasaulio valstybės labiau 
nukentėjo, negu pramonės va!s- 

į tvbės.

‘ Visi supranta, kad darbinin- 
j kas, netekęs darbo V. Vokieti-, 
joj, Amerikoj ar Prancūzijoj, 
turi ekonominių sunkumų, bet 
dabartinė krizė itin skaudžiai 
palietė tas valstybes, kurios jau 
anksčiau sunkiau vertėsi.

Tuo tarpu ramiausia ir tyliau
sia yra Vakarų Vokietija. Darbo 
neturinčių darbininkų skaičius 
didelis, bet gaunami' nedarbo 
parama sulaiko nuo vagiliavi
mų, maišto ir protestų.

_ Suvažiavo, didelis socia
listu skaičius

B. Kreisky susidomėjo 
Ispanijos premjeru

Austrijos kancleris Brunt 
Kreisky yra labai savarankiški 
žmogus. Jis turi laviruoti taq 
Rytų ir Vakarų. Jam labai pati 
ko Felipe Gonzalez argumentai 
kuriuos reikia turėti galvoje i 
imtis praktiškų žingsnių.

Gonzalez konstatavo, km 
nėra tiksliai nustatytos dabartį 
nės krizės priežastys. Jų galim 
keliose srityse ieškoti, bet aiški 
priežasčių tuo tarpu nėra.

Kalbėjo Andreu Papandret 
Olaf Palme ir keli Afrikos m> 
nisteriai. Iki šio melo siūlyto 
teorijos neduoda alkaniems due 
nos.

GAMINA MIKROSKOPĄ 
ATOMAMS MATYTI

WASHINGTON. DC. — E 
šio meto atomų paprasta akin 
bei mikroskopais įžiūrėti neg 
lėdavo. Turėdavo kėliasdešir 
kartų didinti matomą paveik 
lą, šviesti įvairiomis šviesom! 
kad galėtų atomą pastebėti.

Dabar Chicagos specials! 
jau išmoko gaminti rnikresk' 
pą, kuris pajėgs žmogui par 
dyli ne tik atomus, bet ir ’ 
sudėtį.

Chicagos universiteto profes 
l iūs Albert V. Crewe, susitari 
su International Business M 
chine Corp., gaus reikalingus č 
milijonus dokrių pirmajai 
mikroskopui pagaminti. Kai 
pagamins pirmąjį mikroskoj 
pagal naujus planus, tai bi 
lengviau kitus pagaminti. Na 
jas mikroskopas pasakys, kok 
yra tyrinėjami atomai.

Paryžiun suvažiavo didokas 
socialistų skaičius. Konferenci- 
Ipję dalyvavo ir Ispanijos prem
jeras Felipe Gonzalez. Jis pasa
kė pačią syarbausią kalbą. Jis 
supranta, kad diktatoriaus E. 
Francio metodas nieko nedavė, 
bet žnLonėms reikia duoti vai 
gvli. .Mss negalime laikyti ne

SOVIETU SATELITAS NUKRITO 
Į INDIJOS VANDENYNĄ 

MANOMA, KAD DALIS SATELITO SUDEGĖ, 
KAI PASIEKĖ TIRŠTESNĘ ATMOSFERĄ 

WASHINGTON, D.C. — So-* linėje Australijos dalyje.
4 /

- , OrąSįūšiĮj- pakalbėjo
U r vokietis apie paruoštą rezoliuci-

■- v- * ..išimos j? aP^e rwsii pavergtą lietu-
n- nutate pasiųsti Ą ^tr^b^rgą įį:os-_ '-v-ių -tautą. Kitas vokietis suabe-

: kun. Prūnyk}. Po Bistru-L atvykęs. Jfniąitiis- jojo, ar dabartinis laikotarpis 
; bas paprašė kun. Pmriski Prą-.-^r^. tinka šiam klausimui kelti,
deh pranęšimą.^spra^^ - - - - -
stebimu apie dabaibnej. Euiopoj (pĮa^įa-j buve-U'raŠom.a - siliepė keturi graikai, visi ko- vielų satelitas, vis greičiau be- 
įvykusias žmomų pakaitas. Lapieįfdr; Ą.. Butkaus ;kį^?onė munistai. Nieko labai blogo-jie sisukdamas aplinkui Žemę, sek- 
.; 'A!!sl^au ur”e,ir >§trasburga,' bčU jis,^riiatyu.pa- n.epasakė, bet jie balsavo prieš madieni pasiekė tirštesnę at
ėjau ieškoti autobuso, kuris”'' ■ ”e>-’' ~ ” ' ■ . -
mane nuvežtų į Europos parla-1 
mentąT-Mane infornįavo,’kur tu- :

. Blogiausia apie rezoliuciją ąt

bet. jis^.rnątyL .pa- n.epasakė, (bet jie balsavo prieš madienį pasiekė tirštesnę at- 
.. .. - v. ,. .. prie jų mosferą, užsidegė ir pradėjo 

byrėti į Indijos vandenyną, pra
nešė pirmadienį Pentagonas. 
Amerikiečiai, australai, prancū
zai, britai ir kitos valstyliės, tu
rinčios priemones sekti besilei
džiantį satelitą, atidžiai sekė vi
są šio įvykio eigą.

Satelitas nėrė į atmosferą 
5:21 vai. popiet

Sovietų satelitas, varomas ato
minės energijos, nėrė į tirštą

• Žemės atmosferą 5:21 vai. po 
pietų. Anksčiau jis apsisukdavo

• aplinkui žemę kas <S1 minutę, 
bet paskutinėmis minutėmis jis 
apsisukdavo žymiai greičiau.

[Kiekvieną sekundę jis skrieda
vo greičiau, o apskriejimo orbi 
ta būdavo žvmiai mažesnė.

vėlavoatvykti.; ir re^ediifcijoš paruoštą rezoliuciją.
iprięmimo piety Europos..pąrln-1 prisidėjo dar vienas graikas šo

riu nueiti ir lauka i‘ autobuso, , •. ,.
kuris mane nuvežtų tiesiai prie i■ Rezoliuciją 
parlamento rūmų, i 
čia gatvę, pasiteiravau ten lau-;^ 
kusių žmonių, kas mane nu- - 
vežtų prie Europos parlamento, kreipė parlamento narių dėiru- 
Viena moteris man papasakojo si i kad .salėje- buvo Sąusi 
į kurį autobusą turiu įsėsti, kad delegacija, atvykusi iš
nuvežtų mane prie parlamento Amerikos ir kitų valstybių. Jis 
rūmų. Ji taip pat pastebėjo, kad nur0^> kad šttas klausimas 
nemokėčiau pinigu už kelione s.varbus ne tik Europos parla- 
antobusu ‘.mento nariams, bet .ir Jietu-

— Kodėl? — paklausiau, jviams, gyvenantiems įvairiuose
— Mūsų burmistras nori, kad Pasau^°y kraštuose.

L.'ropos parlamentas visa laiką1 Parlamento naiiai sužuno Ji 
pasiliktų Štrasburge, todėl jis. džiaugėsr. kad lietuviai atvyko 
susitarė su transporto bendrove, j net Amerikos į rezoliucijos 
kad neimtų pinigų iš važiuojan- sva,stymo eigą, 
čių į Europos parlamentą.

Padėkojau jai ir pasakiau, 
kad tai labai gražus štrasburgo 
burmistro gestas. Paėmęs auto
busą pareiškiau,, kad važiuoju į 
parlamentą ir niekas iš manęs 
kelionpinigių neprašė.

Privažiavęs prie Europos par 
lamento rūmų, nustebauvTai ne

cialistas.
Už rezoliuciją balsavo 98 Eu- 

icšPerėjęs nla- jos pirmininkas Habsburg.-Jis ropos parlamento nariai.
J ■ pabrėžė,, kad komitetas Troliu- - pasisakė 6, o <S susilaikė.

— Pirmadieni aukso uncija 
kainavo -^186.

ŠALTYJE IR AUDROJE 
ŽUVO 23

I NEW YORK, N.Y. — Praeitos 
’savaitės pabaigoje ir sekmadie- 
,nį paspaudęs šaltis, sniegas, le- 
■ dėjantis lietus ir slidimas vien 
tik rytinėse valstijose užmušė 
23 amerikiečius’. Dauguma mi
rė nuo peršalimo. Daugelis pa
klydo, nukrito ir sušalo.

Oro specialistai pranašauja, 
kad šios savaitės pabaigoje >r 
vėl gali būti dar bjauresnis oras, 
kuris gali sustabdyti Irafiką ir 
palikti be pastogės daugelį 
žmonių, šiaurėje siaučia smar
kus vėjas, kuris gali pasiekti vi
są Rytų pakraštį ir veržtis į 
krašto vidų. Bus paliestos Nau
josios Anglijos valstijos, New 
Ycrkas >r New Jersey pakraštys.

Buvo pranešta, kad Mao 
Cetungo našlei pakeista mirties 
bausmė, bet teisingumominis
terija dar kartą svarstys josios 
likimą.

Teismo metu paaiškėjo, 
kad pirmą kartą suimtas Ten- 
gas buvo “kultūrininkų” kan
kintas.

Nepaprastas greitis uždegė sa 
telitą. Tuo tarpu dar nežinia, 
kur tos dalys galėjo nukristi. Jos 
galėjo kristi U 1,100 mylių at
stūmėję nuo Diego Garcia salos, 
orte kurios yra keli Amerikos 
karo -laivai. Pradžioje atrodė, 
kad galėjo v’sas satelitas sudeg
ti, bet dabar manoma, kad da 
lys įkrito į Indijos vandenyną.

Rusai visos teisybės 
nepaskelbė

Australija žinojo, kada sate
litas ners į atmosferą ir kadaro 
dalys gali •pradėti byrėti. Aust- 
paliečiai labai atidžiai sekė sate
lito nėrimą j atmosferą, nes jis 
ėjo Australijos kryptimi. Jrigp 
būtų toliau paskriejęs, tai jo da
lys būtų pradėjusios byrėti pie-

"..čje Australijos dalyje. Terr
yra didokas skaičius AuslraUjOS.-j (l*rhamns žemės ir raminti ba
nalų, kurias satelitas galėjo pa- > dujančius. • Jis patarė aprūpiri- 
liesti. Bet jis užsidegė žymiai ' bedarbius maistu. Maisto ga- 
anksč'au ir pradėjo byrėti, pra-i nD’ba yriuos darbo didesniam 
skriejęs Diego Garcia salą. Nie< darbininkų skaičiui ir nustums, 
kam ne paslaptis, kad buvo se- 1 šali Jja<la- Ispanijoje planuoja 
karnos krintančios satelitus da-, Pra' estI žemės reformą.-

Ispanijos premjero atidžiai 
klausė Austrijos kancleris B. 
Kreisky. Prancūzijos premjeras 
Pierre Mauroy, prancūzų minis- 
teris L. Jospin ir visa eilė cent
ro ir pietų Afrikos valstybių pa
reigūnų.

Paskutinė orbita pasiekė šiau
rės Skandinavijos pusiasalį, Ry
tų Rusiją >r pasuko į Indijos 
vandenyną pro Persijos įlankos 
sritį.

— Traukinio mašinistas, p 
stebėjęs Knoxville šaltame cž 
re skęstantį tėvą ir jo sūnų, 
stabdė 17 vagonų traukinį, 
sirengė, šoko j vandenį ir išv 
abu skęstančius.
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Vakar buvo paskutinė 
užsiregistruoti pirminiudiena 

rinkimų balsuotojams.

— Prokuratūra yra pasiryžus* 
nuodugniai ištirti Allen Dorf- 
mar.o nužudymą.

— Tvirtinama, kad tam tikros 
įtampos žmonės greičiau gau
na vėžį.

— Arkivyskupas J. Bzmardin 
vadovauja komitetui, kuris įpa
reigotas paruošti oficialų Kata
likų bažnyčios raitą apie atomi
nį karą.

— Pop-.ežius daugiau pasiliki 
arkivysk. Bernardin, negu vo
kiečių vyskupais.

— Sek r. Gaspar Weinlicrger 
tikrino, kaip nuo lėktuvnešio 
Ticonderoga buvo leidžiama 
atominė raketa.

— Naujas' mikroskopas galės 
Įžiūrėti 1 1000 dalelytę.

Bedarbių skaičius didėja 
kiekvienoje JAV valstijoje.
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<)Paryžiuje vakar posėdžiavo socialist nu; r T 
pasaulio valstybių atstovai, kad aptartų, k 
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Uietvv^s nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrinė mokykla

Natūralūs vitamino B-9 
šaltiniai

Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai
Naujausių moks'c žinių populiarus perteikimas 

JONAS mDOM AVIMUS, M. D.

VITAMINŲ REIKALAI (8)
švieskimės vitaminų srityje, tada mažiau 
nukentėsime toje srityje nuo visokių išnau
dotojų. (Mediciniškas raginimas)

.LLNAS B-9 (FOLIC mas kambario temperatūroje.
....iii) vandenyje tirpsta ir sū
dą-o daiį visų B grupės vita
minų. Daiis to vitamino pasiga
mina plonose žarnose, jų galu
tinėje dalyje; taip pat to vita
mino randasi įvairibnib maiste, 
todėl jo trūkumas žmogui rečiau 
pasitaiko, palyginus su kitais 
vitaminais, kurie kūno nesti ga
minami.

Vitaminas B-9 įtakoja tinka
mą kūno augimą, pakelia apeti
tą ir labai Svarbus yra kūno ce
lių atsinaujinime. Jis talkina 
kepenų darbe ir saugo kūną 
kai kurių žarniį parazitų bei 
maistu apsinuodijimo.

Kokį darbą atlieka 
vitaminas B-9?

nuo
nuo

nuo

{SANDRO MANTAUTO
• ATSIMINIMAI apie pūtvį

(Tęsinys) Sukilimo, jisai buvo įsigilinęs į
kdkftj tSi fildsofirię prcb’eirą

.r

Vitaminas B-9 (Folic acid) 
gausiai randasi Broccoli, tamsiai 
žalių lapų daržbvėse, aspara- { 
gtiose, žemės riešutuose (pea
nuts), Įima pupelėse, kepenyse, 
kviečių grūduose, vidaus orga- i narna stambiai maltų grūdų maltų grūdų duoną, tdkiifc ja-nevertų pastojusiųjų. Ir štai

kinis ft'ainų valyhViš, moier- 
lakstymas ’Skersai ir išilga: 
visus kampus, pyragų ir I 
kepsnių ruošimas, visokie 
susieti, lietuvio nosiai ge ai 
žįstami kvapai Pūtvui -. 
didelę kliūtį mąstymai ir 
mui. Nežiūrint žmonos 
atkalbinėjjmų, prieš Ve 
šventes jis išvyko iš nim 
keliavo į Kaimą. Tai buyc si 
žymas įia'tiėš PŪtvio gerbtos 
tinės šventės tradicijos ir

po

K

Į

imose. mielėse, austrėse, piene, duona _ plyla. gardžiausia ir 
ir šakninėse daržovėse.

Vitamino B-9 trūkumo 
ženklai

Viena mažakraujystės rūšis
gali gautis dėl to vitamino (Fo- paduodąnie tas Žinias, kad prieš 
lie acid) trūkumo, nes jis talki- plauku-pražilimą žtnbnės galėtų 
na raudonųjų kraujo kūnelių reikiamai tvarkytis.
gariivbojė. Liežuvio uždegimas i T, ' v i a i. i - -v - Dar antras vitamnias, naudo-ir kai kurios skrandzio-zarnu1 . .. ■ . , ‘įtinąs kablu su vitaminu B-9negerovės bei plaukų prazilimasi . / , .■ j ' -7 L - ' , ' prieš plauku praziuma, vra PA-gali nurodvti to vitaTnmo Iru-1, . ' v 2 >. ft •••*,. .7 ' . i BA-(Para-Annno-Benzoid-Acid)kūmą. •• Y. .. .v.. , . . ... ,— apier jį dar kiek vehau bus 

praneštą-/ šiame Skyriuje. Jo 
gausiai-randasi mielėse, piene, 
kiąušuniito^e, ydgūrtė, kviečių 
daįguosž.rii’ V^enj'še.

čia pakartotinai primename, 
kad reikTa naudoti nekenksmin
gus sveikata', visokių vitaminų

sve *k -ausia visų duonų, gamina- 
Į mų Chicagoje) ir tokiuose javai-
niuose (cereals), ankštiniuose 
javuose (žirniuose, pupose, pu
pelėse.-.) ir salmon žuvyje, čia

na raudonųjų kraujo kūnelių

vainius (Cereals).
Kiek vitamino B-9 reikia 

žmogui per dieną?

Suaugusiems Natitįnai Re
search ’Council pataria j- dieną 
ghuli vitamino B-9 po 400 mik- 
rogramų (tūkstantinė dalis mili
gramo yra mikrogramas), Plėš

dėl ko.
Žmogus, kaip ir kiekvienas 

gyyiš: g;
sitfeda nuo moteriškos . sėklos 
susijungimo su vyriškąja: Tai 
gdmios (jei norit, Tvėrėjo)., ne 
Zftidgaus nustatytas dėsnis. Tuo 
u^siuū paiaikdma kiekvieno gy- 
w©-gimine'per amžių amžius. 
N’^iiišiiaikylfi^s tokio dėsnio

Vladas ruivis
Pūtvis tiek brangino savo idė

jų pasaulį ir rašymą, kad ieško
damas vienumos, kartais net 
pasišalindavo nuo. narnų ir arti-

■yvulys ar augalas-,;pra- mųjų aplinkos. Buvo žinoma^

me- 
per 

šventes palikimas šeimos, kuri 
tėvą gerbė ir mylėjo. Matyt, 
Pūtviui būtinybė palikti šeimą 
be tėvo, pasišalinti nuo įprastos 

i aplinkos ir būti vtenhm tuo mo
mentu buvo tikrki didelė.

Tasai pasišalinimas man tru
putį primena L. Tolstojaus lyg 
ir pabėgimą nuo šeinios. Bet 
Toltojui jo pabėgimas nepavy
ko, arba pavy’kb be taip, kaip 

■ jis tikėjosi, hė^ pirihoje gelęžin- 
’ kelio stotyje jis isuargo ir mirė.

kaip jis mylėjo savo žirfoną
Emiliją, kaip ją getbė ir kaip
gražiai ir švelniai su ja sugyve- tepavyko ir Pūtviuį-išvykti iš 
iio. Kodėši, jie būVo neatskiria- namų prieš šventės. Mat, §įau- 
hit lac-iau, ffet ruošą Velykų tių geležinkelio štotyje jis sutiko 
sventemš.'nteUūKus po rdaipedos ; <

Tas vitaminas saugoja 
kai kurių proto Ugų. Jis talki
na sveikam kūdikio išnešioji
mui. Jo trūkumas gali sukelti 
daugelį nenormalumų,, surištų 
su kūdikio išsivystymu ir jo pa
gimdymu: gali gatuis prigimti 
nenormalumai, kaip skeltas go
murys, lėtas kūdikio vystyma
sis, smegenų sutrikimas, gim
dyme komplikacijos, kaip prieš
laikinis gimdymas ir po gimdy
mo kraujavimas;

Vitaminas B-9 talkina raudo-jgai talkina-padeda tas vifami- šaltinių; kaip trynių, kepenų.
1 r-r'«-» 11 > 11 va/-» 1 ■« 11 m \rr\zxi zi ’ . ..1,1 i t Xvewva .. 1 1. . /a - * II z.L'L

ir užlaikyme Šveikų plaukų ir 
odos. Taip pat vitaminas saugo riavįme ir kojų žaizdose esti gc-

kurną.

Kada naudotinas vita 
mhiasB-9? - ' /

Kai imamas tas vitaminas kar
iu su vitaminu B-5 (Pantothenic 
acid) ir su Para-AininoMenzoic 
acid, trumpiau PABA, tai jis 
talkina atitolinime' plaUįm. pra-
žilimo. Regulų nsgei uniiiose ii j šai tiniirsž Reikia vęhgti gausiai 
nėštumo komplikacijose sėkmin- clioiesTeęolįo turinčių vitaminų,-

nųjų kraujo kūnelių gamyboje; naš; Taip pat liežuvio uždegime
(gfosšitiš), kojų sutinime, vidui-

čioms: dvigubai daugiau —
o maitinančioms krūtimi kūdi- 7^' rož atstovo žudy-
kius moteriškėms - 6O0 mikrb- Tdlgf,^ abortai yra.žmog- 

į žiidyštė: kelių savaičių ar mene- 
• šių amžiaus žmogaus nužudy- 
į mas, nors jis dar motinos įsėio- 
I se Dfesirandąs būtų ir apsiginti

savo dukterį Scrfiją, % mane;, u, 
Klaipėdos atvykstančius Vely
koms į Šilo-Pavėžupį. Tąi drau
ge 'su mumis V, Pūtvis pašilk o 
atgal į . hamūš) visos šeimos 
žžiaugsmūi. Mudviejų su Sofija 
Važiavimas į- Šilo-Pavėžupį Ve
lykų šventėms turėjo d’aįj įvifeną 
tiklšą — atšvę^li\&ūsų. sužie do
tavęs. ,Gal-.d^io jis ir nuspren
dė grįžti į šeimą. ‘ i 

■■>. . jį -
Ir daugelyje kito atvejų Pūt- 

_ vis nesielgė žnfogus.
Kiekvienas, jau 'uabai' Atvažiuodamas su -^ikalaiš- .į

(asmenybe) tvarkingąjį. Šitos 
trecios sveikatingumo savybes 
stokoja kiekvienas abortų rėika- 
laujaiius nei juos pateisinantis ' ’ 
žmogus. Būdamas asmenybe pa
augęs, žmogus sugalvoja viso
kiu pasiteisinimų savo nežmo- 
Hiskam elgesiui pateisinu. Kova 
su auoriai^jįiooei, yrū kova prieš 
unogaus’ ašmenyoes sumenkini
mą. lai labai didelis dainas. Jį, 
tunme J

- ----- —.........— — -. . .. ., Ipiauetiį nds jokios šelmės ko- įčauną> jis
bžtušuoįamas vitamino B-12 • mb. lodei visi rėksmai ir rėks-1, ........ - - ...

trūkumas. O trūkstant ir ne
gaunant vitamino B-12, apturi- ’ 
mas nervų pdkenkiinias.

Išvada. NaūdbkinTe š’vėiką 
mėistą, tada neštokošime Vila-Į 
minų. Nauddkiriie vitaminų švei-’ 
kus šaltinius. Tada ne taip grei-į 
tai sųsensime,.ne taip sparčiai; 
atžirigsniuos į mūsų kraujagys-Į 
les,'sklęrožė. , A

Pasiskaityti: J. Ameson: Vita 
mins and Minerals.
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NEGIMUSIO ŽUDYMAS — į 

ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ ; , i
Klausimas. Kodėl, Tamsta!

Daktąre, dažnai pasisakai prieš 
abortus, kada dauguma ameri- j 
kiečių yra už žmonių prieauglio’ 
kontroliavimą abortų pagalba.; 
Jie tvirtina, kad priverstina mo- i 
tinystė nėra amerikoniško gyve- • 
nimo kelias. Aš irgi sutinku, kad i 
niekas neturi moters .versti prieš 1 
jos norą susilaukti vaikų. Ką į! 
iokią liesa Tamsta atsakysi? Jau į 
dešimt metų praėjo, kai šis į 
kraštas nauddjąsi visų leisin-Į 
ginusia teise: laisvai atliekamu' 
abortu. Tuomi susilvgiūa rietur-. 
tingos moterys su lurtirigbmis,' 
nes anoms n. reikia etii pas al>e-' 
jotines vertės abbrtistus, jos sa-! Kibių žūsta beaugdami, išlieka 
vo nėštumą nutraukia visuomt-Į La pakankamas skaičius gimi
nės lėšomis. Idi pagirtina pa-^tfes palaikymui. Šugyvuiėjęs 
žanga ir Tamstai patariu ne ] žmogus taip pat panašiai elgia- 
trukdyti tokios pažangos. jši: jis Valgiui ir včlsiiiilfisi tc-

Atsakymas. Prie nulio gali gyvena, tik iš tokių šaltinių Sau 
dėti milijonus nulių — niekaiia u^augsmą semia. Jei mes save 
negausi skaičiaus. Prie neteisih- i laikome net žmonėmis, lai ir rei- 
gai besi( lgic-.rttiųjų gali šlietis i LamujAme nežmoniško el§tsio: 
net bilijonai žmonių. įskailaūt ir ■ moimos esti patenkintos šėvo 
Tūlus amerikiečius, vis tiek ne
tiesa n. virs he’sa. Bt't kdkio lih- 
2&uš žmogabš žudymas yri)! 
žlįdiriausia žiriigžudyštė. Ji to-1 
Via ouvti, yra Ir pasitiks, bežiū
rint kft-k ats: i'3s "žmrtgaus Vardo

gramų.

Nežinomas to vitamino 
nuodingumas

Nepasirodė iki šiol vitamino n-PaJėgtU. 1
B-9 nuodingumas. Tik čia reikia j Asmenybe normaliam žino- 
pažymėti, kad mažakraujystė §U1' moteriškei yra suprantama 
gali atsirasti ir dėl kito vitamino j Klta t'esa> kad nenorint, tapti 
— vitamino B-12 trukumo. Kai į motina, nereikia apxaidinti sa- 
gausiai imamas vitaminas B-9, t VC)š sekios (kiaušinėlio). Toks 
b neimama vitamino B-12, lai j at>vAišmimas esti pu m -pastoji-

voje pries anomis, neturėsime ; Javo nei pas vaikus, nėr pas sa- 
toi, Koi bus milijonai asmenybe 
b L MEN K. VSl Ų J V •

Sną ticSą Viši ir visos įsidėuie- apsinakvoti ir pailsėti. Jis paši-

nes- apie obortų legalizavimo 
naudą-gerumą-patogumą — mo 
tmystėn nepnvbrstinumą reika
lauja sauksiu, po pietų. Nepa- menkos ašniehybes (nusi-! rinkdavo . Žitbs v^butLŠe- 
stoK — ir netapsi motina. O ne- lelK1mų, j’aušmų) žlliogm kito namiestyje ir tenaį pal&cfavo 

žmogaus nūžuuj-nlaš j’fa menk i - -—J 
lik čia ir yra jos teisė. O I

kai pastojai -— tos teises Nl- 
MOjaI, nes pavėluotai atvykai 
į traukinį. Pastojimas yra lais-

■ v a noru apgyvendinimas kito 
> asmens savo bute-kūne.
1 nuonnninKo tu negali žudyti, 
I taip ir savo vaiko, nors dar įscio- 
į se esančio, bveixos asmenyo^s 

(nusiteikimų) žmogui šitokia 
liesą yra savaime suprantama, 
lodei visi normalius asmenybės 
žmones tokios liesos prisilaiko. 
Ant suokio pagrmdo visi mes 
turime statytis žmoniškos būse
nos rumus. Kitoks elgesys -— 
žmogaus pražūtis, ir štai uei ko? matome - girdime šiame krašte.

Ly dėkas gyvenimas visuose Ypač tūlų politikierių, kai kurių 
gyviuose atsiranda, 
gamtos-Tvėrėjo nustatytais dės-1 
nia’*s. Gyviai-augalai veisiasi i 
gausiais skaičiais. Jie tik taip 
elgdamiesi, pajėgia užiaikytr sa
vą giminę, jų vyriausias ūksiąs 
ir yia savųs.-giuunės išlaikymas. 
J iv ėda ir Veisiasi. Daugyoe jų

y o seserį Mariją Žrtiuidzinavi- 
čienęrkur užteko vietos jam irPakaks vitaminų, galinamų iš 

be cholesterolio priedo šaltinių. 
Ypač, naudotinos 'yra MIELĖS 
(Br.eweHs Yeasl), nes. jose grū
sti visų B-grupės vitaminų.

Pensininkai, sergantieji skle

nuo perankslyvaus plaukų pra- 
žilimo. Tas vitaminas padeda 
kūnui pasigaminti skrandžio | kad vitamino B-5 (Pantothetic j 
sultyse skrandžio rūgštį (hydro- acid) gausiai yra mielėse, kiau- rožė, ir dar visi kiti, jos nesu- 

šiniuose, kviečių daiguose, ne*, laukusieji, naudokite vitamino 
sunyksta trejopu būdu: valytoje malasoje, pilnų grūdų B-9; (Folic acid) natūralius šal- 

šilimojo, šviesoje ir ilgai būda- duonoje (Bruno’s Bakery garni- linkus; .‘ypač mieles, stambiai

ra talka to vitamino.
Pakartotinai čia 'primename,

chloric acid).
Jis

; pastojimas ir pastojimas , zrnogails nužudymas yra menk- savo straipsnį Trimitui, neš ta- 
■ .no^kes la.svas aps.spreno,-. „ieK.s> nes Jl? zuuo 2niuucs kas. me ramiame. kampel ;Je ■am.se. 
■mas. tik čia ir yra jos teise. OjUien lr ne neaiKŠM. daigi, visi ■ kėį>-; rašyt;

’ privalome nuo dabar 1 v Artis. 1- 
118 su savo asmenybėmis.

lodei ii’ laiiista, Gero. Pa
šiaušėj a, persisiaiyk save tikro- į 

: ir pamatysi savos 
•>veih.at‘os uŪKumą. žmogus gan 1 
nepaeiu del kojų supnumo, jis 
yaii i 
uouš, neouu protu supruouu, b į 
jis vis dar gaies gyventi žmo
niškai. bet asmenybe sumenkęs 
(menKU j ausinų-nusi teikimų bū
damas;, jis komes pats ir kitus 
kankins, neš juos žudys net ne 
nemirkitiejęs. šią tiesą kasdien

Grįžtant prie mano apsilanky
mo Pūtvių bute, man susidarė 
įspūdis, kad tenai visur viešpa
tavo jo filosofija. Pūtvio žiiio- 
na, mano būsima uošvienė Emi
lija Gruzdytė, buvo labai reali, 
darbšti, vikri ir praktiška as- 

hepajegu kompiuteriu nau-1 menybė, jo ramstis ir padėjėja 
njj. din 11 rifiir Vi i ii A ’ __ - i v» - .

Kaip'je šviesoje

— JAV Valstybės departamen
to paruoštame raporte paskėlb- 

Į ta, kad per 1982 metus Laose,

Vaiko nužudymu. Tai negirdė- 
taš-neregėtaš elgesys net ir GY-

Sveiku žmogumi mcdlcitfa lai
ko ne tik kūnu ir protu nortna- i 
lų ašmenį, bet 'dar ir JAUSMAIS i

•*w

A *

i
M 1 ?.

You čan’t afford to be wronf. 
Because if You’re in charge 
the family budget,L you’re 
kiaking d about the 
future, too. £

And that‘s where UA . > 
ĘF Bonds coinė in. 
through your benk. Or 
rago your husband W 
p for the Payroll Se^ 
lan where he works.

That way, ^friFe you’re 

nses, you’ll still be huiJdirtt

.p-
I , ,,___  __ _ _

meeting the day-to-day ear .« • . • V t *1 J*_.
ft more secure S-tiire for yoor 
family. ; * ■ — ■

UJS. Saving? Rends. For.,, 
the wvrnsn who really know

1 č

ūkiškamė darbe, tačiau jautri 
vyro idėjoms. Jinai pritapo prie 
vyro idėjinio pasaulio, tik nuo
lat jo prašė, ’o dažnai ir reika
lavo, kad nevartotų vokiškų, lo
tyniškų ar klirių kitų svetimų 
l^alljų citatų ar moksliškų išsi
reiškimų, kurių jinai nesupras
davo.

(Būs daugiai!)remiantis biznierių ir visų profesionalų 
žudikų elgsena mums akis ati
daro šioje srityjė.

Taigi, pats laikas mums vi
siems prauėti rūpinus svarbiau
siu žmogui dalyku: tapimu tikru Kanibodijuje ir Afganistane So- 
žmogumi per savos asmenybes vietų Sąjungos chemifiiais gmk- 
subrandmimą. i ]a.;s nunuodyta 252 žmonės. So-
'Sekinės Tamstai ir visiems ki- vielų Sąjūnga vftą'laiką neigia 

tiems, norintiems tapti gerava- naudojusi cheminius ginklus, 
liais. tai yra —- asmenybėmis btl kad jie tuos ginklus-naudu* 
normaliais! j‘6, yra neginčytinų įrodymų.



• r ..... 1. , .žemaičių Kultūros klubo me- širašinėjimai atliekami savo • 
tinis susirinkimas įvyko sausio > laiku. |
19 dieną, 1 vai. popiet, p. Anelės 
Kojakieriės svetainėje (159(1 S. 
Tąlmart Avė). Klubo pirm J. 
Skeivvs '“atidarė susirinkimą ly
giai 1 vąl.j popiet. Susirinkime 
dalyvavo yisa’.yaldyha ir 15 na
rių. Susirinktai vedam* pagal 
nusistovėjusią darbotvarkę iš se
nesnių laiku: 1) ... susirinkimo 
atidarymas, 2) valdybos narių 
patikrinimas, .”») mirusių, narių 
pagerbimas, 1) protokolo skai
tymas, 5) laiškų skaitymas, 
(i) komisijų raportai, 7) valdy
bas narių pasisakymai,, 8) ne
užbaigti reikalai, 9) nauji su
manymai, Kl) išmokėjimai, ir 
11) susiriįikimo uždarymas.

SuširjnkJmui pirmininkaujan
tis Skeivys prajiašė, kad šis su
sirinkimas yra' nepaprastas, o 
molinis, ir kad jimė galime at
likti daug ko naujo klubo reika
luose -—-svarstyti visus semis' 
reikalus, patvirtinti ar pakeisti 
pagal naujus sumanymus, Musi
jusius su klubo reikalais.

Protokolą skaitė klubo suma
ni ir rūpestinga sekretorė p. Ro 
žė Didžgalvienė. Protokolas pri
imtas su papildymu: jei klube 
narys susižeidžia savo namuose 
ir yrą sunkioj padėty, tai klu
bas nutarė, kad reikia ligonį ap
lankyti ne vien ligoninėje, bet ir 
namuose sergantį, paskirti jam 
ar jai 10 dolerių vertės simbolinę 
dovanėlę ir paręikšti paguodos 
žodelį ne vien ligoninėje ešan 
čiam, kaip pirmiau bųyo užpro
tokoluota Šiaip, protokolas bu
vo priimtas vi°nhalsiai. į i j _• -? į>> • - :?€ 

Po te buvo įvesdinta nauja, 
1983 metams klubo valdyba, 
nors daugumoj yra pastiikusi 
senoji valdyba, šiems metams 
valdybos sudėtis yra sekanti: 
pįrmininkas Juozas Skeivys, 
vįcepiran. Frank Batukas,, prp- 
tokolų sskr. Rožė Didžgalvienė, 
kasininkas Alfonsas Kizlaitis, fi- 
nanšų sekr. Eugenija Strungis.

Praeitais metais dvi klubo na
rės buvo ištiktos nelaimės: B. 
Žemgulienė krisdama nusilaužė 
rankos kaulą ir p. Povilaitięnė 
griūdama nusilaužė kojos kau
lą. Jos. abi jau pasveiko. Joms 
buvo paskiria simbolinės klubo 
dovanėlės ($10 vertės) ir pa
reikštas paguodos žodis.

Revizijos komisija, suside
danti iš Julijos Rajnąnaųskie- 
nės, Eugenijos Štrtingienės ir 
Bernice žęmgulienėš, perskaitė 
revizijps aktą ir pareiškė, kad 
rąstą viskas tvarkoj. - f

Pinigai laikomi banke ir neša 
gerą procentą, knygos vedamos 
pavyzdingai, išmokėjimai ir su-

pragiedrul’ai mūsų nykioj pa
dangėj? O gal kieno nors įtaka? 
Nenoromis ir tok*a laidokiška 
mintis piršasi, kad gal tai nėra 
tik pripuolamumas.

Ar nebus tik čia L. Bendruo- - 
menės vadovybės pasikeitimo • 
priežastis, poveikis? Bet gi tik
ras supuolimas, kad su naujos 
LB-nės vadovybės atėjimu į val
džią nyksta parako dūmai ir 
siera pakvipę vedamieji. Bet g‘ 
taip pat žinoma, jeigu ta nauja

jį atimt! Valio ir triskart 
ponui b. kv. Tur būt, vi- 
pasaulyje nerasi lietuvio, 
su šiuo vedamuoju nesu- 
(žinorna, išskyrus komu- 

, o gal ir tie susigrau-

sr.il.: Irusiu ir perskaitau su 
smalsumu, ne dėt kad ten 
būtų logikos, išminties ar tiesos 
apstunup, b. t todėl, kad skaity
damas pralinksmėji, lyg skaity- 

, tum neblogą feljetoną. Ten vis
kas taip vienašališka, peidėta ir 
netikra.

-Restauruoti Perkūno namai Kaune dabar

'Toliau revizijos komisija pa- 
ireiškė tokią savo nuomonę; 
“Nors klubas beturi 49 narius, 
visgi vadovybė sugebėjo dar ir . 
gryno pelno 616.21 dol. prie pa-' 
grindinio 'kapitalo priauginti”. 
Dėl to išreikšta valdybai pasiti
kėjimas ir padėka. Į

Žemaičiai susirenka kas ant
ras mėnuo, darniai sugyvena, 
sklandžiai reikalus tvarko ir 
nuotaikingai pasivaišina.

Tę dieną susirinkę nariai už
simokėjo už savo ir savo drau

gus. Kai kurie vyresnio amžiaus 
nariai, žiemos metu negalėdami 
atvykti į susirinkimus, tai per 
savo draugus prisiunčia nario 
mokestį, kad nenustotų teisės į 
gavimą jo giminėms pomirtinės 
($50) ir $25 gęlių vainikui prie 
karsto.

Nutarta aplankyti sergančią 
narę p. Miežą ir jai paskirti sim
bolinę dovanėlę $10 vertės bei' 
pareikšti užuojautos žodį. i

Po to buvo turiningos vaišės, 
kurias paruošė Elizabeth Pet- POLEMINIS STRAIPSNIS 
kūnas, Frank Padzukas ir Elis „ „ . ta r> tt r t a to
Pauliukas. | PRAGIEDRULIAI:

Prie vaišiu didele dalimi pri- ... . ........ . * x . . . . , -1 1 ur but, ne viena nustebmosideio ir svetaines savininke ., t: ; TZ . i • • praeitu metu gruodžio men.p. Anele koiakiene, per savo ' ,/ • . .
mielą dukrelę, vedančią bizni 
4500 S. Talman Avė. j

^Valdyba ir nariai jau nuo da
bar pradeda aptarti, kad atšilus 
orui ir šiąią įlietais, gausiai susi
organizavę, galėtų vykti į Lake 
Villa, į p. Kojakienės gražiąją 
rezidenciją, paiškylauti — pasi
maudyti, pažuvauti ar šiaip pa- 
piknikauti.

Vieta neišpasakytai graži, 2-jų 
ežerų kampe, oras grynas, jauki 
aplinka, tai ir nutarė ir šiais me
tais lankytis gamtoj, ą p. Anelės 
rezidenciją, o ji visada malo
niai' priima; lietuviškas organi
zacijas. i

Žemaičiai, pasivaišinę, po nuo- . 
širdžių pašnekesių skirstėsi į 
namus. Iki kito susirinkimo 
kovo mėn. 16 d. !

Juozas Skeivys, :
' > klubo korespondentas
________ _____  i

t

mokratai dalyvauja kongrese. į 
Iš egzilų yra kovojančio Afga
nistano. Lenkijos ir Lietuvos at
stovai. Jaunuosius lietuvius 
krikščionis demokratus atsto
vauja veiklus visuomenininkas 
Aras Mažeika, gyvenąs Caracas 
mieste. Lietuva šiame kongrese 
dalyvauja kaip pilnateisis narys.

Kongresas, prasidėjęs sausio 
21 diena, tesis iki. sausio 25 dier 
nos. Kongreso darbo posėdžiams 
ir visiems atstovabis yra paskir- 

“'.tas vienas.ištaigingiausių Cara-
! cas hotehų prie pat aerodromo.- gryną siera.

Lietuva Atstovaujama
PASAULIO JAUNŲJŲ KRIKŠ

ČIONIŲ demokratų ■:
KONGRESE * ’

Sausio 21 d. Caracas, Vepe- 
zuetoje, prasidėjo Pasaulio Jau
nųjų Krikščionių Demokratų 
kongresas. Iškilmingame kon
greso atidaryme pasakė kalbą 
kandidatas i Venezuelos prezi
dentus dr. Rafael Caldera. 49 
kraštų jaunieji krikščionys dė-

. SIUNTINIAI Į LIETUVA
MAISTAS Ii EUROPOS SAND1LIŲ

BW8 West'6Šth St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL >25-2787
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valiu !
same 
kuris 
tiktų 
nistus
dintų).

Čia nėra jokios tarpusavio ko
vos, jokių koliojimų. niekas ne 
mataškuoja kovos kirviu, vis
tas persunkta pagarba žmogui, 
gerais norais ir mei.e visiems.

Visai krikščioniškas vedamą

Bet gruodžio mėn. 22 dienos 
vedamasis — ta* tikra išimtis, 
pradedamas šitaip:

“Šių metų Šv. Kalėdų šventės 
jau ranka pasiekiamos, o ir 
Naujųjų 1983 metų pradžia čia 
pat. Tai vis geros progos par- 
žvelgli mūsų siekius bei darbus, 
pagalvoti apia save *r nustatyt*, 
ar mes geru, ar blogu keliu 
einame, kas mumyse gera ir kas 
bloga, ką reik:a savyje skatinti 
ir ko vengti. Pagaliau, ar mes 
gera' ar blogai atliekame parei
gas ne tik savo šeimai, liet ir sa
vai tautai, tėvų žsmei ir kraš
tui, kuriame mes šiuo metu gy-1 
vename. Ar mes daugiau duo-Į 
daine, ar daugiau gauname, o 
gal galėtume dar daugiau Įj[įna 
duoti? Įkeičia.

Sustokime pirmiausia prie j o gal tik pripuolami, laikini 
nesutarimų.”

Toliau labai teisinga* *r nuo-| 
širdžiai išskaičiuoja mūsų lietu- 5 ,, . _______J SKAITYTOJO NUOMONĖ

ssi, kokių taip mažai randame.) vadovybė, jos pirmininkas bus. 
Reikia stebėtis, kaip Draugas ji'tik nusižeminęs frontininkų lar- 
spausdino. [ nas, tai mūsų tarpusj

Perskaitęs pagalvojau, kad • tynęs vyks ir tol au, 
tai paprastas prieškalėdinis š'r-į 
dies surn nk.šiėjiinas. Juk žmo
nės daug ką pažada Naujiems 
Metams artėjant, bet paprastai 
až savaitės viską užmiršta, pa
sitenkinę tik genūs norais, ku
riais, sako, ir pragaras grįstas.

Praėjo jau beveik mėnuo ir 
' seno stiliaiLS pono b. kv. veda
mųjų vis nesimato. Gal, sakau, 
žmogus pasikeitė? Juk stebuklų 

. .. 1 ir žmogus kartais pasi-

mums visiems neu 
lis nuostolis ir d v <

Jeigu ji m, i 
ir pag.id-'1.::; t 
sipratimo L

Gera. ka< 
kūdikėlis K

inus, kad 
išs'ga :'i’

a

užvardintas “Šv. Kalėdų proga. 
Būkime geresni”.

žinoma, vedamojo mintys se
niai daug kartų . 1 dėtos ir butų I 
nieko nuostabaus jas pakartoti
nai girdėti iš kito kurio žmo
gaus, bet čia po vedamuoju pa
rašas iš trijų raidžių: b. kv. Tai 
jau labai nuostabu.

Ųono. b.,kv. vedamieji daugu
moje pasižymi nesvietišku ka
ringumu. Jis paprastai aukštai 
iškėlęs mataškuoja kovos kir
viu, šaukdamas: priešo agentai, 
skaldytojai, griovėjai, reorgai, 
pasenę, neveiksmingi, atgyvenę, 
išdavikai, ir 1.1. Dauguma jo 
rašytų vedamųjų kvepia para
ko dūmais, o kartais atsiduoda

visko kiemo vargus, pareigas, 
darbus, siekius, nepriteklius, 
laimėjimus ir užbaigia šitai-p:

“Advento pabaiga, Kalėdų 
šventės ir Naujieji metai mus 
verčia padaryti lietuviškos tau
tinės sąžinės sąskaitą ir pasuks, 
mūsų gyvenimą kita linkme. 
Pirmiausia, būkime patys geres
ni, atlaidesni savo šeimose, su
kalbamesni ir mažiau ambicingi 
organizaciniame darbe. Nenie
kinkime vieni kitų ir atleiskime 
vieni kitiems tiek
tiek partines, visuomenines nuo
dėmes.”

Vedamojo pabaigoj dar pri-i 
deda:

“Pagaliau jr
kūdikėlis Kristus 

. mums šypsosis ir laimins lik 
• tada, jei būsime geresni”.

Na,, ką gi pasakysi! Nė pri-Tiesą sakant, jo vedamųjų vi-

TKlaidinančiai apgaulingas 
pavadinimas

Delfinos Tričienės straipsnis, vos katalikų b; 
įžanginiu tilpęs Naujienų sau- liškai: “Cathe 
šio 19 d. laidoje, labai įdėmiai 
atkreipia skaitytojo dėmesį į B. 
Kviklio redaguotą knygą “Lie
tuvos Bažnyčios”, kurią tik pa
ėmęs į rankas ir kiek pasklaidęs, 
pasijunti jau net jos pavadinimu 

asmenines, suklaidintas, ar net ir apgautas.
’! Kaip viršelyje, taip ir įvade 
| knyga tituluojama kaip “Chur
ches of Lithuania”, o angliška
me tekste rašoma: “...within 

naujai užgimęs j t^ritory of Lithuania (as 
maloniėi‘deflncd by the treaty of 1920)

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius,
■ ■ ' į

, paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 
Chicagos lietuvių istoriją 

(1869 —1959 metai).
664 psl., vardynas.

Minkšti viršeliai. Kaina $15.
Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

■ ' Inž. UODAS MIKŠYS, ; '
I 50 metų studijavęs, kaip

‘ ■ IS PRAEITIES ŪKANŲ _
~ ATEINA LIETUVA,

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Jaunium ir prof. K 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 
; Ir patarė mums toliau studijuoti.

UJirr-n 125. Kieti vtrielixL Paltu Fl
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CT3F 1739 S. Halsfed St. Chicago, IL 50608
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KlfiiS t 
maldos r

■Up

nominacijų, lene;

albume vien tik kata!: 
dyklas, jausis apviltas i 
gautas knygos frontini 
tymu.

į; 'n

r.;:dų
mal-
t ap

• A. Bliūdakis
... in 1943 there were 885 
Catholic and 104 Protestant 
churches..

Persklaidžiau po ranka turimą 
I tomą, tačiau jame neradau nė 
vienos protestantų maldyklėlės, 
kurias, kaip atsimenu, “kirkė
mis” vadindavo, pagal protes
tantizmo germanišką kilmę, 
kaip ir kataiikii “boženyčiomis” 
pagal slaviškąikiįmę.

Taigi, matome;, kad knygos 
pavadinimas- neatitinka .jos turi
nio, kuris teliečia tik katalikų

— Žinomas anglų rašytojas ir 
filosofas Malcolm Muggeridge, 
kuris visą savo gyvenimą buvo 
agnostiku, kartu su savo žmona 
Kitty priėmė katalikų tikėjimą. 
Muggeridge yra 79 m. amžaus.

— Britai pradeda vis daugiau 
gerti vyno. Vidutiniškai vienam 
britui per metus tenka 8 litrai. 
Alaus vartojime britai skaitomi 
dešimtoje vietoje pasaulyje. Vi-

bažnyčias, todėl ir pavadinimas dutiniškai per metus britas iš' 
lietuviškai turėjo būti: “Lietu- geria 100 litrų alaus.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
'• LTTERATORA, lietuvių Hteratūros,. meno Ir moEric 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrte.
Krtvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jonike. r 
j. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matuse’-; 
Meilaus straipanlai bei studijos, iliustruotos nu- 
M. K Čiurlionio. M. Mefldo, V. KaJuboi, A. RūkJtrt 
kūryboe poveikslais. 365 pu«L knyga kainuoja tik '

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetė?., ra
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsimink- 
iventes be^jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktai* T 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja F?

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano S 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to Inko’ r- 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Tr

lėomlal paraiyU rtudija apie Rytprūsius, remianti? ; 
Labguvos apskričių duomenimis Aprašymai Įdomūs k 
lietuviui. Leidinys ffiustruotaa nuotraukomis. Daba'įfo -* 
vitovardžių pavadinimai Ir jų vertintai | vokiau 
naudingoje 335 pu«L knygoje yra Rytprūsių i*n.»

EAUM1S E1MM, rąžytojo? PetronA -s 
mtnimal Ir mintys apie asmenis ir vietas neprik L * 
maigiais bolževikų’okupacijos metais. Rny?a tr’-' 
bet kainuoja tik S3.

.'±»

• JULIUS JANONIS, poetą? Ir revoUucio'M^ «•
tai Ir klaidingai interpretuojama? gyvenimo ir r-'Mi- a
Jurgio Jaiinaka knygoje apie Juliau? Janonio ovx-' -- 
riją. Dabar būtu j j galima pavadinti kovotoje ei 
Knyga yra didelio fe*.mato, 265 puslapių, kainuoja ff

> 8ATTMNM N0VELŽ3, M. Zoečenko knrrb*. I 1 
▼erttmM. tnygoje yr* 46 sąmojingų noreJiti. Ra

g*BD*mo* Naujiena*^ 17W So. St.,
JE fddMS 2cfar| >CS<iKS£^2v

— Naujlenoa, Chicago, 8, DI. Tuesday, January 25, 1983
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VL. BARONAS

PASTABOS IŠ TOLO
Klaipėdos atvadavimo minęįimąs Los Angelas

Ssu-'o mėn. 16 d. Los Ąnge- — akademija vyko parapiją sa
les šv. Kazimiero parapijos sa_ įėję. įnašus Amerikos, Lietuvos 
Įėję buvo paminėtą Klaipėdos ir šaulių kuopos vėįavas (kitos 
atvadavimo (1923 m. sausio 15 
1) 60 me‘ų sukaktis. Minėjimą 
surergė Juozo Daumanto šaulių 
kupra Prieš pamaldas 10:15 vai. 
parąp’jos n ckyįios kieme buvo 
. ririvų pakerimas (Amerikos 

ir L.ct.’.vos vėliavos), po to 
n fo r uo.i šauliai nužygiavo 

bažnyčion, kur 10:30 vai. buvo 
pamaldos (suma), kuriose da- 
vvayo. lųbąi daug žmonių — pri- 
pildžiųsių gana erdy’ą lietuvių 
bažnyčią. i

Po pamaldų 12:30 minėjimas

Įėję. lųąšps Amerikos, Lietuvos 

organisacijcs, nors ir kviečia
mos, sų $avo vėliavomis Bedaly? 
vavp); sofistas Ą. Poliįpitįs syi- 
giedojo Ąmerikos kumpą. Invu- j 
kaęiją — kun. dp V. Bąrwška- 
Kųoppją piimininkaą J. Ruokis 
arę įvadinį žodį, pristatydamas . 

šiaį progąi pakviestą pagrindi- I 
nį kalbėtoją istoriką Vincą Trum 
pą. Prieš jai buvo pakviesti žo
di tartį gen. garbės konsulas V- 
Čekanauskas. ALTo pirpūninka§

i A. l^ažeiką (jis kalbėjo, ir Tau- į

>4000
I i ’ "*■

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, iiakyrus Mkaaddcxdu. 
noo £ raL ryto iki 5 vai aopiet fieitadieniafe — iki 13 vąL 
> f

Europa keičiasi
Iš Štrasburgo, Vokietijos, Italijos, Ispanijos ir kitų

treųitiniai, bet ir kitose valstyljesę gyvenantieji euro
piečiai.

Prancūzijos prezidentas Mįtęrąpęįas, pątyye§ apie 
skaldomuosius Gromykos tikslus ir Vakarų Vokietijai 
grasinimus, nutraukė savo kelionę Centro Afrikon, nu
statė naujus Sovietų vyriausybės užmojus, viską padėjo 
į šalį ir nuskubėjo į Boną, kad pasakytų ne tiktai vokie
čiams, bet ir rusams sąvo nuomonę. Jis patarė rusams

vietų grįžusieji lietuviai tyįr|iną, Jcąd pokarinė Europą nesikišti į Vakarų Europą ir neskaidyti vietos gyven-
•- Garįtės ^oųsūlas Vytautas Čekanauskas.

, ilgus metąs buyęg kuopoj primi- 
> ninkąs,. o daį>ar garbės šąulys, 

ęiazy^ Karuža, pabartinįs kuo
pom pirmininkas J. Ruokis jam 
u? tai, programas pabaigoje, 
kuopos vardu padėkojo.

Anksčiau savo pastabose 
j “Naujienose*’ buvau pastebėjęs, 

kad į Los Angeles rengiamą va
sario 16 minėjimą (vasario 13 
d.) pagrindiniu kalbėtojų buvo 
kviečiamas dr- Į— Kriaųčeliūnas 
iš Čikagos. Dabar paaiškėjo, 
kad dr. L. Kriaųčeliūnas dėl ki
tų įsipareigojimų tą dieną į Los 
Angeles ątvykti negalės. Taip 
aplinkybėms susiklosčius, jo vie
ton pagrindinių kalbėtoju pa
kviestas J. Daugėlą iš Floridos, 

; kurio jau ir sutikimas gautas.
Galima iš anksto pasveikinti.

yra jau žymiai pasikeitusi ir kiekvieną dieną keičiasi. 
Dešimt Vakarų Europos valstybių nekreipia dėmesio į 
sienas, kalbas ir labai didelės svarbos dąr tąip neseniai 
turėjusį tautinį jausmą. Europiečiai laisvai, b.e vizų ir 
be pasų, važiuoja iš vienos valstybės į kitą, grįžta namo, 
tariasi įvairiais tarptautiniais reikalais ir svarsto, kaip 
išlikti laisvais. ' ■

DidžiąųgįAs .Vakarų Europos suartėjimo veiksnys 
yra pavęjtis^ kurį Europai neša soyieti-nis jnaperiąlizinas,' 
pirmon eilėn pavergęs rusų tautą, vergais padaręs dau
gelį Rusijos kaiipypUpi įskaitant laisvą ir nepriklausomą 
lietuvių tautą.

Vakarų Europą jungiančių veiksniu tapo politinės 
ga’ms neturįs Europos parlamentas, pasisakęs už Liętų- 
•’ r k’tų dviejų pavergtų Pabaltijo valstybių laisvę ir 
nepriklausomybę. Kun. J. Prunskis, ALTo pasiųstas į 
Europos parlamentą, turėjo progos pavažinėti po Vakarų 
Fvmona ’’r kartu su kitais nu važiavusią! s Amerikos lietu
viais turėjo progos laisvai automobiliu iš Prancūzijos 
nuvažiuoti į Italiją, važinėti pų Vokietiją, niekam nerei- 
kalauiapl paso, ąr vįzps, kaip tai būdavo kitose valstybėse-

Praeitą šeštadienį kun. Prunskis skaitė paskaitą apie 
jųngiamąią Europos parlamento galią. Jo kalbos san
trauką spausdiname kitoje dienraščio vietoje, bet šian
dien norime paminėti pasitikėjimą savimi, įsiliepsnojusį 
ne tik visoje eilėje Europos tautųt bet palietusį ir tose 
tautose gyvenančius lietuvius tremtinius. Kada’ Vasa
rio 16 gimnazijos jauni mokytojai buvo paklausti, ar 
nebijo atominių Sovietų ginklų ir rusų puolimo, jie at
sakė :

— Mes rusų nebijom, jie mūsų nepuls, mes esame yra būtinas. JAV-se kada.’se 
pasiryžę gintis. Didesnis pavojus Amerikai, negu mums, bet š 
nes rusai jau įkėlė koją Kubon... l

tojų. Mitęrandąs kalbėjo Vokietijos parlamente, bet kiek
vieną žodį tąikė rųsains.

Prancūzijos prezidentąs nedarys jokių nuoląidų ato- 
rninįų raketų srityje. Jis nedarys įtakos į Ameriką, kad 
ji nestiprintų savo atominės galios arba atšauktų savo 
ginkluotas pajėgas arba jų. dąĮį, kai JAV ir Sovietų Są
junga nesusitars sunaikinti visas Sovietų, atoiųirieš ' ra
ketasEuropoje.-Visoje Europoje ,o. ne tiktai jos dalyje.

Reikią, turėti galyoje, kad Europos parlamentas yra 
pagrįstas politinių partijų pagrindu. Parlamente yrą at
stovaujamos visos politikės partijos,- kurios šiandien yeįr 
kia Europoje. Čia įskaitomos ir Europoje veikiančios 
komunistų partijos, nprs visoje Sovietų Sąjungoje neleis 
ūžiama veikti jokiai kitai partijai. Neleidžiamą veikti nęt 
nukrypųsięms nuo pagrindinės komunistų partijos politi
nėj įipijos.

Europos parlamente dabartiniu .metų didžiausioji 
partija yra socialistų partija. Ji nustato tas -nuotaikas, 
reikalingas Vakarų Europai, kad galėtų vieningai pasi
priešinti bet kokiai Sovietų Sąjungos invązįjąi į Vakarus 
ir pastangoms primesti sovietinę vergiją. Toms bendro 
darbo pastangoms pritaria ir įvairių Europos valstybių 
krikščionys demokratai, nors jų skaičius Europos parla
mente vienu ketvirtadaliu yra mažesnis, pegu socialistų.

įdėm vieningam darbui pasipriešinti Sovietų vergi
jai pasiūlė Europai didieji Amerikos diplomatai, matę 
Sovietų kariuomenės vadų pageidaujamą ękspąnsįją. Pra
džioje amerikiečiams buvo pasakyta, jog tai yra neįma
nomas dalykas. Tiktai vėliau, pastudijavus JAV istoriją, 
prieita išvados, kad šiame laikotarpyje bendras darbas 

ėjo kruvina tarpusavė kova, 
“šiandien Amerika tapo galingiausia pasaulio valstybe. 
Šiandieniniai Europe s parlamento pąnąi yra įsiti- 

Sarkastiškas atsakymas parodo žmonių pasiryžimą | kinę, kad bendras darbas yra būtinas kovai prieš didesnį 
gintis ir gyventojų nuotaikas. Tokiomis nuotaikomis gy- pavojų. Europos vienijimo darbą valdžios galios neturįs 
vena ne tiktai Vakarų Vokietijoje gyvenantieji lietuviai parlamentas stebėtinai gerai atlieka.

liausiai teko žodį tarti ir man 
pačiam, Mažosios Lietuvos Bi
čiulių Draugijos vardu, kuria 
proga padėkojau šauliams už 
minėjimo surengimą. Programos 

■ vedėja Liucija Mažeikienė,'pagal 
sąraše surašytų kalbėtojų eilę į 
sceną (tarti) žodžiui kvietė 
skautų sąjungos yyr. skautinin
ką (jis yrą ir Amerikos legiono 
(veteranai)' . apygardos vadas) 
įnž. V- Vidugirį,-tąijg pat Lietu
vių Bęnjrųąiųęųės Vakarų Apy- 

. gąrdč^ įpį^įniųką R. Dabšį, bet 
nei vienas tų dviejų neatsiliepė, 
turbūt, sąįėję. nebuvo. Betgi 
būtų sueinu mąuyti, kad kalbė
tojų "sąrašan juodu būtų įrašyti 
oe jų žinios ar sutikimo (nprs 
tiesą pasakius ir aš buvau pa- 
kviestas žędžiųį — ąpje ta^ 
š anksto nieko nepranešus). Se
kė istoriko Vinco Trumpos kal
ba, trukusi beveik pusę valan
dos. Isterikas V. Trumpa, tik 
atvykęs Amerikon (rodos, 19i9 
ar 1950 metais) kelis metus pa
gyvenęs Los Angeles, išsikėlė į 
Washington D. C., ir ten visą 
laiką dirbo kongreso biblioteko
je, kol išėjo pensijon ir praeitų 
melų antroje pusėje grįžo į Los 
Angeles ir čia galutinai įsikūrė 
Santa Monicoje — Los Angeles. 
Jis čia jau yra keliais atvejais 
kalbėjęs Įvairiomis pregopnis 
mažesnėms grupėms, todėl ši jo 
kalba (Klaipėdos minėjimo pro- 

' ga) buvo jc pirmas pasirodymas 
Į plačiajai publikai, kurios buvo,

galima sa-Įryti, piįna pąrąpijps 
salė. Jo kalbą siunčiu visą išti
sai — įi spausdinamą -atskirai. 
Publika V. Trumpos kalboą 
klausėsi su dideliu dėmesiu ir 
priėmė labai dėkingai. Po pro-, 
gramos kalbėjąu su daug kuo — 
visi“ jo kalbai vertino febai pozi
tyviai, sakė, kad- galėjo 'kalbėti 
ir dar pusvaland-. — būtų buv? 
vistięk įdomu, klausytis,

Sekė trumpa meninė progrhi' 
mos dalis, kurioje solistė Janiną 
Čekąnauskienė padainavo kelias 
dainas, pianistei' R. Apeikytei 
akompanuojant. '

Beveik būčiau .pamiršus pami
nėti, kad puyd gauta porą sįyėi- 
kinįmų rastų: BĄLFo škyrįaus 
pirmininko VI, Pažiūros ir Skau
tų Rajonų vado M. Naujokaičio. 
Juos perskaitė prog. vedėją L. 
Mažeikienė. Kuopos pirmokas 
J. Ruokis pranešė, kad gąuta 
pora sveikinimo- 'telegramų iš 
Ąustęalijps, nuo 'tenykščių. Šau
lių.

Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu. Publika buvo pakvies
ta kavutei, kuria su užkandžiais 
buvo paruošusib's kuopos šaulės 
žemutinėje salėje; <'

Negaliu praeiti nepastebėjęs, 
kad minėjimas buvo parengtas 
ir pravestas tikrai pavyzdingai 
— truko vos vieną valandą ir 15 
minučių, be ilgų neįdomių kal
bų, ilgos menininkų programos. 
Sakoma, kad visą šio minėjimo 
renginį organizavo ir tvarkė,

— Kopenhagoje turintis savo 
būstinę Tarptautinis Sacharovo 
Komitetas ir Frankfurto Žmo
gaus Teisių Dra’ugija pravedė 
apklausinėjimą liudininkų, ku
rie “patvirtino, kad Sovietai Si
biro dujotiekio tiesimo darbams 
panaudoja politinius kalinius. 
XepriHlauspInos Vak. Vokietijos 
^mo-kaus
pirininĮnkąs (j. Gnaučk pareiš- 
H jog nežiūrint to, kad ameri- 
^ęčiąį-ątšaukė savo sankcijas, 
0 :ai padaryta grj-nai politiniais 
sumętimaią, yrą .Įjūįiųa .įrodyti 
pasaulio bankams, kompani- 

,.Įprn$ > vyriausybėms,’ kad jie 
prisideda prie grryejstinąi dir- 
bąnčių .žnjonių įr .ppHtinių kali- 
nių išnaūdojimo. -

— Anglijoje prieš 50 metų 
(1933 m.) Oksfordo universi tėJ 
to debatai- būva sukėlę krašte 
dkfelį-sJftakšmą^: kai '^75: “prieš 

: 15A:baisiis pasiekė, kad jie ne- 
Jkariautų dž sa^o kraštą. Tie stu
dentai spaudoje buvo’ pavadinti 
išdavikais ir komunistais. Šįmet 
vasario mėnesį’’ tos sukakties 
pĮ*Qga,' vėl bus pravestos tą pa
čia tema diskusiją, kuriose da
lyvaus kėli buvusiųjų debatų 
veteranai. ' ' E

— Prancūzija įvedė -naujus 
patvarkymus bedarbio pašalpai 
ir pensijai gauti." Tik - išdirbę 
mažiausia šešis mėnesius-, turės 
teisę gauti bedarbiu pašalpą. 
Profsąjungos kelia triukšmą, 
kad. dabar apie 20G tūkst. 
žmonių bedarbių negaus 
pašalpos.

jaunu 
jokios

- Italas V. Romano kuris 
bandė iš Taivano išvežti 23 sva-. 
rus heroino, Bangkoko teisme 
nubaustas 50 metų kalėjimo 
bausme.

— Baskų pogrindžio organiza
cija Ispanijoje pernai nužudė 
37 žmones. a! j

JUOZAS ŠVAISTAS

ELDORADO
(Tęsinys)

Tuo tarpu į pokalbį įsiterpia Kudriašiovas. 
Jo žodžiai kandūs, su pašaipa tariami.

— Gotzai, o tu būk atviras ir draugiškai pri
sipažink: kiek jau aukso būsi pasirūpinęs Pales
tinai? Mat, man idomu: ar reikalas verčia tave 
pirkti tą žiedą, ar to paties kraujo polinkiai į spe
kuliaciją?

Abraomas pakraipo galva, pąvartąlioja aki
mis ir klausimu ^tsako:

— Hm... Kaįp suprasti ? Auksas ąųkspi ne
lygu. Vienas auksas jau brangenybė, n kitas bus 
dar paverstas vertės dąĮykų. AĮgų 
kaip tik tokio ypatingo sąvuįišką
brangenybė. Už trijų dientj bus mana dukters 
Judit gimtadienis ir aštuoniolikos metų sukaktis.

— Ar tai šita Judit, kuri tąų įr piaistą “ypa
tingą” atneša7

Pro dantis piakošia Roesl, vp ssuvaldydamas 
savo nirštą. Vis dėlto jo įtūžimas, nuolat prityin- 
kęs ir tramdomas, vulkaniškgį prasiyeržia.

— 5 isi atėjūnai vien tik ir tyko, kad jiems 
vi’ur “ypatinga” būtų, o mums Vokiečiams badas 
ir sku di3. Dreck, alb s Dreck!-Visos mūsų parti
jos ir dabzr inėf y Gausybės galvos — impoten
tai. šliužai! i ūsim. .. Taip mes niekad nebeatsi- 
gaurim kaip >- ilstybė ir didžioji Europos tauta.

Mums reikia ko nors tvirto ir aiškaus. Tik komu- — Man visai nerūpi. Čia tavo dalykas, 
nizmas gali dar išgelbėti mus... Į — Jis. vįą sąyu U* savo- Ai, Gotzai, Gotzai,

Abu klausytojai beveik ab,ejįflgąį praleidžią jkoks tų bp širdies šniU&us! Tu visai, matyt, ne- 
desperatišką Roesl šąukąnia. Ši^ jajykas jau sųprąųtį, kąs tą; yrą jausmas ir svajonė. Ta bon- 
įprastas ir įkyrėjęs dabąrtįnėj Ygkjetųpj. Nųo^it įą akąųcjžioj mano vienumoj būtų toks savotiš- 
tai girdima ir jaučiamą. ikas, šiltąs nusiteikimas. Rodos, ji mane pagydytų

Kudriašiovo mintys tųą mętų visai kit^ę Įr ątgąįyiųtty įaiP artimas malonus lankytojas, 
nukrypsta: Juk tų mątąi/kad niekas manęs čia nelanko. Visai

— Gotzai, kąc|ą {ąyo Judįt parūpins man ąąt 
dėtą prancūziško konjako bonką?

Abraomas greit ir gyvai atsiliepia:
— Visada, kai tik tu pasirodysi sų ąmerįįęą- 

niška antklode. Ji man būtinai i'eikąlįnga, kąj 
pasiūdinčiau savo žmonai paltą.

— Vis tau būtinai ir būtipąi. A |ceMiitą paĮt| 
tai savo žmonai tu siūdini jau? Juk pę vipną ąmą- 
rikenišką antklodę čia pat begulėdamas esi su- 
kopibinavęs jau...

— Tai mano reikalas..
— Geras reikalas. Visiems ligoninė nuostolis, 

o tau gera proga uždarbiauti.-
— Kodėl tu man pavydi, jei aš netrukdau tau? 

Raudokis ir tu. Visur reikia įvertinti aplinkybes 
ir naudotis. Jei žiopsosi, taip ir verkšlensi skurs- 
dapias ir dar kitiems pavydėdamas. Tai jau ne 
fain. Toks žmogus, mūsų akimis žiūrint, nevertas 
nė sudilusio skatiko.

— Suprantu, mielas Gotzai. Bet aš niekur 
pas amerikiečius nedirbu ir jokių santykių su 
jais neturiu, tad iš kur aš tau paimsiu tu ameri
koniškų prekių?

įr- svetiuąąs vįsame mieste. Kas tik susi
tinka, garsiai atvirai smogia žodžiu “rus” ir tuo
jau pasišalina kaip nuo Azijos choleros.

— 0 kaip mums, žydams? Irgi tas pats. Bet 
gyvęn|į reikia, nieko nepadarysi...

Tuo metu plačiai atsidaro dvipusės palatos 
dųyys. Jauna vokietuke - slaugė įstumią paslan- 
kųjĮ ^iąlelį su ratukais kojose. Su staleliu slenka 
puodukai ir popietinė kava skardiniame e^ąlipą- 
tame ąsotyje.

Mažai kas ligonių domisi ta kava. Jaunieji 
daugiausia šnekiną ir užkabinėja apvalutę pilna- 
kūnę slaugę. Jai, matyt, patinka ši pramoga. Ji 
mielai sustoja prašnekinta ir kraiposi, šypsnių 
nesigailėdama.

Gctzas norom pasinaudoja kava; Jis papra
šo nęt antrosios porcijos. Tuojau pavirsta prie sa
vo šėputės-stalelio ir išsitraukia puskepalį duo
nos, sviesto pergamentiniame popieriuje, porą 
kiaušinių, vištos kulšį ir cukraus skardinėj Dry 
Milk dėžutėj.

Jo kaimynai gurkšnoja pasiraukydami. 
Skystis drumzlinas, be cukraus ir be kvapo. Vel

tui šalinasi jis kavos vardą. Visai neįmanoma 
sųyokti, kas čia pąskrųzdintą įv ųžšųtįnta. Jei ne 
baltojo molio puodukai, nęt akims nebūtų malonu 
žiūrėti į tą tamsų magermilch^u sudrumsta skystį.

Roesl tapnoja ant pkmytės duonos riekutės 
rwtkelw s&m- Tas 

sirupas labai dabar išaukštintas Roesl tėvynėj. 
Kudriašiovas užkandžiauja, tik lūpas pačiulpda
mas. jįs šiajidię pęĮųri m'ie kavos.

Roesl užkalbina Abraomą:
— Tai, sakai, už trijų dienų tavo dukters Ju

dit gimtadienis ir aštuoniolikos metų sukaktis?
Abraomas plačiai nusišypso. Riebiai sužvilga 

ne tik jo akys, bet ir visa pasmakrė su atkarusių 
lūpų Jo žo.džiąi gįĮųmįnįąį if šįrdies
šilimos glostomi.

-r Jo... A daili mano Judit, tiesa? Fain mer
gina! Ji ir jaunikį turi iąų. Qudrus, gyvas žy|įis.

— Syeikinu... Man, žinoma, visai kas’kita 
įdomų, jei padėjau kĮąusiųė|į.

- Niu? '
— Be abejo, tu savo dūkteią myli, jei- taip 

rūpinies ja...
-M* ;

y§im, tu pųpęrki šitą mano žiedą ir 
dovanoji Judit Po kiek* laiko ji parduodp. Kaip 
tau natiktų?

— Niekas nepatiktų. Aš jos neh< m> lėčiau.
(Boa pausneu)



TeL: 562-2727 arba 562-2728

Linų rovėjos, grafikaViktoras Petravičius

— G. Foat, Kalifornijos mo
terų organizacijos pirmininkė, 
turės aiškintis teisme apie biz
nieriaus nužudymą.

— Libanas nesutinka leisti Iz
raelio kariams tikrinti 30 mylių 
demarkacijos zoną.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rdn Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

— Knygų vertintojas Thomas 
M. Tanner tvirtina, kad Spring- 
fieldo knygynas turi Lincolno 
pasirašytą vergų išlaisvinimo 
proklamaciją.

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

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

.... .............................. Ui... n...H..................... ....................

■»

TEL 233-8553
Sorvtea 855-4506, Pape 06056 -

DR. A. B. GLE VELKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Strwt 

Valandos pasai susitarimą.

— Japonai pagamino naują 
foto aparatą, kuris žodžiu duo
da nurodymus, kaip atitinkamo
se sąlygose jį nustatyti.

PAVERGTOJE LIETUVOJE

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
261S W. 71rt St TeL 737-5149 

Tikrina ski*- Pritaiko * Vinim 

ir “contact lenaes”,

* Jungtinėse Valstijose yra 11 
miestelių, kurių vardas yra 
‘"Moscow”. Bet nei vieno tų mie
stelių gyventojai nenori pripa
žinti, jog tas vardas yra paimtas 
iš sovietines Maskvos. Daugu
ma mano, jog tai indi joniškas 
vardas. riti -

NAMAI NETURĮ
SAVO VEIDO'

KNOW YOUR HEART
Oftoo tetefwMK 774-2M8, 

iMdMaadlaa HIMu 448-5545

Dr. LEONAS SKIBUTia 
INKSTŲ, PŪSLAS IK 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 WEST 63rd STREET

Prostatos, inkstų ir ilapuma

’ PERKRAUSTYMAi

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 337IS 

Tek (8132 321-4209 HELP ^OU^ HEART FUND 

help

LttdinMt — Pilna apdravte 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chain 
ir VISA kortelei.

R. ŽERiĖNAS. TeL 925-8063

. J? ' 1
Alytaus eksperimenthuj namų' 

statybos kombinatas -jajUsumon- 
Į tavo 5,000 namų (kasmet po 
tūkstantį). Surenkamus^ namiis 
kaimui gamina ir kiti fabrikai 
Lietuvoje — Vievyje ir Pale-, 
mone.

Bet, kaip rašo Bronius Barz-; 
džiukas (L. ir 
surenkamų 
industriniu būdū ir- pastatytų 
įvairiose- vietose jLįetuvoš kai
me, “vienodumas' glurržna net 
mandagius ‘ svečius, . sų^pažįs- 
taričius su mūsų kaimo statybo
mis. .

Industrinė statyba visai atsky
rė gyventoją nuo paties staty
bos proceso... Tokių namų gru
pė parodo “bedvasę, žmogų įžei
džiančią beveidžių vienodų pa- 
statų-dėžučių eile’’.

Straipsnio autorius siūlo visą 
eilę patobulihifn'ų kaimo staty
bai, tarp kūfių, siūlo’ atsisakyti 
plokščių štefeų. “Šlaitinis stogas 
ne tik puošia namą, bet ir teikia 
gyventojams patogumų: aukšta 
pastogė leidžia išplėsti butą”, — 
sako Br. Barzdžiukas.

r M.,,1982^X1-20), Į 
hamų, pagamintų

3EZ*vo L’e!uv0s pasjunltnyfiėjc IZon- 
done. Mirė 1970 m., eidamas 
8o metus.

* * *

FUTBOLO ČEMPIONATAS

Lapkričio 16 d. Simferopoly
je Įvyko trečiasis susitikimas 
ra r p Vimiaus “Žalgirio” ir Kiši- 
movo “Nistru” komandų. Čia 
paaiškėjo Sov. Sąjungos futbolo 
pirmosios lygos čempionato nu
galėtojai. Apie tai v'umaus laik
raščiai pranešė nežymioje vieto
je ir mažiausiomis raidėmis, 
matomai, kad vėl nepasikartotų 
uemonsiracijos. Mat, rungtynes 
vėl laimėjo ‘ zaigins ’, rezui- 
latu 1:0.

* * *

DĖSTYTOJŲ UŽDAVINIAI

Lapkričio 19 d. Kaune įvyko 
lespuoiiROs aukštųjų ir specia
liųjų vidurinių inoKyklų visuo
menės moKSių dėstytojų suva
žiavimas. Ministras H. Zabulis 
paa.arė pranešamą apie uždavi
nius toliau tobuiinL dėstomąjį 
daiyką. Komunistų partijos cK 
pru^ragandos ir agitacijos šky- 
naūk vedėjas J. Kuoieus isKeiė 
ideologinio fronto darbuotojų 
uždavinius “paaštrėjusios ideo
logijos kovos sąlygomis”. 

* * *
KAUNO LAIVŲ ĮMONĖS 

DARBAI

Kauno laivų remonto įmonėje 
ra pn'itiOji l,0ū0 tonų tal

kos oarzh. 1 as laivas ateinantį 
pkv'aširĮ vežios krovimus tarp 
. urbai'Ko'ir Klaipėdos.

Naujoji barža pritaikyti plau- | 
.vioxi ir n'egliiuds'ė vandenyse. | 
^oje yra m'ecnanižmai krovimo i 
uarnams. 

' - • j ' ' T

lėjė pat įmonėje statomi vil
kikai, Kurie tinka ir talpioms 

rz'om s vilkti upėje.
(Iš Europos Lietuvio)

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St.

Chicago, IL 60608
24 Hour Service(312) 226-1344

EUDEIKI
-

GAIDAS- PAIMI D 
Geniausia nt didžiausia laidojimo įstaiga 

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

Telefonas 523-0440

HOUEkNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ

VILNIAUS LANKYTINOS 
VIETOS -

Pastaruoju taiku Vilniuje at
sirado dar viena lankytina vie
ta. Žmonės traukia i Karoliniš- 
kes pasižiūrėti naujojo leiėvizi-1 
jos bokšto. Čia liftu galima pasi
kelti į 165 metrų aukštį ir iš to 
aukščio pažvelgti į sostinę ir jos 
apylinkes.

Bokšte yra “Paukščių tako” 
baras, kuriame galima valandė
lę pasėdėti. - Nusileidus žemyn, 
galima užeiti į netoliese, esančią. 
‘ Merkūrijauš” kavinukę, pasi
dalinti įspūdžiais...

■ Bet'čia,. 'kJSp: sako7 “Latefatu- 
ros ir. Meno” korespondentas, vi
sos teigiamos emocijos ir bai
giasi. Visa kita, ką pamato Ke 
liauninkas, 'patraukęs arčiau te- 
, e vizijos bokšto, džiaugsmo ne 
Kelia. Tai milžiniški piktžolių 
laukai, dar niekad neregėję dai 
gio. Tai mazuto ar kitokio skys
to kuro 'cisternoj, kurios pri
klauso vienai iš dahgelro organi 
zacijų, stačiusių Šį centra. Ta. 
vienur kitur pabarstyti statybi
nių medžiagų likučiai ir atliekos. 
Tai kažkokie apšepę, laikini san-

1 dėliukai. Tai, pagaliau, didžiulis 
kitados suvežtų žemių (ir ne 
rien tik jų) sąvartynas, kurį ly
gindamas ne vaiandą ir ne dv. 
.urėtų padirbėti buldozeris.

“Gera pasižvalgyti į Vilnių iš 
paukščio skrydžio! Bet kaip bū
tų malonu, jeigu žmogus, eida 
mas aplink mūsų garsųjį bokš
tą, nesukluptų ant šiukšlių kiū 
vos!’, — sako laikraščio kores
pondentas.

* * *

PAMINTAS K. VAIRAS

Vilniaus spaudoje buvo pami
nėta rašyto.,o ir literato Karo
lio Vairo-Lac :ausko 100 metų 
gimimo sukaktis. Be litera tūri
nio darbo, i. Jaii as-iiač,. am kas 
dirbo ir Lie. a/os diplomatinėj, 
tarnyboje, šešerius melus išbu

TĖVAS IR SuNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

*

%

— Prezidentas Miterandas pa- 1 
.eiskė, kad palestiniečiai patys 
.ari nuspręsti savo ateitį ir i 
^ehis turi būti leista įkurti savo - 
nepriklausomą valstybę. •

— 'Kliala Lumpurė, Malaizijo
je, už narkotikų prekybą pakal
ei trys kiniečiai, jų malonės 
prašymai buvo atmesti.

— Jugoslavų kariuomenėn 
jus priimtos moterys savanorės, 
račiau jos nebus skiriamos į šar
vuočių dalinius. Per šešis mėne
sius galės pasiekti puskarininkio 
laipsnį.

2o33 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345 I 
I
4 

■4TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 60th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL; 652-5245

Mylimai žmonai
JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

A. A. STASEI ŽADVYDIENEI Aikštės automobiliams pastatyti
i

Amžinybėn iškeliavus,

t

hrakiorių

ŠIEPUS Ai U. LAGb LB SŪNŪS
(LACRlWIQLi

Li WTIS rtotiea, U10 AM bans*.

I

fATARNAYIMAt

PJR1M1 

40PLYCIA* 
'ĮSOSE MIESTO 

□ALYSfc.

didžio skausmo prislėgtą vyrą OSVALDĄ, Lietuvos kariuo
menės kapitoną, ir kitus artimuosius šioje liūdesio valandoje 
(nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdimei

Apdraustai parkrauatymat 
ii įvairiu atstumu, 

ANTANAS VILIMAS 
T*L 376.1882 arte 37649M

SOPHIE BARČUS 
<AOIJO IEIMOS VALANDOS

i

Vedija — Aldona Daukw 
Tolefj 778-1543

Chicago, Illinois 606!
Tekt 778-5374

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8-30 raL vakaro.

Visos būdos ii WCEV stotimų 
banca 1450 AM.

nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.
Stotie* WOPA - 1490 AM 

transliuojamo* fi mūšy »tvdijo* 
Marquette Parke.

‘NAUJIENOS” KIEKVIENU !
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

IRUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JAJCafoi

UMivif

TėL GAfayetU I-M79

"HiillHlilHlliHllll

ir kiti giminės.
Į

IIIIHHIIIIGiliai nuliūdę:

Vyras STASYS, dukt* DALI \. sūnus JURGIS, 
broliai KAZYS ir JURGIS su šeimomis

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 60629

^Lietuvos Aidai”
KAZt BRAZDŽIONYTt

Proęrsrr^

LAIMA (JARAITĖ) ir ALGIS PAUGIA’ 
ir ANTANINA (JARIENĖ) REPŠlENf 

Melrose Parke, Illinois

Į Vakarų Vokietiją atvyksta1 
Jovietų ekonomistas.

— Jūsų ekonomija yra tikrai 
Jūdnoje padėtyje, — aiškina jis 
vokiečiams.

— Kodėl? Juk mūsų krautu- 
.ės pilnos prekių!

Kas iš to, jei žmonės neturi 
pinigų jas pirkti. Iki šiol dar ne-1 
mačiau nė vienos eilutės prie 
krautuvės... i

CHICAGO MOTOR CUTS TIFS OK 

tXPRESSIVAy DXMff6-
KEpuMšc 7-1J1J

92U SOUTHWEST HIGH WAX, ruoe Hilu, HL 174-441*

BUTKUS - VaSAITIS
Pranešame giminėms, draugams ir pažjstamiefns, kad 

mūsų mylima

A. A. LAIMA [JOBELYTE JASAITIS,

rimus i 1927 turtų rugpjūčio H dieną Palangoje, po sunkios 

ligos mirė 19&3 metų sausio 22 dieną Bostone.

PETKAS BIELIŪNAS

ULLUiJTD'JTU



Marquette Parko Liet Namų Savininkų 
draugijos nrcpagandiiiis susirinkimas

Chicagos miesto majore Jane Byrne

pinosi gyventojų saugumu, ją 
gerove,- namų-statyta, pensinin
kais, siei.ė darbininkus ap ū- 
p n’i darbu. Kalbėjo apie 20 
nueiti. Plojome. Palydėjome 
tutCmis.

(izn jau 
viekas ap’c 
jis užaug* s i 
Jo, kūip i 
išsaugoti n pažeistą šią koloni
ją, kuri y:a 
prantrie-mė

Lietuvių spauda ir radijas 
kvietė Marquette Parko namų 
savininkus ir svečius šių metų 
sausio 21 d. 7:30 vai. vakaro j 
parapijos salę išklausyti majorės 
J. Byrne, Fr. Savicko, Fr. Brady 
ir kitų pareigūnų pranešimų 
rinkimų reikalu.

Valdyba gerai pasirengė: sce
noje du stalai padengti, Ameri
kos valstybinė ir Lietuvos tau
tinė vėbavos, didžiulė reklama 
— Welcome! Mayor J. Byrne & 
Išr. Brady’, garsiakalbis, pilna 
salė kėdžių. Prie vieno stalo sve
čiai, prie kito valdyba sėdėjo.

Paskirtu laiku salė buvo už
pildyta. Atvyko ir pareigūnai.

P>rm. Z. Mikužis 7:30 vai.,

visais 
uz kitas.

in:- 
ka-

Žemi — Pardtvlnwi , įtempi, 
UAL ESTATS FOR SALI J REAL ISTATI FOR IALB

iai kalbėjo Fr. Sa 
š>ą koloniją, kurioje 
<r jo šeima gyvena.

ir mūsų visų, noras

: mandieritis John (lorlis kalbėjo 
apie mūsų kolonijos sustiprin ą

' apsaugų.
‘ kriminal
ael 139;
L’stinių

To budrumo p.isėkpje 
as l‘.;32 m. sumažėjo 
Patiekė- ir daugiau s 

duomenų iš p 4ici 
mūsų rajone.

Iš to paties distriklo parcigū- 
' nai p. Vindašienei ir P. Pelinė ui 
' įteikė žymenius.

Pranešimams pasibaigus, pir
mininkas Z. Mikužis visą valdy- 
! bą pakvietė į se ną padaryti 
' nuotrauką.

Visi skirslėmės 9 vai. vakaro, 
’patenkint!! administracijos pa
reigūnų apibendrintais praneši- 

! mais ir įsa tikinome, kaip Frank 
; Savickas sakė: “Visi balsuoja-. 
■ nie už majore J. Byrne ir Fr.' 
Brady’’. ' . I

K. Bankus I

AMŽINOSIOS GYVYBĖS i 
VANDUO

“Jėzus atsakė ir tarė:

Sekantieji užsisakė Naujie-
P. Kruk. nis, iš Boston, 
ir V. Trumpa, iš Santa..,, 

Monica, Calif. Dėkojame abiem, ’jai

— A. Juze’skis, >š Dowagiac, 
Mich., rašo: “Siunčiu $80, iš ku
rių $10 1983 m. Naujienų pre
numeratai ir $10 auka. Linkiu 
Jums visiems, Naujienų darbub- 
lojams, laimingų ir ištvermingų 
Naujųjų metų tokiame sunkia
me šio meto spaudos darbe”. 
Ačiū už gražius linkėjimus ir pa
ramą Naujienoms.

— Vytautas Beliajus. iš Den
ver, Colorado, Vilties žurnalo 
redaktorius, ilgus metus buvęs 

Į lietuvių tautinių šokių mokyto- 
‘Kiek-1 ias Chicagoje, atsiuntė $20 Nau

jienoms paremti. Dėkoju ir no- 
I riu priminti, kad ir aš šokiau su 
• tavo grupe prieš daugelį metų. 

(Thanks Vyts — from Kriščiū
naitė).

i
Į — Anna Wasill, iš Hart, Mi
chigan, atsiuntė Naujienų pre-

na s:

pridėjo Naujienoms paremti: | 
| Pranas Dovydaitis, iš Los Ange
les. Caiif.; Stasys Gedgaudas, iš Į 
Kenosha, \Vis.; Stasys Jurkū
nas, iš Marquette Parko (žiemes 
mėnesius praleis St. Petersburg 
Beach, Fla.), ir P. Mitkus, iš 
Bridgeview, 111. širdingai <iėko-| 
jame visiems.

— Izraelio ir JAV kariniai 
ekspertai sutarė drauge praves
ti studiją apie buvusį Libano 
karą ir įvertinti sovietų ir ame
rikiečių ginklus, panaudotus ta
me konflikte.

i

J 1 111 11 1 1 L IB II IIIH II |pm ■ ■ ■

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKO.TF
yn feniansi*, aidimasis Ir turtingiausia lietuviu ęcr-

tanixaclįa, lietuviams IstikLoaT tarnaujanti jau per 92 joetus.
SIA — atlieka tnltūrinlua darbut, gelbsti tr kitiems, 

dubus dirba.
^LA — išmokėk? daugiai Kaip AŠTUONIS MILIJONUS 

tpdraudu savo nariams.
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomia S1A neieško 

pianu patarnauja tik savišalpos pagrindu
Kiekvienas lietuvis tr lietuviu draugaj tali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

— apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, nekianeixn? 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

—vkikus apdraudfia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudoa rūmą temok*, tik $3.00 metam*.

SLa — kuopu vyra visoae lietuviu kolonijose. Kreipkite? 
J savo apylinkės SLA kuopn veikėius jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA IsnrašytL

sveikindamas gausiai susirinku
sius. pradėjo susirinkimų.

Pirmas kalbėjo 15-jo wardo 
aJdermanas Fr. Brady. Jis api
bendrintai kalbėjo apie pasiren-, 
girna rinkimams ir norą apsau-' VICnas> kuris Seria šito vandens,
golf musu kolonija nuo negru vel trokvš- Rel kas Serš vandens, 
antplūdžio ‘ ' kurl° as J’ain duosiu> pasidarys

Jo kalbos melu atėjo majore |ame šaltinis vandens, trykštaa-
J. Byrne, lydima palydovų. Visi *™Žinam gyvenimui." (Jo- 
alrislojimu ir plojimu ją pasvei- no . .,
kinom. o pirm. Z. Mikužis anglu '■vieciame visus pasiklausyti ~ _
kalba ją sveikino. ' ' I gerosios Naujienos Lietuviams’ numėratą metams ir pranešė;

Sekrstorė 1). ' Mockeliūnaitč šinndii™ 8:45 val- vakare ra,li- 
perskaitė .1. livrne indorsavimo jo ba"?a 1430 AM “Lielu 
rasta. " 'V0S Aldus”

J. Byrne priminė, kad nuo* Sekmadienį 9 vai. ryto išgir-., Dikinic iš I ondon Ont 
IU79 .net. Ji dauS projek.y įsy- SopMe i
vendini), sumažino išlaidas, rū- i , nnmomtn mnnnriomc malam« nParašykite mums. Prisiusime .numei - vienc,ie,ns metams, o 

^likusius Naujienų aramai. Dė- 
f. ko jame.

’ p
• — Naujas Naujienų skaityto-

kad jau sulaukė 90 metų gra- 
jžaus amžiaus. Linkime jai su
laukti šimtmečio.

j knygelę, per kurią galėsite su-
I žinoti kaip priimti vandenį
; trykštantį amžinam gyvenimui
Mūsų adresas: Lithuania! Min- jas C. Strolo, iš Pompano Beach, 
istries, P.O. iBox 321, Oak Lawn, p]a 
Hl. 60154.

S

I

»
s

kurie zuoa

pelno.

atsiuntė prenujneratos mo- 
! kestį ir $5 už kalendorių. Ačiū.

— Naujasis Vakaru Vokieti-! ~ Sekantieji skaitytojai at
jos Transporto ministeris nuta-!siuntė metams ir

. rė panaikinti buvusiojo ministe-j * ----
rio paruoštąjį nutarimą bausti

GaEU fcreiptfr ir tiestai i SLA Centru
LITHUANIAN ALLIANCE OP AMERICA

157 W. ».

20 markių bauda tuos automo-Į| 
j bilistus, kurie nenaudos saugos 8 
lm^.. - ‘Sdiržu. I

1

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKšOS

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: >

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
> NAMŲ PIRKI/AAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

» NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

Du miegami ir du kambariai skiepe.
— Izraelio radijas vėl uždrau- Centrinis šildymas atskirai kiękvie- , ~ .. i nam butui. 2 auto garažas. Aluminum

dė savo programose R. Strauso langai, švarus. $67,000. 62-tros ir
buvęs California.

nacių simpatikas. Keletą savai- 5 ir 4 medinis Brighton Parke, arti
muziką. Kompozitorius

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto lekBa^. 
Dirbu ir užmiesčiuose, grolt, 

garantuotai ir sąžiningai 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Avė. 
Tai. 927-3559

čių tas draudimas buvo al- 
šauktas.

' mokyklų. Mažas Įmokė j imas. Savinin
ko paskola.

— Praeitų metų pabaigoje 
Pravda paskelbė ilgą straipsnį į 
apie Albaniją, kuri nuo 1960 m. 
yra nutraukusi diplomatinius 
santykius su Maskva. Sovietų 
Sąjunga norėtų vėl užmegzti 
santykius su šia maža komunis- i 
line valstybe. :

I 
i

.— Maltos parlamsntas prave-j 
dė įstatymą, kuriuo be Darbo 
direktoriaus leidimo darbdaviai 
neturi teisės atleisti iiš darbo 
darbininkų. Sumažėjus turizmui 
ir eksportui, saloje prasidėjo 
nedarbas.

I

* Medicinos mokslas taip nuo
stabiai išsivystė pastarųjų metų 
bėgyje, jog jau yra negalimas

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. G3rd St.
Tel.: 436-7878

dėmesio 
62-8C METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automeblllo 
Liability apdraudimas pendnl*.

kams. Kreiptis:
A. LA U R A I Tll 

«4« So. ASHLAND AVI, 
TeL 523-8775

—

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
LR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
H erm an Dečkys 

Tel. 585-6624

Dengiame,ir taisome visų rū
šių Stogus. Už darbų garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
. 6557: S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629

434-9655 ar 737-1717

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

BEN’S SHRIMP HOUSE

1049 W. North Ave.
U 7 • v <7 v w v .

daiktas, kad gydytojas nesuras- Rūkyti karpiai (cbubs), sturys 
tų .bent kokios ligos pas pa- (sturgeon) ir upėtakiai (trout) 
ęientą. bei RŪKYTI ŠVIEŽI UNGU-bei RŪKYTI ŠVIEŽI UNGU

RIAL Tel. 337-0263
i

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA i

WINTER 
OVERCOAT.

o

Don’t Go Out Without ft. 
©1983 A.H. Robine Consumer Products 

Divitxxi, Richmond. Virginia 23230

i

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS

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

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, R 60608 .

t

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, 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, Les Angeles, CA 90039

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI 
Naujienose galima g&uti nepaprastai įdomins gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo at*iminiinna.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL liečia 1906 
metų {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai u 
tusirŪDinimą_____________________________

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

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Gu«sen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ĮMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ČekJ srb 
money orderį prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo lAlaidoms,

ITW fcų HAL8TKD IT, CHICAGO, IL «MM

i iniir M iiiSi ritr rtiiHiMiiiHiiiiiMiir it 4411^^44 mum

Laikrodžiai tr branffenybfa
Pardavimu ir Taisymu 
2644 WMt l^th Strut 
Tef. RIpubĮIe 7-1941

“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.

——-— ■' . ----

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

• ’ -f.

M. Š I M K U S

Notary Public , 
INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maphwood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pn* 

žyniai ir kitokie blankai..

TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali daug 

Didėti teisininko Prano ŠULO 
oaruošta^ — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomi? 
formomis

Knyga su formomis gauna 
<na Naujienų administracijoj*

HOMEOWNERS POLICY

0642, - 42*4454
Stat’- ? ar ra r»<t jrd Casua-- font; v

Advokatas
j GINTARAS P. ČEPĖNAS 
į Darbo valandos: Kasdien: nuo 

9 vai. ryto iki 6 vai vakaro.
' šeštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai. d. 
(Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, m. 60629MEET THE CHALLENGE!

18.00 >

F3.00

82.00

r?

PATS SKAITYK IR DAR

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS**

s 
f

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLATHS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

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

6606 S. Kadzle Ava. 
Chicago, III. 60629 
Tel.: 778-8000

THE NATIONAL GUARD'i

6 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Tuesday, J*>u*Zv 25, 1983


