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Jariados vyriausybe deportuoja 
buvusį Kauno geto viršininką 

ianados vyriausybės ak- remia visi, kurie darbuojasi tei- 
■š ten gyvenančius “na- 
> nusikaltėlius” išsamiai 
oja Los Angeles Times. 
1,19) L Dienraščio korės-’ 
as Stanley Meisler rašo 
įto, kad Vakarų Vokie-i 
siąs perduotas Kanados * 
delmut A. Rauca. Antro- į 
alinio karo metu buvęsj 
geto viršininkas, kurio 
i buvę nužudyti 11,579 
penkis jis pats užmušęs.’: 
sukėlusi didelio susido- 

, nes jo atveju Kanados 
rbė pirma sykį patraukė 
lybėn Kanados pilietį, 
■tą nacių karo nusikalti- 
auca imigravo į Kanadą 
?mės ūkio darbininkas/; 
.Vokietija jau 1961 me- 
;kelbė, kad Rauca areš- 
is “už akių”, 
dos žydų Kongreso pir- 
is, teisės profesorius Ir-\

BULGARAI ŽINOJO APIE 
ŠŪVIUS POPIEŽIUI

WASHINGTON. D.C. — Bul- ’ 
Į gari jos vyriausybė žinojo apie 
1 Mehmet Ali Agca pasikėsinimą 
|prieš popiežiaus gyvybę, tvirti-’ 
na ČIA vadovybė. |

Bulgarijos agentai glaudžiai 
dirbo su Agęa ir jie kurstė at-'! 
bėgusį jauną turką kėsintis prieš 
popiežiaus gyvybe. Agca naudo-; 
jo revolverį, kuris paleidžia 
kulką, bet nepaleidžia dūmų. Į 
ČIA žino, kad prieš 20 mėnesių 
tokius revolverius naudojo bul- ' 
garai. Jie atvežė Agca į Romą,' 
jię atvedė jį į šv. Petro aikštę,' 
kurioje popiežius laimino tikin-' 
Čiuosius.

Agca, norėdamas išsisukti, 
įvairių dalykų primelavo, betllert pareiškė, kad; Rau- 

davimas Vakarų Vokleti- 
sprendžia problemos, nes 
» kaltinamųjų ne vokie- 
lytų europiečiai. Kanados 
j’bė nenorinti jų perduoti 

komunistinėse šalj’sę, 
ridinės x sistemos “įtarti- 
u daugiųiĮa^tų šalių. Ka- 
letūri '.“ekstradfcinės su- * • i y* ' * j
.ir todėl/atsisakė Soviė-|

angai išduoti latvį Ha-.- 
Puntelj. - ‘Cotfer -pasiūlė,;
nada išdtibtii tuo®,, kurie mį kardinolų kolegijoj pats po-; 
ietis objektyvau^ teismo, 
.teistų Įpati.\. Y

i-dos- vyriausias. teisėjas 
nesutinka', " kad Kanada 
galt teisti vadinamuosius 
lusik^lteljtis’^ už nusikai- 
nadarytus.ne Kanados tė
ję 2-ojo Pasaulinio karo

kai tvirtina, kad bulgarai jam 
padėjo kėsintis prieš popiežių.

L POPIEŽIUS PAKELS BER- 
. NARDINĄ Į KARDINOLUS

VĄTĘKANĄS. — Popiežius! 
Jona^^aųfiųsl^ ryto^į^k©M 
Chicagos drkį^^iipą? Jdšėpti < 
Berną r din į karditKilo laipsnį.* 

•• Bernardin atskrido į Romą L * į ’ •sekmadienio vakare, o trečiadie-

iP

_ George Bush

Viceprezidentą George Bush iškilniir.gai'prrėmė Vo- • 
kietijos vyriausybė. Jis atskrii.o tartis su vak. vokie

čiais nusiginklavimo reikalais. Pirmon eilėn — 
atominių raketų mažinimas.

SEKRETORIUS GEORGE SHULTZ 
»IŠ TOKIJO VYKS Į PEKINĄ

JAPONIJA BIJO. KAD RUSIJA NEPERMESTU
ATOMINIŲ GINKLŲ K EUROPOS Į AZIJĄ ‘

TOKIJO. -— Japonijos prem- -----
jeras Jajųhiro Nakasone išdės
tė sekretoriui George Shultz Ja-

Ypiežius pakels jį į kardinolus.
Manoma, kad kardinolų kolė-į

■įgijoj bus pakelti į kardinolus' P°n*j°S baimę ; dėl Sovietų Są- 
. keli k i tii dvasiškiai. Arkivysku-'JW#0S pasiryžimo išvežti vidu- 

pas pasakė, kad jis truputį nėr-i atomines raketas
viiolas, bet jis džiaugiasi ir jau-p’^ Kuiopos į Aziją. Japonai bijo, 

,čiasi gerai. Jam jau yra pasiū-.'^a<^ 1U*3’’ permetę atomines ra
tas ružavas apsiaustas, bet siu- ^^as iš Europos į Aziją, galės- 
vėjai dar turi jį pritaikyti. Jis nan(l°h ias prieš Japoniją.

Sekretorius Shultz susižinojo 
su prez. Reaganu ir prašė, kad 
amerikiečiai Ženevoj vykstan
čiuose pasitarimuose reikalautų 
siinaikinli Europoj turimas ato
mines raketas, o ne vežti jų į 
Aziją. Rusai sutinka turėti Eu- 

ties policijos vadas Al Singleton rf>poįe plačią zoną, bet nenori 
pranešė, kad sekmadienio naktį raketų naikinti, 
nepažįstami asmenys įsiveržė į 
generolo našlės Mary Louise' 
Vega namą, nušovė 8 metų am-Į 
žiaus sūnų ir išėjo. Buvo lengvai 

JAV-ių Valstybės sek re-Į sužeista ir motina. ,
George P. Shultz lapkri I 

d. raštu pasveikino latviu; 
e t. ,___ _
abrėždamas. kad JAV-ės M-ami. 
ažista ir niekad neoripa-

Be to, pareiškė Evaps, įgnO) fcac[ bus daugiau darbo, bet 
‘jis jau yra pramokęs greitai pa-1 
ruošti sprendinius.

>s parlamentui būtų “itin 
1*1 priimti įstatymo, pa
ti asmenys būtu padarvfi 
įsais už praeities veiks- 
urieKanadoje nebuvo lai- 
lusikaltimais tuo melu.

♦ * ♦ *

ITYRĖS SEKRETORIUS 
IRINA LATVIU “KOVA 
NEPRIKLAUSOMYBĘ” 

ijos 64-osios nepriklauso- 
naskelbimo sukakties

NUŽUDĖ NIKARAGVOS 
GENEROLO SŪNŲ

MIAMI, Fla. — Dade apskr

fURADO BESISLAPSTANTĮ SAULAITE LEIDO RODYTI 
RUSU SUSUKTUS FILMUS

VISAS ŠIMTAS PIKETININKŲ NEŠIOJO PLAK? 
NUKREIPTUS PRIEŠ JĖZUITUS

NEW YORK, N.Y. Nacių gau- 
dvto as Simon Wi.senthalas iš- w V •
aiskno pagarsėjus i) nacių dak
taro Josef Mengele slapstymosit 
vietą. Pasircclo, kad dr. Mengele 
Ausvico itevykloje darė įvai
riausius bandymui su suimtais.. 
Scilių melu jis^liepdavo išreng
ti kaliui nuoga, kad galėtų nu-J 
statyti kada žmogus miršta nuo 
šalčio. Sušalusius žmones įmes
davo i šalta ir kduota vandenį. .K tniu- fdmu rodvma Jaunimo

Mengelė.gyveno Bolivijos kai- Centre. Komitetas paruošė pla
nuose esančiame ūkyje, visai ne- kalus, nukreiptus prieš jėzuitus, 
toli T;ragvajaus sienos. Jį išaiš
kino laiškais, kai Mengelė 
dėjo susirašinėti su senais 
pažįstamais.-

Praeitą sek- tojus Į kolchozus ir 
o dabar, kada, daug, 
be medicinos priežiūr 
rėš Sibire, tai pradėj 
dainuotas dainas.

Kad komunistinė 
; paganda nebūtų toki

CHICAGO, III.
nnulienį 100-120 piketininkų pi
ketavo Jėzuitų Centrą, naujam 
provincijolui Saulaičiui 1 idus 

'.rodyti komunistinėje Lietuvoje 
susuktus filmus.

Chicago.)e buvo suorganizuo
tas Komitetas prieš komunisti-' kai ko necenzūravo, 

iškarpyti negalėjo.

Dar nepradėjus fil 
viena 70 metų moter 
dils priepuolį. Nei j< 
skautai akademikai. : 
tojai, neturėjo pin 
galbos. Salėje nebuv 
gĄ’dytojo, kuris būtų 
senutei padėti. Dvi c 
nekreipdamos dėmes 
vėla, išbėgo ieškoti 
kų, kad suteiktų pa: 
kviestų ambulansą.

Lygiai 1:15 vai. po 
tautas P. Dargi s. pas 
tais komiteto nariai 
piketminkams už 
atlikta darha, sulai 
grupes, nenorėjusias 
ketininkus ir prane.’ 
kui, kad piketavini 
važiuoja namo. Ne 
pasikartotų praeito 
ja, ka>, piketininka 
vus, buvo išdaužta: 
apkaltinti piketinink

ypač prieš naujai paskirtą pro- 
pra- vincijolą, kuris ėmėsi atsakomy- 

savo hę ir leido rodyti pavergtoje
1 Lietuvoje susuktus filmus, kad 
: sukeltų erzelį lietuvių tarpe, 
■kaip ir praeitą kartą prieš Vasa
rio IF.-tos dienos minėjimą.

• Komitetas prašė piketininkų^ 
susirnkti 3-čią valandą po pietų. 
Jie atvažiavo iš Įvairių Chicagos 
lietuvių kolonijų. Cicerječiąi at
važiavo anksčiau, negu buvo at
vežti plakatai iš Maųųuette Par-

MEKSIKA, sostinė. Praeitą 
sekmadienį iš Gvatemalos įri- 
veržė apie 200 žmonių į Meksi
kos teritoriją ir nušovė du gva- 
temaliečkiš ukinnkus, atbėgu- -t . .

’ •‘sius i Meksika ginti savo šeimos , -t:" • •.. , ko. Daitgensr gilėjo*t salę zvmiaiir galvi)ų.-Vienam vvrui gvate- , ' ., .. . ,./ . , ,' tanksciau, negu piketmmkai pa-maueciai.nuKrto galva. .«’. .., s:rode.
Meksikos vvriausvbė pasius , . , , ' ., . . ' , ' -. .įdomu.- kad tuo padu m tu■ daugiau kareiviu i Gvatemalos . ‘ , , ,. , ,. . viename lezuitu centro kamba-pasiem, kad galėtu apsaugoti ai- . . .... ’ .. ..■ ,• ?.r,vie posėdžiavo ramovenai. Jiebėgusius gvatemaheeius. -Sto- * ... ...• 7, ... T ' ... . - -nutarė išrinkti komisija, nueitivvkla vadinasi La.-Hanaca. .Ik.vra^ .. , .; ’. •<■•■ . . L Li<,p3s jėzuitu namu vadovybę ir'ame puses -nfvhos > atsturh&i^.^Fj, ..... ‘ ‘ .; 1 ,, /-■' , „ /-^•/įpąreiksli savo nepasitenkinimąnuo (ivatėmąlos.siefios'. ,i . ... >?5eS<iWyietmiu filmu rodvmu Jauni-! gurno leskpjamdenai' m'ajMįMK^į r .; , . ’. ' ■' (.entre. Penkių ramovėm’venantieji^Gyasl-emalpj. VyS'šMP’jcT’/. .’ . ,. ■ rii-h/ ' susirado jėzuitų vado-sas indėhak-pasakei'-.kad -ięū J .- . _ . •

.ieškoti i
' ca — nesaugi

DEGTINĖ STUM
IZRAELIS PAKENKS 

TAIKOS PASTANGOMS

WASHINGTON, D.C.— Jeigu 
Izraelio kariai nesitrauks iš Li
bano, tai Izraelis pakenks Arti- ( 
mųjų Rytų taikos pastangoms, ’ 
— televizijos pokalbyje pareiš- 

; kė Egipto prezidentas Hosni 
Mubarakas.

Egipto prezidentas gana ilgai 
kalbėjosi su prez. Rcaganu apie 
Izraelio užsispyrimą neatšaukti

■ savo karių iš Libano, kol nebus 
išspręsti pagrindiniai klausimai 
ir Libanas pasižadės mokėti Iz
raeliui stambių sumų. Tuo tar
pu Libanas nenori pasirašyti jo
kios sutarties su Izraeliu, kol 
neišsikraustys Izraelio kariai.

Libaniečiai yra įsitikinę, kad 
Izraelio kariuomenė, dabar esan- 

Sckrctorius Šhultz paprašė. ti Libane, veža viską, kas pri*. 
—pr;c Libano 1 klausė palestiniečiams. Izraeli-, 

Dabartiniu' tai skaito, jog tai yra karo gro-

Nori japonu paramos 
Libano taikai

Japoniją prisidėti
, taikos palaikymo. .............. .

I^.u uasvcnuiu Gen- Rcinaldo Percz Ve«a a!' metu Libane yra 4.C00 karių
d’Affaires Wash i n et o- v-vko su diktatorium Sumoza į taikai palakyti. Libane esą nč i irs 

Diktatoriui išvažiavus, Amerikos, Prancūzijos ir Itali- 
_ _ _ generolas Vega “išvyko į Niką- joS karius užlaiko. Jungtinės:

prievarta įvykdyto” Latvi-1 het ten buvo suimtas ir Tautos. Japonijos premjeras ne-
ingimo j Sovietų Sąjungą.; gaudytas. Našlė gyveno g. ne- žinojo, ką-sekretoriui atsakyti. 
;tybės sekretorimią laiškas, r<^° nuP'I^,ai’’^ name ir augi- pasitarė su spectalistais ir pa- 
si šiais žodžiais: “Jūsų n° s^nib įsibrovę trys žmo- tyrė, kad Japonija jau yra įdėju
sių nepalaužiamą laisvės n^s nu^l>v® sunM 14 sužeidė. si apie 20 milijonu doFrių. be
it jų tebesitęsiančią kovą! --------------- - Į sustengdama padėti Libano vy-
epriklausomybę gerbia ir’ *>aul basalt tvirtina, kad riausybei. Japonai sutiks finan- 

. George Bush nebūtų kandidatas suoti taikos pastangas Libane, 
i prezidento pareigoms, jeigu pre-1 
zidentas Reaganas pasitrauktų

• atsargon.

bis. Karas vyko prieš palesti
niečius. Palestiniečių palikti, 
ginklai ir sandėliai eina izrae
litams. - ■

KALENDORftLIS

ano 1: Ignotas, Gytis, Tu-* .
lė, Skirgaudas, Brukšvė. j 1 '

Jė teka 7:03, leidžiasi 5:05.’
is dėb4*u6tL . į

— Ronald Reaganas turi du 
metu krašto ūkio frikalams pa
taisyt ir laimėt dar vieną ter-

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo 8503.

Sekrelorius Shultz, praleidęs 
tris dienas Japonijos sostinėje, 
skris j Pekiną rir bandys 
rinti Japonijos ir Kinijos

i riją taikps klausSifrais.
*——š&tA—

sudc- 
pozi-

Iš
sa-

IZINDONAS, Anglija.
Nigerijos ateinančios žinios 
ko, kad Nigerijos prezidentas, 
patyręs, kad nafta negalės dau-

giau nešti kraštui gerbūvio, su-, 
kvietė kariuom nės vadus ir po-, 
Ircijos viršin:nkus, įsakydamas 
išvaryti visus užsieniečius. Įsa
kymas buvo toks griežtas, kad 
turės išvažuoti visi užsieniečiai, 
įskaitant senius, moteris ir vai-' 
kus. Įsakyta ypač griežtai elgtis 
su ganiečiais, kurių buvo dau
gybė. Ganiečius suvarė į uostą 
ir išveža laivais. Jie gali pasi
imti savo pinigus ir tiek daiktų, 
kiek gali pakelti.

Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius Javier Perez de 
Cuellar užsakė lėktuvus, kad 
galėtų galimai greičiau išvežti 
visus Ganos gyventojus.

,r pareiškė profestą.saugesnes vietos. Haftw>’-tS.ž • «>n > > * i< » jį-1* , rL ’ •. apie 30 planatų. Daugu
< . -. • ’ ■ lietuviški, bet keli bu-

pademonstravimas hit-:!?“d"*1;yaj«um!l |,llv0
I.ERIŪI NEAPYKANTOS. pmS

... ;■ Ilą, kuris nepaklausė vyresniųjų
TEL AVIV. Izraelis. Dieną, 

kada suėjoūO metų nuo Hitlerio 
galybės Vokietijoje iškilimo, 
Tel Avivo mieste, Vakarų Vo
kietijos ambasados kieme, buvo 
išsprogdinta rankinė granata, 
žmonių aukų nebuvo.

Apie 500 pašto čekių nuėjo 
tuos maišus, J kuriuos tu- 
būli pasiųsti. Pašto vado-

ne į
rėjo
vvbr išrasvs kitus čekius.

patarimo ir leido rodyti du pa 
vergtoje Lietuvoje susuktus fi*- 
mus. Vienas liete Kazio Borutos 
‘'BalT&ragio malūno” ištrauką 
apie velnią Pinčiulą, o antrasis 
pasakojo, kaip Sovietų valdžios 

Į muzikai renka pavergtoje Lietu- 
; voje senų žmonių dainas, paša 
kas. Rusai ne ši idz’a filmo be 
sovietinės propagandos. Jie iš 
ardė kaimus, atėmė žemę, neįei

namų gyven-

WASHINGTON, 
ringumo depą r tani? 
tė. kad kaliniai d-< 
kaltinius padarė \ge

Dar daugiau nūs 
ręs jaunimas. Nusik 
bet jaunimas pads 
nusikaltimu.

nusikalto, išgėrė d; 
I uncijas a’kohol 
uncijos yra lygiai 
alaus. Kada išgeria, 
da dvąsa nusikallin 
Jaunimas dažniausi; 
nuo 18 iki 25 metų.d <ia

i

Senatorius John H. Glenn pareiškė 
goms. Dabartmiu metu įtakingiausiu D< n 

yra Walter Mond;

kad iri kandidatuos prezidento parei- 
kandidatu

ni



k tragiškai žuvo pa-

VTT AMINAS B-12.

to-šiltiniai yra naudingi Jcunui, 
dėl tik juos ir pasirinkime.

Vitamino. B-12 trūkumo

Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 

Naujausių rnoksk žinių populiarus perteikimas 
•JONAS viDOMAVIČIUS, M. D.

ALEKSANDRO MANTAUTQ 
^ĮMINIMAI APIE PųTYĮ
(Tęsinys)

VITAMINŲ REIKALAI (9)
Nesiduokime apgaudinėjami visokių vita
minų pardavėjų; tik apsišvietimas išgelbės 
mus nuo jų užmačių.

(Mediciniškas raginimas) 
megenų, kepenų? inkstų, plau- 
ų...). \‘si kili vitamino B-12'

ritas vitaminas, kitoks kaip 
i. Jis turi būti kultivuojamas 
l>a auginamas ant pelėsių taip, 
ip penięiįinąs. nes (o vitąipitui 
galima djębliųai pagaipinŲ. 
įsos ir gyvuliniai baltymai 
a gamtoje randami vitamino 
12 gausiausi šaltiniai. Kituose 
aisto gaminiuose to vitamino 
rą didesniais kiekiais.
Vitamino B-12 atliekamas 

darbas žmogaus kūne

Vitaminas B-12 yra svarbus 
ikamai miltinių - krakmolinių 
igių, riebalų jr baltymų apy- 
itoje. Jis talkina sunaudojimą 
i kurių amino rųgščių (svar- 
ą mityboj:) ir vitamino C pa- 
ūdojime. Tas. vitaminas turi 
lėlės reikšmės nervų sistemos 
Įkloję, jis talkina raudonųjų 
aujo kūnelių išsivystyme ir 
deda kūnui sunaudoti geležį.
Gamtoje randami vitamino 

B-12 šaltiniai ..

Vitaminą^ B-12 yra kiaušinio 
ynyje, pičnę,A hi^^Oį .avienon 
. -šąlmon žūvyjė, žiedadulkėse 
ličių duonoj), nevirtuose kvie- 
ų daiguose, organų mėsoje, ki
še žuvyje klek mažiau kiati- 
snoje, sūryje / ir , sąulėgrąžį- 
kipše. ; . ’
Kaip jau visi žinomč, mės tu
ma. pasirinkti .kiekvieno vita
linę sveikus šaltinius —tokius, 
urie nękcnkia sveikatai, nedidi-

Narių čią prijnįnli legen
dą apie šv. Kazimierą, kuri bent 
žąslių parapijoj labai prilaikė 
žmones nuo sulenkėjimo ir ža
dino viltis atgauti Vilnių ir tu? 
rėti nepriklausomybę Būk, šv, 
Kazimieras, prieš savo mirtį pa
sakęs artimiems pareigūnams, 
kurie buvo prie jo mirties: “Kai 
Vilnius u Ideįųva pateks į di- 
deį yąrgą pgr priešo okupaci
ją, tai lai ‘Vilniaus vyskupas 
įsako skambinti visais bąžnyčių 
varpais ir šauktis mano pagal
bos, Lietuva bus išgelbėta”. 
Toji legenda labai veikė mano 
tėyą. Jis ja tikėjo. Ir. kai Vilnių 
okupavo Lenkija, tai klausiau 
tėvo, kaipgi dabar su šv. Kazi
miero pažadu? Jis man atsakė, 
kad čia reikalas yra blogesnis, 

. nes okupavo lenkąį, kurie turė
jo mus ginti, bet visa tai praęis 
ir Lietuva su Vilnium bus laisva.

Šiaip bendrai kaimo gyveni
me pasikeitimai būvį didęli. 
Palyginus su prieškariniu gyve
nimu, buvo daug nuosmukio 
papročiuose ir santykiuose. Tuo
jau metėsi Į akis samagono ga
myba ir to daroma žala kaim° 
bendruomenėje. Ypač pasikeitę 
į blogąją pusę buvo kaimo jau
nimo vakarų papročiai, kur da
lyvaudavo ir senimas. Nebebu 
vo prieškarinės šveĮjpį>s, kai- 
mišk'ai romantĮs^os^ dvasios.

tai jas žudo ir veistis joms 
s trukUo (culture and sensitivity j 
tesi). Tada tik vaistais gydymas) 
tos ligos bus pateisinamas. Ži
noma, turi neimti .jokių nuodų 
(tabokos, svaigalų, narkotikų), 
negerti kavos, nevalgyti sūriai 
■r vengti aštrių prięskonių. To
kiais atvejais patartina gerti VI
RINTĄ pieną (nereikalingi ir 
tokiai ligai neigiamos Įtakos tu- • 
rintieįi hormopąi esti virinimu 
SiĮūaikinąrni). Nė sakyti nerei-

£ * ’ 2“ ** "’v""j k

•kia, Ųad. ąteparunįą visoms 11- 
gojįis, o iąip pat ir atkakliems 

i cbdiiįą lįęįųviškas, tik
rai sveikas maistas.: gausus vai
siais, daržovėmis ir pakankamai 
baltymų turintis. Baltymus ge
riausia gauk iš augalinio mais
to: pupų, žirnių ir kitų ankšti-

gramus. Augą vaikai turi turėti 
| kasdien po vięną-dų mikrp^rą- 
I mus, o kūdikiai — tris.

Ar nuGdingas^yitaniinas B-12?

Jokio nuodingumo nepastebė
ta priimant vitamino B-12 net 
didelius, kiekius.

Išvada, švię^kimės visuose, 
ypač sv^ikat^s ręįkąluosę ir stip
rinkime savus nusiteikimus tvar
kai, pildykinįė naudingas mędį- 
cimšKis žįnjas sąyo gyvepįrųę. 
Naudokime sye^ą gaaistą, pilną 
mm i alų ir M&yą 
ma, o tik gydj’fojųį pa|ąįųs, im
kime vitaminus kaip priedą prie 
maisto. Vien vitaminų tablečių 
naudojimas, nesimaitinąnt rei
kiamai — niekį darbas, pinigų 
papūsta ir ąavcį sveikatos ali
nimas. Užsikimškime ausis vi-’nių patiekalų. Čia dar kiaušinio 
siems vitąminų pardavėjams, baltymai (jų iki tuzino per die

ną) gerai Tamstai talkins. Nau
dok stambiai maltų grūdų duo
ną ir tokius javainius. Sėkmės.

NEVARTOK DĘUSKOS, 
TURŽDA^AS PAKEL

TĄ KRAUJOSPŪDĮ
Klausimas. Gerb. Daktare, pa

Kokį gėrį suteikia vita
minas B-12?

Vitaminas B-12 sumažina nėr-! 
vuotumą, pagerina lengvą at- 

| minties susilpnėjimą, atstato 
Į lyg^vąycs sumenkimą, paleng- 

i koncentruotis, prašalina 
nemigą,, palengviną nusiminimą

I
Kai kurie asmenys (ypač pan- ' 

sininkai) sunkiai pasisavina vi- j 
taminą B-12 dėl skrandžio rūgs- j 
ties neturėjimo skrandyje.. Tcč j 
.Ja liga kaip piktoji mažakrau- . 
jystę (pernicious, anemia) dali- į - •

Į y - v: s? . --- -’7-7t į
,ir rmovargV Taip'pat minėtoji] 

■ f. t A" , pikįvbiiiė’’ mažakraujystė ( per-jvirš 10 metų sulauku- ;,J/.■ * nictous anenųa) . Sėkmingai gy-
,durna vitaminu B-12. ši liga at- 
si randa dėl kūno nepa j ėg ū mo 
sugerti • i kraują vitaminą B-12 

r ... , -i , i .1 (<iėl Skrandyje jsūmažėjušios ar.I 1 o vitamino trukiuno zepklaij-' -. , j rjranyxusios rūgšties), šioje 11-.-.uegi’ettį pąsirodb, gab trukti, me-į,
• , rv • r *• igois vitaminas B-12 duodamas.ai ir kiti. Pirnųeji Vitamino I ’ J 

3-12 trūkumo ženklai pasirodo t 
mažai pastebimais nervų pAki Kiek reikia, žmogui kasdien 
>m.us. Sąkvsim, atsįijąn^a: pa-! 
iulimo šųinąžėjimas, ima truk-1 
joll 'gaiųnjBs, . pąsilpsta- rankos 

,.r kojos, darosi' sunkiau yajkŠ- 
Joti ir kalbėti. . • ’ > 

. Vitamino B*į2 trūku^iųjž^ųk- 
‘ai gali būti neniii0niU>i^lno 
trapas, nėrvųolūmas. ir regulų 
lutrikimąs. Taip pat gali gautis 
proto ligai (šizofrenijai), pana- 
■ūs negerumai ir smegenų pa
kenkimas. Nuolatinis, nepatąi- 
omas proto ir kūno pakenki- 
nss gali gautis, sakysim, para- 
yŽuis, jei vitamino B-12 trūku
mas neprašalinamas. Aišku, to- 

a cholesterolio žmogaus kūne.(kius negerumus turi tvarkyti 
odė! nenąudokim trynių, kiau- 
enos, gyvulio organų mėsos

nai atsiranda dėl yiiąmino 
uūkumo. Ta liga atsiranda žmo-. 
nėms, 1
jiems. Ji būtų mirtina, jei negy
dyta būtu kepenų^ ekstraktu, 
kuris turi vitamino B-12 ir dar 
kito vitamino Folic acid/

gydytojas, o ne pats vienas pa
sentas.

n jekcijų pavidale.

. - ' • to vitamino?’? . ,.
' - s- ,. '; ■« . y"

Pakankamai”', ’vitamino B-12 
gali žmogus gauti tik iš gyvuli
nių baltymų (protęins).>Visi gjy 

.vulinių baltymų nevalgantieji' v- . * - • * -r • • *

tmmėti Ją, .vitaminą.
To vitamino žmogus reikalau

ja labai nedaugi bet tas kiekis 
to vitamino yra būtinas žmo
gaus sveikatai. National Re
search Council pataria' suaugu
siems vyrams ir moterims.to Vi
tamino gauti kasdien po tris (3) 
mikrogramus (tūkstantinė dalis 
ųiiligramo yra mikrogramas). 
Nėščioms moterims reikia jo 
kąsdi.n po keturis (4) mikro-

J* ■• A»
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Ton can’t afford to b* wtcts^^ 
Because ifyou re in charjf w 
the famjK'Kriget.'yoM’f*,’ ' 
•.finkįng oecistooe ebont tne 
future, too.

And that’* where Ų-S- 
Savinsta Bonds come in. Buy 

trough your benk. Or 
tge your husband to 
for the Payroll Sew- 
m vhert wKWfnctag 

.Wtofeyou’r* 
j day-to-dly «► 
11 »tiTI be buCdinr

MLto* ’*-• *>*- *S

taip prekybiškai alinantiems 
žmonių syeikąįą. Kartą ant vi
sados lietuvis tun tapti pats sa- 
yoS syeika,tMj.|y'arkytojas. Jokiu 
būdu nepay^įime vitaminų 
iabietėms inūsų- sveikatos reika
lų. Kad ir kažin kaip svarbus 
būtų bet koks Vitaminas mūsų 
sveika tingumui, vien vitaminais 
žmogus negali gyventi, šalia 
naudingo maisto, Vitaminų nau
doj iinas yrą savo vietoje.

Rutinai naudokime tokį mais
tą, .kuris mažiaiteią turi choles
terolio, nors tok s'maistas tųręių 
i r gausiai vitaminų. Reikia apsi
žiūrėti ir visapusiškai tvarkin
gai maitintis. Yra pakankamai 
vitaminų sveikame maiste. Sa
kysim, naudingo vitamino A 
yra gausiai trynyje ir morkose. 
Trynys yra perkrautas choleste
roliu, o morkos visai jo neturi. 
Todėl vitamino A savam kūnui 
įeikime tik morkas, o ne trynius 
valgydami. Taip elkimės visada 
.r su visais vitaminų šaltiniais.

Pasiskaityti. D. J. Arneson. 
/i įamins and Minerals.

'* * ♦

STENKIMĖS GERU PATA
RIMU PASINAUDOT)

KAIP TVARKYTI SINU
SŲUŽDEGIMĄ?

Khusimas. Visi, sveiki šeimo- 
rje, lik man labai skauda galvą 
nuo sinusų. Gal Žinai, Tamsta 
Daktare, kokią gerą arbatą, ar 

Įkas padėtų, ųės nenoriu vis 
Bufferinus gerti. Nelabai jie ir 
gelbsti: kol nustoja, praeina 3-4 
dienos. Sunku ic dirbti, kai gal
va takia sunki. Ačiū.

Apsakymas. Rjiytą dalyką n> 
rįintai IvarkanŲ visada taip nu
siduoda. Liaukis niekais užsi- 

i ėmus: pradėk reikiamai elgtis 
! kie^vica.os ligos* atveju.
I , Susiima: lartįiiįąu gydytum. 
Į Q alTiksę pr-a^jk ^ąųąiąi 
į nfiuiŲiįi pflmdmgų skys
ięiu: vaisių sunkų, vištienos - ką- 

tį^uįienes buldogo po kvoytą 
! kaįdięn. Tvąrkn dą°t^ ir visas 

■ kiląs kūne turijnas negeroves.
kurios, gali dydinVę negerumus 

’sinusuose. Nustok vartoti viso- 
i kius buferi nūs. įžiūrėk, kąd pa- 
• kiuj kaiųai 
j pucjaina

I naij gulti. pak\w>upk garais už
II swi( ųgųs paklodę galvą.

Gydytojas žinos kaip elgtis, 
gaks padaryti kultūrą bak- 
jų ir kokieflTs vaistams tos 
.terijos jautrios (kokie vais-

ter

Vladas PUtvis -
Dėl Maręinkęvičių lietuvįąku- 

i_ Į mo tenka pasakyti, kad jie buvo 
smarkūs kovotojai dėl lietuviš
kų pamaldų Žąslių. bažnyčioje ir 
stiprūs giedotojai ir bažnyčioje 
ir kaime per laidotuves iš senų 
lietuviškų kan|ičkų. Kaip šian
dien matau savo dėdę. Bolesį 
Marcinkevičių, su susijaudini
mu pasakojanti, kaip sėkmingai 
baigėsi jo vadovautos muštynės 
su Žąslių miestelėnais - dėl, lietu
viško giedojimo ir kitokių pa
maldų, bęt tuo metu jis šluostė 
savo galvą, nss iš plaukų sun
kėsi kraujas nuo sulenkėjusių 
miestelėnų akmenų.

Baigdamas noriu pasakyti, 
kad manp susidomėjimas ma
no giminės praeitimi jau Lietu
vos nepriklausom ybės laikais 
sulaukė š^ęis^.Tai Bajorų drau- ; 
gijos sekretoriaus T, Balandos “ 

•parūpintas, nuorašas dokumentų ■ 
iš Rygos archyvų apie bajorus 
Marcinkevičius. Taip pat gavau 
žuiių Žemės ūkio ministerijoje 
pas agręnomą Marcinkevičių, 
kurio tėviškė buvo Seredžiaus 
valsčiuje, bat kurio tėvai yra 

dėk man: taip mėgstu sūrokai nuo Upytės. Jis priekaištavo 
valgyti, o gydytojas man drau- kodėl pakeičiau gą.rbingą 
džia druską dėl mano pakelto | Lietuvos kovotojų, Mąrcinkevl- 
kraujospūdžio, net svečiuose ėių pavardę į Mantautą.
man esant, o aš pasivėlinu vai
šingumu šeirnininkės, ir ragau
ju jos sų druska pagamintus 
skanumynus.. Kaip man elgtis 
iteityje? Dėkoju iš anksto.

Iš jo lad;t sužinojau, kad prie 
Upytės yra dvaras gudiško var
do, kuris yra Marcinkevičių gi
minės lizdas ir kad iš to dvaro 

Į yra kilęs ir mūsų giminei pri-
Atsakymas. Vienas iš dviejų: j klausė Vilniaus kaštelionas Mar- 

1. nevalgyti su druska jokio vai- j cinkevičius ir kad giminės ženk-
gio per visą savo gyvenimą (jau 
apie druskos barstymą ant pa
tiekalo, dar jo neparagavųš. 
;aip kai kurie savižudžiai ęlgia- 
i, nė kalbos nėra) ir, gydytojui 
alkinant, reguliuoti mirtį grei- 
inantj pakeltą kraujospūdį. 

2. Nepildyti gydytojo nurodymų 
ir. kaip anas rusas, žegnotis tik 
x rkūnui trenkus: pradėti gy- 
lytis - su greitąja pagalba 
vykti ligoninėn tik tada, kai pa
geltas kraujospūdis esti savo at
likęs — taip Tamsiai pakenkęs. 
;ad joks gydymas esti negali
nąs. Tada visos pastangos, 
skaitant ir będruskę mityba. 
?sli šaukštai po pietų.

Išmintingam to pakaks, o ki
tokiam nė Jonas Auksaburnis 
nepajėgs talkinti, čia ir prieina
me svarbiausią žhaogui dalyką: 
jo ąsinęnybėą (nusiteikimų, 
jausmų) sužmoginimą. Silpnos, 
nęsubrandusios iki normos žmo
gaus asmenybės ęjsti žuvys viso
kiausių ąpgąvikų bučiuose bei 
tinkluose. Jie tokias žuvis leng
vinusiai susižvęjpją ir baisiau
siai išnaųęįpją. Tik pažye^itpe 

jį (okius “žvejus“, netikusius 
asmęni^, į įvairauspįąu- 

k‘> ręlįgniųs aįskąįųnųs-kpltjs- 
lus, į vien pinigui gyvęnančius 

j prekybininkus bei visokio ne
žmoniškumų pilnus netekusių 
vaistų bei žalingo maisto parda 
vėjus. Tokie m inkų asmenybių 
specialistai yra žmogui kenks- 
luingesni už v*as nuodingas gy- 
ates kartu sudėjus. Jų kaip ma-

slidėsni ir šiurkštesnį^ Dainų 
motyvai ne kartą bjį iški 
iš “Volga, Volga”

Visur' stovėję Lietuvos' ka
riuomenė ir kareiviai darę Įta
kos kaimo gyventojams, ypač 
jaunimui. Su jaunimu ir gyven
tojais buvo įvairių nesusiprati
mų. Žinoma, labai dąugkas par
ėję nuo pulkų ir žemesnių vie
netų vadų rūpestingumo.

(Bus daugiau)

Gyyenti mes turim mokėti 
ir nieko per daug nepridėti. 
Kas mėgsta persūdyti viską, 
Tam laimė’retai tesutviska.ė

las v ra “Gulbė’7. Marcinkevi
čiaus pavardė yra lenkiška ar 
gudiška. Nenorėjau, kad mano 
vaikai dangstytus! slaviška pa
varde. Vilniaus metrikų archy
vuose ieškojau lietuviškos pir- .

■mykštės Marcinkevičių giminės 
vardo, bet nepavyko surasti. Juk

■ir Pilsudskis (Giniotis) ir Put
vinskis turėjo lietuviškus vardus 
prieš gaudami slaviškas galū
nes ar iš viso naujas pavardes 
po krikšto. GilinantĖ Į Mažosios 
Lietuvos praeitį per Klaipėdos 
Sukilimą, aptikau Mantį, kuris

. buvo kovotojas dėl- Lietuvos su

Juk menas geriau negu .vynas, 
Jis žmogų visad nuraminą, 
O tas tiktai kartais gaivina.

■ • Dagys

YIENATVĖJĘ . .

Laukan miškai if tuštumos 
Ir tu, šridie; tarp’jų viena’ 
Su ilgėsiu po nykiai platumas 
Niūri kTajoji visada?.. ' ' ’

O.kad užgestų mano- nerimas, 
D kad išdžiūt .jausmų .galia, 
-lai nebsijaus širdis vienatviš-

- Nors ir klajotų tuštuma, [ka,

. . Dagys

V

galyoli.
\lb 
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DETROITO NAUJIENOS I iitj” s N 
Į šiurkus.i

KLAIPĖDOS KRAŠTO ATVADAVIMO 60 METŲ MINĖJIMAS

Ant. Bukauskas

Kompozitorius Stasys Sližys

mo minėjime sausio 
Beirote.

Ir vėl mačiau aš josios veidą, 
Svajingą, tylų ir taip rimtą, 
Žvilgsniai smalsiai Į jįjį leidos, 
širdis ir džiaugėsi, ir krimtos.

Detroito Vokalinis moterų kvartetas, vadovaujamas Stasio
Sližio, atliko meninę programą Klaipėdos krašto atvadavi-

23 dieną šv. Antano parapijos Salėje, 
(K. Sragausko nuotrauka) ■

Minėjimas įvyko sausio 23 d. 
Prasidėjo pamaldomis šv. An
tano parapijos šventovėj. Į šven
tove huvcf ihzštos šešios organi
zacijų vėliavos. Vadovavo ŠvyT

gražiai nuskambėjo, publika šil- ’ 
lai plojo. Po meninės progra-!

w M

licnienė dainavo sekančias dai
nas: Į darną aš jausiu (muz. Z. 
Venskaus), Už jūrų, už kalnų 
(mųz. J. Gaidelio), Saulėlyd’s 
tėviškėje (muz. B. Gorbulskio); 

lųrio Jūrų šauliai. Pamaldas at- i Bisui padainavo Lino žiedas 
laikė ir pritaikintą . pamokslą' (muz. J. Švedo). Vadovą muz, 
pasakė tos parapijos'klebonas Sližį, dainininkes ir Klaipėdos 
kun. Alfonsas Babonss. Per šv. j krašto vaduotojus apjuosė tau-j 
Mišias gražiai giedojo parapijos! Une juosta. Visos dainos labai} 
choras, kuriam vadovavo inuzi-! ——t—’ 
kas chorvedys Stasys Sližys. 
Choras pagiedojo: !: Štai ateina mos. visi sugiedojo Tautos him- 
prie altoriaus, Garbė Dievui, Iš-, na ir išnešė vėliavas. Publikos 
klausyk Lietuvos, Šventas ir Į dalyvavo virš pusantro 

ias gerai pavyko.

Antroji dalis
garbė, Tikėjimo paslaptis, Skie- Į Minėj 
ruonių 'Mariija (muzika ir žo
džiai St. Sližio).

Po pamaldų, organizacijų vė
liavos buvo įneštos į salę. Aka
deminę 'įdąlp pradėjo minėjimo 
rengimo pirmininnas Vincas 
Tamošūnas. Pa Irtimpo ’ žodžio 
priminė, kad sekančiais metais 
Klaipėdos Krašto atvadavinią 
ruoš švyturiu Jūrų šauliai ir pa
kvietė paskaitai teisininką Stasį 
Šimoliūną. Savo paskaitoje pre
legentas vaizdžiai nušvietė kaip 
buvo ruošiamasi ir pasiruošė 
kovai dėl Klaipėdos Krašto, kurį 
valdė prancūzai. Lietuviai:kraš
tą išvadavo. Kovos metu žuvo 
20. kovbiS)fų;' " - - '

Savo paskaitoje palietė Prūsų 
žemes ir kovas dėl Jų. Paskaita 
buvo gerai paruošta. Tęsėsi apie 
45 minutes. Būtų gerai, kad pa
skaitos tekstas būtų atspausdin
tas Naujienose. Po paskaitos, 
sveikinimo žodį tarė biru lietė 
Cecilija Balsienė. Buvo pagerbti 
Detroite gyyeną kovotojai dėl 
Klaipėdos krašto: Stasys šimo- 
liūnas, Petras Bliūdžins, Jonas 
Mikąlavičus, Bronius Tatariūnas 
ir Vincas Tamošiūnas. Kovoto
jus papuošė tautiniais ženklais: 
Cecilija Balsienė ir Julytė Žeb- 
raitytė. Meninę dalį atliko Det
roito Moterų vokalinis kvarte
ras, vadovaujamas muziko St. 
Sližio. Dainininkės: Birutė Ja
nuškienė, Čęslova Pliūrienė, Na
talija Sližienė ir Aldona Tamu-

įrengta moderni virtuvė, įrengti 
poilsio kambariai. A. Vasiulis 

šimto, apsodino aplink paminklą kul
tūrinėmis cglatėmis. Išvardijo

- Vincas
Petras Bukšnys, 

Mykolas Abarius, Balys Telk ė- 
nas, Liudas Selenis, Albinas Gri
gaitis, Petras Jočius, Antanas 7 7

; prie įvairių darbų - 
j Rinkevičius.

Tuoj' po minėjimo, mokyklos 
salėje Klaipėdos Krašto vaduo
tojams ir meninės dalies atlikė
jams, talkinant birutietėms ir šiurkus. Moterų vadovė Angelė 
šaulėms: Kristinai Daugvydie- į Bukšnienė, padėjėja Stefa Pau- 
nei, Stasei šimoliūnienei, Vale- J Įikienė ir kiti, kurie pagelbėjo 
rijai Patęlaų skie nei, Cecilijai j kiek mažiau. Visiems pagalbi- 
Balsienei, Elzbietai Baukienei, I 
Lidijai Mingėlienei, Onai Pus- 
dėšriehef ir Julijai žebraitytei, 
buvo suruošti seseriški .ir bro
liški pasivaišinimai.

Ą
. ŠVYTURIO JŪRŲ ŠAULIŲ 

METINIS VISUOTINIS 
.^SUSIRINKIMAS >

ninkams padėkojo. ? ..

Pranešimus padarė sekantieji 
valdybos nariai: yicepirm. My
kolas Abarius, iždininkas Vincas 
Rnkevičius, Spaudos, informaci
jai Antanas Bukauskas, paren
gimo vadovas Petras Bukšnys. 
“Pilėnų” stovyklos vad. Anta
nas Šiurkus, ūkių vad. -Juozas

vklcs' vad. Antanas
dminislr. Albinas Gri

gaitis. padėjėjas Petras Jočius, • Didžiausias pasaulio vande- 
kuopes ūkių vad. Juozas Kin-1 nynas yra Ramusis arba Pacifi- 
čki
Seems.
Bukšnienė, padėjėjos Stefanija .
Paulikienė ir Sofija Sirutienė.

Į revizijos komisiją išrinkti: kalnuose 
Adolis Armabus. Cecilija Bal
sienė ir Dana Žebraitienė. Gar- 
tės teismas: Kazimieras Daug- 
vydas, Onutė Selenicnė ir Sta-

Petrauskas.

Kas pasaulyje yra didžiausia

Papildyta valdyba: Liudas ko, jis turi 68.631,000 kvadrati- 
Moterų vadovė Angelė nių mylių ploto.

• Aukščiausias pasaulio kal
nas yra . Everestas, Himalajų

Jis iškyla
29,1 II pėdą virš vandens pavir
šiaus.

• Ilgiausia pasaidio upė yra" 
Mississippi-Missouri, JAV-se. Ji 
yra L22T mylios ilgumo.

• Didžiausia pasaulio dyku
ma yra Sachara. Afrikoje. Jos 
plotas siekia 3,o(U),()ii0 ketvirtai
nių

Susirinkinias užsibaigė gero
je nuotaikoje ir užbaigai sugie
dotas Tautos himnas ir išnešta 
kuopos vėliava. Prieš išsiskirs-, 
lant, sesės šaulės svečius >r šau-j 
liūs pavaišino užkandžiais >r ka
vute.

pėdų.
• Didžiausia sala yra Gren’an- 

dija. Jos plotas siekia 327,3(;J 
ketvirtainių mylių ploto.

• Ilgiausias pasaulio urvas 
yra Mommotli Cave, JAV-se, 
Kentucky valstijoj. To urvo iš
tirtos lindynės po žeme \na virš 
100 mylių ilgumo.

i - • Didžiausias geizeris randa
si JAV-se, Yellowstone naciona
liniame parke, vadinasi “O' l 
Faithful”. Jis išihela vandens 
srovę 150 pėdų aukštyn.

• Aukščiausias pasaulio ugr - 
kalnis randasi Ekvri’o

KADA MAČIAU

vra
Jis

mylių.
Didžiausias pasaulio ežeras 
Lake Superior, Amerikoje, 
apima 31,820 ketyu;tainin 

mylių plolo.
• Giliausia vieta pasaulyje 

yra Pacifiko vandenyne prie 
į Mindanao salos, Filipinuose. Ji 
I eina i žemės gelmes iki 35.110

JAUNIMO CENTRO VADOVY
BĖS NESUSIGAUDYMAS

naši Giri m b* >!■?. 
šų 20,703 pėd;

• A.!: ' ’ -
v ra Tue j . - »

1 ;
si

pirm. Albertas Misiūnas. Revi
zijos komisijos pranešimas su
tinka su kasos pinigine apyskai
ta. Piniginis kasos stovi- geras.

Po visų valdybos nar;ų pra
nešinu vyko karštos diskusijos. 
Pagaliau, vis tek, visi praneši
mai buvo priimt’.

Toliau sekė kuopos pirminin
ko.rinkimai. Kandidatu buvo pa
siūlytas buvęs pirm. Bronius 
Valiukėnas. Kito kandidato ne
atsiradus, rankų plojimu išrink
tas B. Valiukėnas.

Jis buvo toks šviesus—išblyškęs, ‘ 
Toks paprastas ir toks kilnus, 
O klasiškai jo formos ryškios — 
Žavėjo, džiugino jausmus.

Iš karto tuoj aš ją išskyriau
Iš skaičiaus moterų kitų, 
N:s švietė ji, kaip auksas žvyre, 
Kaip brengenybė tarp smilčių.

Bematant ją, man kilo geismas 
Sukurti kažką nuostabaus, 
Kuo pasidžiaugtų minių minios, 
Kur reikštųsi galia žmogaus.

Jei aš galėčiau atgaivinti,
Į Ką teko pamatyt tada, — 

t ii i -v ;„i > „ Jo nevaliotu-sunaikintiI valdvba išrinkti visi buvę 
valdyboje, su mažais pakeiti
mais: vicepirm. Mykolas Aba
rius, sekret. Antanas Vaitėnas, 
iždininkas Vincas Rinkevičius, •pai. ilgesys nerimsta, blaškos 
spaudos informacijai Antanas- Ir nQ1-i-vis atkurti ją. 
Bukauskas, .kultūros; reikalams z

,__  . z muzikas Stasys Sližys, parengi-" Tas veidas buvo priminimas
Susirinkimas Įvyko šv. Anta-i Ginčius, moterų! vad. Angelė mų vadovas Petras Bukšnys,’Būtybės dieviška dvasia,— 

no parapijos salėje. Pradėjo kp-1 Bukšnienė ir revizijos komisijos pavad. Balys Teličėnas, “Pilė- Palygint jo aš negalėjau 
pirmininkas Bronius Valiūkė-’ 
nas. Įnešta kuopos vėliava, pa
gerbti kuopos mirusieji — Kil- 
monis ir Kavaliauskas.

Prezidiumą sudarė: kuopos' 
pirm. Bronius Valiukėnas, Al
fas Šukys, Albertas Misiūnas, 
Antanas Sukauskas; sekreto
riauti pakvietė Antaną Vaitėną. 
Perskaityta darbotvarkė ir pri
imta be pataisų. Po to, pirm. B. 
Valiukėnas padarė išsamų pra
eitų dvejų metų kadencijos pra
nešimą. Pasidžiaugė, kad Det
roito Jūrų šaulių kuopa antro
ji po Čikagos. Per praeitus du 
metus pagerinta stovykla “Pi
lėnai”. Pastatytas už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės paminkiau,!

Vikri gyvenimo ranka!

Bet svajos, veltui josios ieško. 
Ji nesurandama yra,

Būtybės dieviška dvasia, —

nais uždangstyti, tai , 
buvo gerokai dušr :.. ...
viena dalyvė išvirto.

To pačio žingeidi::' 
ir aš pats į kermošių r ;:- . 
bet tik lygiai 4-tą valandą, 
jau neradau nei kur ats-sė;

Kas ten buvo rodoma vi< 
ir kaip tas viskas man at- 
nepasišnekėjęs su Li ai. ■ 
viais, kol kas savo pažmr 
kartą pasakyti dar pr:sii.i:-ė<m, 
ries ne taip jau labai norėt.au •- 
būti apšauktas visuomenės skal- -- 
dytoju ir tautos šašu.

Vieną savo nuomonės d 
Fu jau ir čia pasakyti, kr 
kaip nepajėgiau suprasti, 
šitie “zbitkaii” buvo ru
beveik Vasario šešioliktosios Iš
vakarėse, ir kokios orientacijos 
esą jų ruošėjai?

Juozas žemaitis

t ■

l Jaunimo Centro vadovybė lei- 
g ’|do jų Centro patalpose š.m. sau- 

j šio mėn. 30 d. 1 vai. popiet 
per spaudą sukviestiems čika- 
giečiams parodyti okupuotoje 
Lietuvoje pagamintus du fil
mus, kurie, atrodo, buvo sukur
ti pagal rusišką stilių. .

Iš kitaip galvojančių pusės, 
tiek per spaudą, tiek ir per .ra
diją, taip pat pasklido žinios, 
kad prieš tokios rūšies filmų ro
dymą. prie Jaunimo Centro pa
talpų, jau 3-čią vai. popiet bus 
pradėta demonstruoti.

Tokioms' “prašmatnybėms” 
Į pasklidus, daug kas susidomėjo 
: jų pažiūrėti. Dar prieš trečią 
, valandą, žmonės pradėjo rinktis 
ir į Jėzuitų namų patalpas, ir 

> prie patalpų. Jokio triukšmo ne- 
j simatė ir jokių šauksmų nesi
girdėjo. Visi buvo mandagūs, ir 
nei vienas nei vienam jokių už
gauliojimų nešūkavo.

Žemutinė salė prisipildė pil
nutėliai. Kadangi ta patalpa 
esanti gerokai žemėje, ir salės 
palubėje spinksį ■ langai buvo 
uždaryti ir popieriniais karto-

: me- 
kodėl 
šlami
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Aleksas Ambrose

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
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

50 metų studijavęs, kaip

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 kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti-

Film 825. Kieti vtrJeliaL

Su meno.statula jokia.

Kada mačiau-aš josios veidą, 
Taip užkerėtas jo buvau; — 
žvilgsniai slaptai’į jįjį leidos 
Ir geidė vis matyti ilgiau.

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD 
t 'a - i • •

'• LITERATORA, lietuvių literatūros, meno Ir moksle 
1954 m. mėtrežtis.' Jairie yra vertingi, niekuomet hesenstą, *Vine< 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, 
J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matu*?- 
Keilans straipsniai bei studijos, iliustruotos nu 
M. K. Čiurlionio. M. šileiklo, V. Kašubca, A. Rūk^ , 
kūrybof yovefkriais. 365 puri, knyga kainuoja t-z

> DAINŲ 8VENTES LAUKUOSE, per-:?* r 
Halų Jokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės 
iventes bę^jų istoriją ir eigą, [domi ekr ' 
tiėms, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir su-— 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja S

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano P 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to Iriso’-;m' 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 296 pusk .

įdomiai paraiyU studija apie Rytprūsius, remianti* Pakriki- {■ 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs Hekviaui® 
SetuviuL Leidinys OiurtruotM nuotraukOml*. pabaigoje duoda nt 
vitcrvardfcLų pavadinimai*ir jų vertiniai J vokiečiu kalbą Lsotl 

» !1

HMM, talytojof Petronėlė* Orintaltėa «-<>• 
minimai fr minty* apie asmenis Ir vietas neprik. Lietuvoje Ir plr. 
maišiais bolievikų'okupacijoa metais. Knyga turi 23-t puslapiui, 
bet kainuoja tik 83.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesuprdb 
tei Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje: t<k na 
Jurgio Jaiinako knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir po<* 
rija. Dabar būtų jj galim* pavadinti kovotoju už Žmogaus. *eisei, 
Kayg* yr* didelio fetmato, 265 puslapių, kainuoja 86.

V iATTJUNtS NOVELES, 5L Zoečenko kūryba. J. Vaiaičte 
rerttmM. JKM pat knygoje yra '4G 'sąmojingų novelių. Kaina

Knygoi gamamcM Nanjiaxoae, 17*
fridM] Kol

— Naujl<nM, Chicago, 8, Hl. Tuesday, February 1, 1983
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išlaisvinimo veiklą. Ar gal tie, kuri® premijuoja porno
grafinius romanus, spausdina katalikiško jaunimo laik
raštyje šlykščius seksualinius eilėraščius. Turime galvoje 
— Jonės evangeliją. O gal ta, kuri Drauge šiomis dieno
mis pozityviai įvertino seksualinį roiųgną “Sarą”. Ar gal 
bus tie, kurie reklamuoja Vilniuje-made šlykščių šmeiž
tų pamfletus. Tiesa, juos visus Naujienos išvilko dienos 
švieson. Bet dėl jų išvilkime tenka tik tiek M. Di’ungal 
pasakyti, kad tokius pasmerkti yra ne tik Naujienų, bet 
ir kiekvieno lietuvio patrioto šventa pareiga. Tokių

stpoo* vi kiškų užmojų negalima į vatą vynioti, juos švelniai 
$$4oo* Paliaupsinti, jiems reikšti švelnų, kultūringą “paglosty-

J mą”, ypač tiems, kurie, ten nuvykę, kellaklupsČiuoja prieš 
okupantui parsidavėlius, užmiršdami, kad' jie jam tar- 

$24.00 
$5.00

As of January 1, 1980 
Subscription Rates:

Chicago $45 00 per year, $24.00 per 
six months, $12.00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year, 

per six months, $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
oDier countr.es $48 00 per year.

metams  -— 
pusei metų ....... ..
trims mėnesiam* 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams ........ .......
pusei metų -------
v.enam mėnesiui

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams ....... ........
pusei metų ___ _
trims mėnesiams
vienam mėnesiui

Kitoje JAV vietose:

„ $45.00
... S24.00
.. $12.00

Užsieniuose:
metams .....
pusei metų

Naujienos eina kasdien, išskiriant, 
sekmadienius, pirmadienius ir šven- ‘ 
tadiemus. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

$26.00

nauja ir grūda mūsų tautiečius į Sibiro gulagus, kalėji
mus, psichiatrines ligonines.

Pagaliau, ką Mykolas Drunga norėjo pasakyti, pa
minėjęs kunigų gaspadines? Ar tai jo noras įgelti kuni
gams ar Naujienoms? Tai žino tik jis pats vienas. Bet 
čia kyla klausimas, ar tikrai kad Drauge jau nėra kas 
galėtų tokius rašovus apstabdyti, kurių vedamieji kelia 
visuomenėje tik bereikalingą erzelį ir.skaldo? Ar gal 
Draugo leidėjų yra tokia taktika, kai jie nori nusikratyti

— jiems nepakenčiamų rašovų vedamųjų, tai leidžia jiems 
Į susikompromituoti taip, kaip jie leido J. Šoliūnui? Bet 
toks būdas su nepakenčiamu redaktoriumi atsikratyti 
yra negeras ir pačiam dienraščiui gresia nemažos pini- 

Ar Drungai leidžia įžanginiuose skelbti j Bet dar kartą grįžkime prie minėto Drangos veda- 
mojo. Jis išmargintas Naujienų vedamųjų trumputėmis 
citatomis. Jis ir vėl kartoja, kad Naujienos paskelbė ne
tikslų jų skaitytojų skaičių. Bet jei M. Drangai rūpėtų 
tiesa ir nesinaudotų demagogija, jis būtų pasiskaitęs Nau
jienų vedamąjį, kuriame buvo išaiškinta ir įrodyta, kad- 
M. Drungos kaltinimas yra nešvarus Be to, jis prikai
šioja, kad Naujienos paskelbė arkivysk. Marcinkų kardi
nolu. Tiesa, .spaudoje pasitaiko klaidų bei netikslių infor
macijų, jų pasitaiko ir Naujienose, neaplenkiant ir Drau
go, o taip yra ir kituose laikraščiuose. Tuo labiau šiuo 
atveju, 'kai toks spėliojimas buvo skelbiamas net nelietu
viškoje spaudoje. Bet nemanau, kad tai .būtų didelė klaida 
ir arkivysk. Marcinkaus įžeidimas. Juk; jis anksčiau ai’ 
vėliau bus kardinolu. Lietuviai tokios garbės susilauks. 
Įdomu, kodėl M. Dranga nutyli tokias Drauge paskelbtas 
“klaidas”, kurios, jau nebe klaidos, o grynas šmeižtas, 
kaip sakysim, b.kv. rašė, kad Vatikanas Helsinkyje ųž 
Judo grašius pardavė Lietuvą. Arba kai jis apšmeižė vie
nos lietuvių parapijos kunigą. Arba kai jis liaupsino Len
kijos generolą Jaruzelski, būk jis lietuviams prielankus 
ir teikia laisvę jų spaudai.

Koks gi Naujienų redaktoriaus nusikaltimas ar fclai- 
i da, kai jis etninių grupių susirinkime pasisakė, kad lietu
viai ne slavai ? Man rodos, kad toks jo pareikštas panei
gimas vertas tik pagyrimo ir padėkos.

Arba ir vėl M. Dranga puola, kad Naujienose yra siū
loma birželinius įvykius vadinti ne Tragiškais Birželio 
įvykiais, o Tautžudystės sukakties minėjimu. Bet ar toks 
siūlymas yra skaldymas išeivijos vienybės?

Jei M. Drunga jau yra praradęs tiesos pajautimą, 
tai kaip tokį gal ir galima pateisinti. Bet jei jis taip rašo 
sąmoningai ir kelia bereikalingą erzelį, toks jo elgesys 
nepateisinamas.

Baigiant šį iš esmės pasisakymą dėl jo minėto veda
mojo, tenka štai ką pasakyti, kad jo cituojamos trumpu
tės citatos, jei jos būtų ir teisingos, bet jos be platesnio 
su rašinio kontekstu ryšio gali pasitarnauti paskelbti bai-

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vąl. ryto -ki 5 vai popiet, šeštad.eniais — iki 12 vai.

nesąmones, kaip leido Šoliūnui?
Jei M. Drungai rūpėtų skleisti objektyvią tiesą, o ne 

sukelti visuomenėje erzelynę, tai jis turėjo pirmiau pasi
žvalgyti po Draugo visų metų vedamuosius ir, juose su
rinkęs tas citatas, sukėlusias mūsų tarpe erzelyne, jas 
palyginti su Naujienomis. Tikriausiai jis būtų griebęsis 
už galvos, kiek Drauge prispausdinta tokių “nevienijan
čių” rašinių. Jaukine jau tą redaktorių, “pensijon” paleis
tą. arbąritąj Vkūris pasirašinėja inicialais .b.kyj, tada jis 
suprastų, Kas iš tikrųjų, mūsų visuomenėje kelia erzelį, 
kas jcs nevienija. būtų parodęs savo žurnalis
tui privalomą etiką ir subrendimą, objektyvumą, būtinus 
rimtam žurnalistui.

M. Drunga iš Naujienų ištraukėles cituoja, jomis kal
tina kad jos išvilko iki dugno šaulių vidinius kivirčus. 
Jos atspausdino įspėjimą dėl Americans for Due Process 
organizacijos. Tiesa, gal ši organizacija siekia gerų tiks
lų. bet ji turėtų būti pristatyta visuomenei kurio nors 
veiksnio: ALTos ar VLIKo. Kezienės vardo dar negana. 
Juk dar ne taip seniai LB-nės buvo platinamos anketos 
su 120 klausimų. Bet kai spaudoje buvo nepalankiai pasi
sakyta ir tai tik dėl to, kad tokio užmojo joks mūsų veiks
nys mūsų visuomenei nepristatė ir dar pasklido gandas,1 
kad jos gali patekti į okupanto rankas, buvo liautasi jas 
platinti.

M. Drunga kaltina Naujienas, kad jcs rašė “pozity
viai” apie LB-nę, apie frontininkus ir apie mus pačius, 
keliaklupsčiuojančius okupantui.

Gaila, kad jis nekonkretizavo kas tie “apie mus pa
čius”. Jei jis jų nedrįso atskleisti, tai tenka spėlioti, kad 
tai bus tie, kuriuos mūsų visuomenė vadina bendradar- 
biautojais su okupanto statytiniais, tiltininkais, arba tie, 
kurie siūlo tartis su dabartine Lietuvos valdžia ir jos 
agentūromis. 0 gal tie, kurie, nuvykę viešnagėn į oku
puotą Lietuvą, dėkoja komunistų partijai? Pagaliau, gal 
tie, kurie samdo svetimtaučių kompaniją veikti Lietuvos

JUOZAS ŠVAISTAS

ELDORADO
(Tęsinys)

— Neprisišauk tik sau bėdos su tokiomis sa
vo mintimis ir nuotaikomis. Ko gero gali dar susi
laukti. Juk dažnai atsitinka, kad kai kurie trem
tiniai, nuplaukę i New Yorką, nepasiekia dar 
kranto. Net New Yorkas nėra dar laidas, kad išsi
sukai nuo visų savo priešų. Tik palieka ne laive, 
bet perkelia į Ellis Island. Yra tokia sala...

— Žinau! — nekantriai nutraukė Vytautas.
Visa Raudenių kelionė vyko prislėgtoj nuo

taikoj. Tuo labiau, kad ir aponsorius, arba globė
jas, nebuvo nei giminė, nei artima; pažįstamas. 
Vadinasi, ir nuvykus neteko daug kuo pasi
kliauti.

New Yorką pasiekė apie vidurnaktį. Ligi ryto 
teko laukti paskutinio filtro. Daugelio koštuvu jau 
buvo iškošti, bet vis ne galutinai dar. Visu rim
tumu ruošėsi laivas paskutiniam patikrinimui. Iš 
anksto buvo sušaukti ir sustatytfkeleiyiai prie di
džiosios salės durų. Susidarė ilgiausia plati kelio
mis lipynėm i. ir koridoriais eilė.

Žmonėm murksojo ir nekantriai laukė komici- 
ju3. kuri turėjo atvykti-nuo kranto. -Vėl jaudini- 
/.lasis ir ;^fs nemaloniausias išgyvenimas.

Raudoniai buvc patekę maždaug į eilės vidu- 
r;. todėl negreit prisikasė. Kaj atsivėrė lemiamos 
darys. Vytmtas švydo krūvas popieriaus ant

stalų ir daug komisijos pareigūnų. Nuošaliau sė
dėjo suoluose būrelis žmonių. “Jie jau nekošemi’^
— girdėjo praeidamas kalbant ir rodant į anuos.
— “Vadinasi, tikrai yra tokios kenksmingos orų 
bangos, kurios aplenkia laivą ir prie pat tikslp 
sustabdo žmones”, — pamąstė Vytautas. Jis dąr 
labiau pajuto šiurpulius ir kankinantį nervin
gumą.

Pagaliau pašaukė ir Raudenį prie stalų. Nie
ko šįkart nebeklausinėjo, tik vartė popierius ir 
atidžiai pasižiūrėdavo į jį. Visas DyPy jau buvę 
popieriuose, fotografijose, rentgeno nuotraukose 
ir abiejų rankų atspauduose. Storiausia byla, o 
tų bylų sirtos.

Raudeniui pasakė, kad tvarkoj ir parodė du* 
ris išeiti. Šiuo momentu tikrai apsidžiaugė jis. 
Atsileido visos gyslos ir palengvėjusia ranka nu
sišluostė šaltą prakaitą nuo kaktos.

t * *

Galvodamas apie naują pasaulį, Raudenis ak
lai nepasitikėjo savo laime. Jis rengėsi ir lankė 
kursus, norėdamas išmokti bet kurio pritaikomo
jo darbo. Iš visų kursų, surengtų, ir rengiamų sto
vykloj, buvo pasirinkęs dažytojų arba teplioriū. 

Baigęs kursus, įgijo supratimą apie dažus, jų 
paruošimą, mokėjo teptukais braukyti. Be to, 
gavo tuojau praktiškai pritaikyti savo mokslą čia 

j pat stovykloj. Dažė tvoras, barakų duris, lengus. 
Naujaisiais savo pasiekimais buvo patenkintas.

Šioje srityje ir Amerikoje ieškojo sau darbo.

A. PLESKYS

Europos tautų parlamentas-seimas 
ip Pabaltijo valstybes

(Tęa’iiy*)
Vienoj mašinėlės angliškos, ki
tos pracūziskos, kitos itališkos, 
kitos vokiškos. Ir. atitinkamai 
yra pritaikytas raidynas. Nore, 
jau mašinėle rašyti straipsnį ir 
Žiūriu, kad. visos angliškos ma
šinėlės užimtos. Amerikietis 
man sako, kad žinai, .tų eik prie 
dnų. Danų alfabetas šiek tiek 
panašus į mūsų. Tai aš nuėjau 
ir sukaliau porą straipsnių su 
ta daųų mašinėle ir visai gerai 
išėjo. Ir toks, nepaprastai dide
lis paslaugumas. Tenai toje žur
nalistų salėje, tokia lyg kaip ir 
viršininkė, prižiūrėtoja yra Ste
vens pavarde, belgė, bet ji pui
kai kalba, žinoma, ne-tik belgiš
kąjį bet ir angliškai, ir vokiškai, 
ir kitomis <vk|įix>iitis^ Ir labai 
toks 'bėra? patąmauti ir ^padėti.

-Iš pirmos dienos, aš nbrėcau 
sut’kti tą žmogų, kuris peferą- 
VQ; mūsų irikaią pąrtemente

Otto von Hamsburg. Aš jos pa
prašiau, kad ru kaip nors ar ne
gali su juo mane suvesti. Ir -jį 
suorganizavo mūsų susitikimą, 
ir su juo turėjome tokį viėuudu 
asmenišką pasikalbėjimą. S - '

Toje salėje, visi tokie prielan
kumai, sakysim, tenai sudėtos 
lentynos ir ten nueini pasiėmęs 
sąrašą visų parlamento narių ir 
čia pasakyta koks jo amžius, iš

priklauso, parlamento narys.
Paskui po jų šitę balsavimo, 

gavau visą smulkmeniškai, net 
kas.balsavo už. mus, kas balsa
vo priąs kiekvieną pąyardė 
surašyta. Ir ten riįmuošę,: toje 
salėje, kur .yrą taip, tehniškai 
gęrąi.' suvaikyta, kad'/■ pavyz
džiui, mūsų klausimą balsuok 
j ant, buvo toks pasiūlymas, kad 
kiekvienas ąsmęni^ai pašiš^k^' 
tų už ką jis balsuoją. Ir ten yra 
kaip sudaryti visi tie elektrom-

niaį įtaigai,, kad jiems ten nereį- 
- kia sakyti žodžiu ar kortelę siųs

ti, paspaudei mygtuką ij . per 
dvi minutes įjm 
kavo> kas 
balsavo, ir tokių balsavimų bu
vo ir daugiau.

Jau sekančią dianą, po šito 
■ posėdžio, mes jau nuėję gauna

me viską išspausdintą, kas bu- 
vo tame posėdyje Pirmą spaus- 
įjnimų jie. daro tonais kalbomis, 
kuriomis kiekvienas kalbėjo. 
Habsburgas ir vokiečių atstovas 
kalbėjo vokiškai, kiti kalbėjo 
itališkai — viskas atspausdinta 
jų originalia kalba. O už dienos, 
kitos, jie jau atspausdina visom 
tom kalbom, kiek yra parlamen
te.
Paskui ten nuėjęs gauna “work

ing document’’, čia irgi buvo 
anglų ir kitom kalbom, kur yra 
suiašyta, ką tas politinis komi
tetas svarstė ir koią jie siūlo 
.rezoliuciją. Viskas pasakyta 
smulkmeniškai. Paskui, nueini 
ir pasiimi programą, kas tą sa
vaitę bus.

Parlamentas suvažiut^ą kartą 
į mėnesį Jie. posėdžiauja yieną 
savaitę. Kitą mėnesį pesėdžiau- 

• ja kitą. Į$ anksto jįū yra biųle^ 
tėnis įvairiomis kalbomis, kurią 
nori pasiimi ir iš čia jau žinai 
dienotvarkę. Visi tie protoko
lai, rytojaus dieną jau buvo ga
limą gaarti. •

Visų pirma susitinku su Otto 
von Habsburg. Šiandien “Drau-

iiklasifi-

bėjimas, gal ne visi jį bus matę. 
Tai pepaprastai simpatingas ir 
išauklėtas žmogus. Jis'yra.'Aus- 
trijoš' (Austro-Vengrijos) impe
ratoriaus ‘sūnus — kronprincas. 
Jis būtų paveldėjęs sostą^-^et 
kada .Austriia.¥p&aįdar re‘suubli-

t ■ -r -------- -------- --------------——- • • ■ ■

sias nesąmones. Tokiomis citatomis, neturinčiomis su 
kontekstu ryšio, 'galimą paskelbti nesąmones net ir Šven
to Rašto ištraukėlėmis ir įrodyti, kad reikia pasikarti-. 
Sakysim, Šventame Rašte'yra toks sakinys; “Judas nuėjo 
ir.pasikorė.. ” Kitoje vietoje sakoma: “Eik ir fū-taip' 
padaryk...” Abu sakiniai yra teisingi, paimti iš Šveiko 
Raršto, bet jie paimti iš atskirų vietų be konteksto, tad ir 
padaroma neteisinga išvada. J:

Argi'nepanašiai pasielgė Mykolas Drunga ? Jis, iš
traukęs iš įvairių Naujienų vedamųjų trumpas'citatas, 
padarė neteisingas ir smerktinas išvadas. Bet toks būdas 
ką nors apkaltinti yra nešvarus ir smerktinas, nes trūks
ta geros valios ir objektyvumo. Reikia tik. stebėtis^ kodėl 
Draugo vyriausiasis ir atsakomasis redaktorius nemato 
reikalo pamokyti savo redaktoriaus Mykolo Drungos, kad 
jis jokiu būdu nerašytų klaidingų išvadų, neteisingų kal
tinimų ir tuo būdu nesusintų dienraščio. Gaila, kad M. 
Drunga tokiu savo rašiniu davė progos iškelti aikštėn 
labai nemalonias Draugo- redaktorių daromas, klaidas, 
keliančias išeivijoje erzelynes, kurios mus ne tik nevie
nija, bet ir skaldo. *

kiau įsijungė iį .kriksčionių de- 
mokratų sąjūdį ir.’lėnai dirba.

(Bus daugiau) .

A, Svilonis

ATITAISOMA KOREK-
.... TOROS KLAIDA

| sąusia 28 d. Naujienose, 
3 pusi.,. A. Plęškio stcaipsnyja 
“Europos tautų. - parlamentas”, 
Kur jis perduoda p. T: Blinslru- 
hd įlangmę kalbą, yra įsjvėlusi 
nemaloni korektūros -klaidą. Sa^ 
vnkalboje p. T. Blinstrubas, kur 
jis kalbėjo apie Europos parla
mentą Ir jo komisijas, jis pasa
kė, kad “jos biudžetas; 19«2 me
tams buvo 23 bilijonai fkUeriu, 
o' atspausdinta yra 23 milijonai 
dolerių, šita korektūras kląida 
sujaukia visą Europos parla
mento vaizdą. Toliau, mano 
įterptas patikslinimas turėjo 
būti paimtas į skliaųštelius, d 
yra į skliaustelius,paimta ji, T. 
Blinstruho sakinio pabaiga. Tęs 
taip pat sukelia šiek tiek he- 
ažskuino.

A. Pleškys

Darboviečių susirado daug, tačiau su pačiu darbu 
nesisekė. Kur tik ėjo, tuojau užkliūdavo už pir
mojo klausimo: “Tamsta priklausai dažytojų uni
jai?”—— “Labai gaila. Mes samdom tik 
unijos dažytojus”.

Vieną dieną prisikasė ligi stebuklingosios 
unijos. Ofise rado nusipenėjusį storulį. Jis malo
niai šypsojosi ir mandagiai pasiūlė sėstis.

— Kelintais metais tamsta gimęs?
— 1899-ais rugsėjo 22 dieną.
— Labai gerai. Puiku. O kada pradėjai sava

rankiškai dirbti?
— 1907 metais.. .
Švelnusis storulis pratrūko juoku, giliai at 

virsdamas lengvai atlošiamame spyniokljuojan- 
čiame krėsle. Jis kvatojo ne tiek balsu, kiek 
minkštu banguojančiu savo pilvu. Kvatojo nuo
širdžiai, ligi ašarų, kaip seniai nesijuokęs.

— Tatai įdomu... Tai labai įdomu... Toks 
amžius... Tadą beveik risi meš aistringiausi tep- 
lioriai. Ką tik nutvėrę ir kas tik pakliūva skubam 
išmarginti — sienas, tvoras, baldus...

Raudenį išpylė karštas prakaitas. Jis susi
griebė:

— Atsiprašau, pone direktoriau. Aš norėjau 
pasakyti, kad tais metais tik žiūrėdavau,, kai ma
no tėvas dirbo. Gerai atsimenu tuos metus...

— A, tamstos tėvas irgi dažytojas buvo?
— Taip. Aš pats pradėjau dirbti nuo 1917 

metu. •• -

— Mąn įdomiausia, kad jau sęptynerių ar 
astuonerių metų būdamas, turėjai palinkimą į sa
vo tėvo amatą. '4 ‘

— Taip, pone direktoriau.
Vadinamasis ponu direktoriumi staiga su

rimtėjo ir gana kritiškai atvirai apžiūrinėjo 
Raudenį. ,. ,

Bematant jis vėl paklausė;
— Ar visą laiką kaip dažytojas dirbai?
— Taip.

x — Labai puiku. Didelę praktiką beturįs... 
Dabar dar vienas klausimas: kaip norėsi įmokėti 
penkis šimtus dolerių — dalimis ar iŠ karto ?

— Penkis Šimtus dolerių?...
— Taip! — pasigirdo griežtas, bę jokių W- 

laidų atsakymai
Raudenis sumišo ir išplėtė nustebusias akie. 

Bet veidai pasipainiojo jam išeitis:
— AŠ pagalvosiu dar.. . Vienu Žodžiu, pasi- 

tarsiu «u žmpna. . 4’•
— Gerai Palaųkrim Laiko turim..
Raudenis pasijuto ne iš kontoros išėjęs, bet 

iš geros kaimo pirties. Prakaitas sruvo ir galvoj 
ūžė kaip po tikro išsivahojimo.

(Bun dHugiaiO ’ *
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M. vilią u e

vakaku vėjai
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
/irseUAL Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

vokiu aoresu:

DR. PAUL V. DiLRGIS 
QYQTiWJMi IK CHlKUKUAi 

Commumry kiimkoe 
Mecucinod airekronu*

% Manheim RA, Westchester, UL 

VALAiNVUh; 4—^ darau dieįianud 

įr jui antrą sesudieių b—3 vai 

I*L; 502-2727 arba 503-2723

Service 855-450*, P*e* 06058 '

DR.A- B. GLEVECKAS
.* GYDlIOJAS ik CHIRUKUaS.

SVECIALYBK; AKIŲ LIGOS 

1907 West lWr* Str**»
y m I a firing any

įėjo, kaip vfscs ruforiąus fui 
čios pastangos.

K. Varkala

P. NAUJOKAIČIO “SAULĖLEIDIS”
Praeitų metų pabaigoj Brook- Kristuini turi būtį nuoširdus 

A lyno Darbninkas išleido Prano teisingąs, Naujokąįtįs pokalbio ■
ĮNujokaičio 72 puslapių eūėraš?

Joniskiečiv Labdarybės ir Kultūros ’ Minkšti Ir ‘švarūs
kiuoc ^usiruiKimas į^y^s aniramenL • - X If zYfWi
Vcuaixo i u., i vau popxec, vyuų sa- :' 
icje, w. (Hm au mariai Kvie- J Vainn ** .
cxauu auxoaiiKyui, nes yia uaug r ei- i Ka¥^
kčllu apLaiu. ro susu-mKimo dus vai- J Vienu vakaru gerskaicius Pra- 
ses'________________ A‘ Ksiys Į no Naujokaičio ir šalia lovos nu-

Į leidus rašyti mėgstantio lietuvio 
ii-.^ —s.. paskutinį darbą, prįęš akis stpyi

St. Koįupąilos vykusiai nųtrauk- 
i\ariai tįs Naročiaus saulėleidis.

Gimęs Papartyųiuose ir bai
gęs savo gyvenimo ir plunksnos 

D - . x B . i • x • m x darbo saulėleidi feruklihe, rodos, 
Brighton Parko Lietuviu Motery - —r \ x: v.

įgudo* meTinu nariy sūstriruamasį turėjo progos^ baigt1 padas 
ĮvytkN KeLvxj.uiud.enI, vakario 3 a., i vak-j aukščiausias^ mokyklas, turėjo 
-------- aaieje, *±DuU so. Tai-i .v . r ,1, , ,

iNares Kviečiamos aūsuan-1 įvarty t įukstancįus kny-
nes yra aau’g švaiuių ręiKaių, I on fret gyvenimo prasmės ir po-

erijos esmės, ue^uprąto. ‘Sąulę- 
leį^s” išėjo labai miglotas, ne-

Upytės Draugiško klubo nariŲ su- 
siriuiuiuas įvyas peUKiaiueių, vasario 

u., i vai pop.eAueies n-ojax sa- 
ieje, "iouu ou. i aiman uve. j 
Avieciami aiouamiyu, nes yia aaug 
icmoni apcaiu. ro susinnK.mo dus 
vaisęs. A. R.a lys • i

ir

nesuprato, ų$tą| ir svarbiausias 
iilėęašys išėjo nęųuoširdus. Ka- 

viršeliai, bet eilėraščiu brangi zys Jakubėnas nuoširdžiau su

LIETUVOS ĮVYKIAI 
TELEVIZIJOJE

Vasario 2 d. (8:30 vai. vak.) 
ir vasario 6 d. (7:30 v.v.), ap
mokamos (cable) televizijos 
4 kanale, “Len Petrulis Show” 
rodys vaizdus iš 1941 metų įvy
kių Lietuvoje, perduodant pasi
kalbėjimą su ALT Cicero sky
riaus vicepirmininku inž. Stasiu 
įJubauskuL-

Len Petrulis, lietuvių ateivių 
sūnus, vadovauja savai progra
mai, kuri matoma devyniolikoje 
miestų Čikagos apylinkėse, įskai-

Berwyn, Brookfieid, Mel- 
Park ir Palos Park.

tani
rose

mTS/ShSt > i

Funeral Home and Cremation Service *
Charles Stasukaitis

<312) 226-1314

1729 S. Halsted SL 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKISiM.paukšteliais kalbėjo, negu tūks
tančius knygų išvartęs Naujo
kaitis.

Dinglelėja mintis, kad Pau
lius J unkštas, pats būdamas me
nininkas, pajuto šį plyšį moks
lininko luobe. Aukštoj kaktoj 
jis siekė išminties.

Jis nupiešė vinjetes, kuriose 
čirškinamas giliau dirbti neno
rėjęs poetas. ‘Čirškina jo kaktą 
ne išminčiai, bet spinduliuojan
čios žvaigždės. Jis pakabintas, 
kąip sųčiųptąs žvėrelis, neturė
damas kur atsispirti, laukia, 
kad vėjas išnešios sutrupėjusius 
puslapius, neturinčius gilesnės 
iaintieę,

Neieškoktie “Saulėleidyje” pa
grindinių krikščionj’bės minčių. 
Jos užvirė, sučirškėjo ir nuby- Respublikoj, mirė 17. vaiku

JEI UŽGESO GAIDAS - DAIMID
SENT AUST A IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

J,ei užgeso, laužo ugnys, 
Nepalik uė pelenų.
Išbarstyki juos pavėjui, 
Lai nebranda niekas jų.

Lai jų niekas nebsuranda,
Nė ugniakuro žymės,

Tą vietelę lai pridengia 
Žalias kilimas žolės.

Užsimiršta lai tos dienos — 
ihęąos džiaugsmo ir kančiois, 
Kaip ugniakurui užgesus, 
Nebėra tenai šviesos...

1 
‘ Dagys

4

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440.

MODEkNIšKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJi

— Jugoslavijoj kalėjimo baus-
ifl* LWAASSE1BUT1S menus nunausU. penki albanų1 pati geriausioji ir tikslįąųsioji Nuo karščio Limoje, Peru

’ERK. KAUSTYMAI

PIRKITE jAV JAUPYMV SONUL

REORGANIZUOTOS AMERIKOS LIETUVIŲ 
B-NęS ST. PETERSBURGO APYLINKĖ

OftM tcletoOM; 776-28M, r 
t*TlrtWI|** f*I*U *48-554*

“ W- ’ 'Z *

ir įvairiems aukštesniems pare! 
gūnams.

INKSTU, rUSLIS IR 
PROSTATOS CMIRUROUA 
2*5* WEST *3rd STRUT

— Salvadoro konservatorių 
vyriausybė turi sunkumų su de-

— Japonų Honda ir britų 
British Leyland automobilių ga
mintojai susitarė kartu sukonst
ruoti ir gaminti naują automo-

Chicago, luinom 60621 
Tekt 778-5374

p vyiei, x-UiexcS saieje, *±DuU ISO. Tai" Į 
iLLail rkVe. - 
kyu, j - _
k tumus turėsime liauuai^ąpiaru. r o 
Sudu’lllkiiuo dus vaisęs.

Buyenija Strung y s

mirus,
josios vyruį dr. Stasiui Jasaičiui, dukrai Daliai, sūnui Jurgiui, 
broliams dr, Kaziui ir inž. Jurgiui Bobeliams su šeimomis 
ir artimiesiems giliausią užuojautą reiškia

Eaedien nuo pirmedieda iki penk
tadienio IL30 tkL rakaro- 

Viaoa Laidoa WCKV stotim, 
banga 1480 AM.

St 7»rabwl. Ha- EZ3C ^a'.. p.P 
H WHS stotie*. 1110 AM Ur..£*.

rirostaws, jx šlapumo 
takų cmrurgijA. 

auzo uEN 1HAL AVĖ.
5L Petersburg, iria. 337Jj| 

LeL (8132 321-420#

Apdrauetaa p*£kraustym*a 
lė jvauriy atstumy. 

ANTANAS VILIMAI 
TeL 17*-iM2 arti* VM9M

DR. FRANK PLECKAS 
QFIOMtiriUSlAS

KAULA UhaUVLSKAI 
2618 w; 7 l»t SL T*L 737-5149 

, Llimna Pritaiko aki mm 

u coauci xeosetf'.

L*iduiMi — Plin* apdriati* 
ŽEMA KAINA 

Pnuuam Master ūbam 
ir VISA Kortele*.

R. 8EKCNAŠ. T*L 925-Kfi

•f- '■" ■ * ' ■ '

alEPyAAS L. LACK IK SŪNŪS

<

?

IX.. Olimpu e-i»n į

PETRAS BIELIŪNAS
TeL I.AfąyeO* 1-M71

t

s. m

TURIMI , 
XOPLYCIAX 

•SOS 6 MIESTO 

□ALTS A

7159 So. MAPLEWOOD AVJL 

CHICAGO, IL 4OS29

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

■ * - r"* -T

ezija. Jis žino, kad poezija yrą 

kurnės scudentai, kurie vado-! priemonė, savoį mintims ir pnn- 
vavo pogrindžio organizacijai, tipams išdėstyti, bei jis nepajė- 
siekianciai Kosovo provinciją,j gė to padąp^ti. Visą gyvenimu 
daij Makedomjos ir Montenegro^, priklausė “Ateičiai”,; bet neąų- 
pnjungū prie Albanijos, .Įprato; kad ta “*'

enimą 
i bet rieįū- 

' Ateit is” ^pradęjo 
b temti ir jaunimui negalėjo bųti 

— Jugoslavijos valdžia nori kelrodžiu. Amerikoje Ateities 
importuoti s iš JAV vieną mili- vadai rado reikalo platinti oku

panto Vilniuj-espaušdmtą Pary
žiaus lupanarų aprašymą. Da
bartinė ‘“Ateitis” ’ ne Kristaus 
paminklai.

Kalėdos ne tam, kad pirk tume 
visokius fabrikų gamintus nie
kus, kaip autorius' įsivaizduoja. 
Kalėdok ne dovanoms pirkti. Jos 
yra džiaugsmui, kad alkanų 
nėra, kad visi sotūs. Kalėdomis 

šiniojo sparno aukštais kariniu-»žmonės džiaugėsi šimtmečius 
kais. Dabartinė valdžią, ameri- j prieš Kristų. *’ 
kiečių spaudžiama, nori pamažu * 
pašalinti ekstremistus karinin
kus, kurie pasižymi žiaurumais.

joną tonų kviečių ir sojos pro
duktų ir 180,000 tonų valgomo
jo aliejaus, ląs maistas bus ski
namas .turistams. Už 9.70 mili
jonų dolerių nogima įsivežti ka
vos ir įvairių, švarai palaikyti 
cheminių produktų.

Autorius klysta, kai jis tvir-, 
tina, kad Kristaus atėjimas — 
taikos ir ramybės linkėjimas. 
Jeigu taip būtų, tai autoriui ne
reikėjo eiti mokslų. Autorius 
turi žinoti, kad nėra ramybės, 
jeigu taiką ųcteįsinga, jeigu ji 
yra piktų žmonių prievarta pri
mesta. Lietuvoje šiandien ramu, 
bet žmonės neramūs.

Autorius angelų giesmės nesu
prato, užtat ir pokalbis su Kris
tumi išėjo lėkštas. Pokalbis su

LAIMAI BOBELYTEI-JASAITIENEI

TĖVAS IR SŪNUS 
VIARQUETTE FUNERAL HOME 

2d33 W. 71st Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero 

Telet 476-2345 
-v -r- “

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4IKSTŠS AUTOMOBILIAMS PĄSTAĮ'YTI

TeL; 652-5245
CKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 

Patarėjai ir laidojimo direktoriasi

1EAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikštė* a n tom nh ii i amu pastatyti

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

<AO1JO IE1MOS VALANDOS
- “ W ■* * ~ V * * A

Sešudieaiaii ir seknulienial* 
nuo 8:30 iki 0:30 raL ryta. 
Stoti** W0PA - 1490 AM 

tnaaUiMjainM i mūšy ttvdijc*
- Marquette Parke.

Vedėja — Aldona Gautu* 
Telef^ 778-15*5

PENKIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

EMMA

(PACEYIČIŪTĖ)

Besilankant įš okupuotos Lietuvos pas savo 
sesjBri ir netikėtai mirus

Ą. A. BRpNIUI PETRAUSKUI, 
fti

seseriai Jądvykąi įr jos vyrui Simui Kvečams ir kitiems 
artiiniesieins reišjliąnie gilią užuojautą.

SODEIKA CĖSYS, ONA
SKORUPSKAS STASYS. APOLONIJA

«u<kiorię

(LACKAVIC&

ftf bJlLb STKEJC1 CfirutitK 1-1114
«2» SOUTH WEST HIGH Wai. ruo* dilu, 111 I7W4J-

^Lietuvos Aidai
KAZĮ BjtAZDlIONYTt

BUTKUS - VASAITIS
Jau suėjo penki metai^ kaį pegaiĮestįūga njir- 

tis ąt&kyrė iš mūsų taipo mylimą mamytę ir žmo
ną, kurios netekome 197Š me|ų vasario męn. 1 dienų. 
Palaidota Lietuvių Tąpiipėsę kapipėse, Chicago je.

Emma šeštokas (Pacevičifitė) gimė Lietuvoje, 
Alsėdžių miestelyje.

Palikai Tu mus visus (įideliame liūdesyje, nes 
Tu mus visus atjąutei, yisiems padėjai mūsų var
guose šiame žiauriame ggsatūyje.

Kol mūsų širdys suątos plakusios, mes Tavęs, 
mylima Mamyte ir Žmona, nepamiršime.

Nuliūdę lieka: DUKRA. VYRAS, GIMINES 
ir DRAUGAI

Gilaus liūdesio valandoje, mirus

Ą.A. LAIMAI BOBELYTEI-JASAITIENEI,
nuoširdžiai užjaučiame brangios velionės vyrą, dr. Stasį 
Jasadį, brolius: ALTo garbės pirm. dr. Kazį ir inž. Jurgį, 
velionės dukrą Dalią, sūnų Jurgį ir jų šeimų narius.

AMERIKOS LIETUVIU TARYBA

MS So. CALIFORNIA AVE

IHIIIIIIII11 IHimHMBII 11imiMIBHHHmtt.L



Kas ivyko su buv. saleziečių nuosavybe?
Lietuviams, ypač iš Čikagos r to. numatomas naujas daugia- 

apylinkių, buvusi saleziečių nuo- buLs pastatas gyventi pensinin- 
savybė prie Cedar Lake įmes e-, kams — su savo gydytojo ka
lio Indianoje nėra nepažįstama, lanetu. krautuve, plaukų kir- 
Praeilyje visuomenei buvo išk'-, pykla vyrams ir grožio salonu 
lę neaiškumų dėl ten vykdytai į moterims bei ketais patogumais, 
statybai telktų lėšų. Vienuoliai 
salęz ečiai, kaip žinoma, pasižy-j 
mi jaunuomenės šri.timo ir 
auklėjimo srityje. Tad anoje' 
Cedar Lake nuosavybėje jie bu-' 
vo pasistatydinę gimnaziją,! 
sporto salę, koplyčią, bendrabu
čius, erdvią valgyklą. Jų vie
nuolijoje, 
pašaukimų 

'Saleziečius 1979 m. mokyklą 
uždaryti. Žemė ir minėti pasta-Į sistoti

Jai liko stovėti tušti, be naudos.
Pernai rudenį visa ši nuosa-• nu kartu sutilpti daugiau šimto 

vybė sėkmingai perėjo į lietu- žmonių. () sporto-teatro salėje 
vių rankas. Ji buvo įsigyta Onos 
■Pranckeviėiūtės, kuri, susižavė
jusi vietos grožiu, ryžosi ten 

‘įsteigti globos namus dėl am
žiaus ar sveikatos reikalingiems 
•aptarnavimo savo tautiečiams. 
■Ii jau ne vienam pažįstama kaip 
'Gerojo Ganytojo globos namų 
vedėja Marquette Parke. Kas 
praeitų metų rudenį buvo nuvy
kęs į susipažinimo pikniką, su
ruoštą visuomenei anoje India
nos vietoje, galėjo įsitikinti, kad 

•ji tikrai puiki: ir savo gamta, ir 
erdve (80 akrų), ir artumu prie 

•■Čikagos (tik 40 mylių), ir įvai- Pranckevičiūtę 
.riojios veiklos galimybėmis.

lo dydis priklausys nuo to, k>ek 
atriras norinčių ten įsitaisyti sa
vo gyvenimo rudeniui. Aišku,
ju<> daugiau bus gyventojų, juo parko, 
gal ina visa patogiau ir apimliau j k 
iru-šė. Kadangi nuosavybė tik šiame 

' už trejeto šimtų žingsnių nuo 
dide/o ežero, tikimasi, kad ja 

kaip ir kitose, kilęs 1 pasinaudos ne vienas svečias sa- 
trūkumas privertė vailgalio išvykai ir vasaros po:l- 

ui. ypač kad erdvu vietos ap- 
stovy kilniuose miega- 

n .osiuose. Valgykloje gali vie

MmuI. — J»«rd*»lnwt 
UAL EST ATI FOR SALI

_ Namai, žemi
SEAL ESTATE FOR SAL*

nericins mekiM ir pridėjo ?3(l

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMW 
IB 2EMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iSSIMOKfcJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 1
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Tel 847-7747

gali vykti kultūriniai ir pramo
giniai renginiai net kai lauke 
darganos. Prie Čikagos, turbūt, 
nėra geresnės vietos iškyloms, 
stovyklavimui, savaitgalio pobū
vis ms ir panašiems tikslams.

VėBau spaudoje bus apie vis
ką pranešta išsamiau. Bei jau 
dabar dėkingai laukiama iš vi
suomenės paramos, kuri tokiam 
lietuviškam židiniui tikrai ver
ta. Besidomintys ypač minėtais 
globos namais ir planuojamu 
daugiabučiu pastatu pensinin
kams kviečiami kreiptis į Oną 

šiuo adresu: 
.riopos veiklos galimybėmis. I 3222 W. Marquette Rd., Chica- 
• Adv. Saulius Kuprys buvo pa- go, IL 60629 arba Good Shepr 
įkviestas sudaryti korporaciją, herd Homa, P.O. Box 438, Cedar 
'Nuosavybė inkorporuota, pava- (Lake. IN 46303. Telefonuoti 
dinta Gerojo Ganytojo globos prašoma rytais iki 9 vai. arba va- 
namais, oficialiai — Lithuanian kare nuo 9 iki 12 vai. šiuo nu- 
.Good Shepherd Home, Ine. Sau- ' 
šio 16 d. į pirmąjį posėdį susi
rinko direktorių taryba: dr. Ka
zys Ambrozaitis, dr. Jonas Meš
kauskas, žurnalistas Stasys Pie
ša (pirm.), minėta Ona Pranc- 
kevičiūtė, dr. Linas Sidrvs 
(sekr.) ir. kun. Anicetas Tamo
šaitis, S.J.
į Gimnazijos rūmuose bus įruoš
ti globos namai priežiūros rei
kalingiems žmonėms. Jie numa
tomi atidaryti šį pavasarį; galės 
gyventi virš 50 asmenų, šalia

— Kazys Burgis, iš Marųn. lt 
o: “Siunčiu mažą au- 

spaudai paremti. Žinau, kad 
laikotarpyje jums yra 

sunku verstis.” Dėkojame-už 
<15 Naujienoms paremti.

— Sekantieji skaitytojai lan
kėsi Naujienose, pratęsė prenu- 
m ratą ir ta proga parimę Nau
jienas: A. Tamulynas. iš Mar
quette Parko — $10, Jurzas ir 
Zuzana Ufartai, iš Town of Lake 
apyl. — $6, A. Krakauskas. iš 
Bridgeporlo $5, Stasys Lukas 
iš 18-tosapyl. — •'?'>, Augustinas

nas Tijūnėlis, iš Euclid. Ohio — 
$20, Antanas Gaška, iš Brighton 
Parko — $20. V. Mičiulis, iš. Fox 
Lake, III. — $10 ir Martha Unik, 
iš Oak Lawn, Ill. — $10. Dėko
jame visiems už paramą.

Pranskevi£us, iš Marquette Par- \ ~ Chieagos Lietuvių Spaudos 
ko — $5, Alfonsas Augulis, iš 
18 tos apyl. — $5, Pranas Ramo- 
naitis, iš Brighton Parko — $10 
ir Joana Mikalauskas, iš Mar
quette Parko — $15; už kalen
dorių aukojo: Jonas Grigulis. iš 
Marquette Parko — $15 ir D. 
Matonis, iš Brighton Parko—$3. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems, t

merių: (312) 436-6376.
A. Tamošaitis, S.J.

TAISOME PRALEIDIMĄ

šių motų sausio 20 d. Naujie
nose tilpo Algirdo Gustaičio že
mėlapis ir straipsnis “Tautos 
nuodėmės ir Algirdo Gustaičio 
žemėlapiai”. Straipsnio autorus 
yra ALFONSAS GIEDRAITIS, 
bet Naujienose jo vardas buvo 
praleistas. Poną A. Giedraitį 
atsiprašome. N. Red.

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

klubo .susirinkimas įvyks vasa
rio ;nėri. 4 d., 7 vaL vak.. Lietu
vio Sodyboje, 6515 S, California 
Ave. Nariai prašomi gausiai da
lyvauti ir kelti aikštėn pastebė
tus netikslumus. Bus diskusijos 
iškeltais klausimais ir kiti įvai
rūs' pasikalbėjimai. Valdyba

— Trad:cinis mažlietuviu šiu-
-Petras Galinauskas, iš Mar- P“’0 Vakaras ir vėl kviečia visus 

quette Parko, rašo: “Sveikinu j valomam pabendravimui ir pa- 
Naujienas Nauju Metu proga, s*hnksminimui sasano 5 dieną 
siunčiu penkinę, *nes dabar ne-;7 vaL vak- Lietuvių Tautiniuose 
galiu daugiau. Mane kamuoja n3muose- Skanus šiupinys, įdo- 
visokios ligos ir mokesčiai ligo-. mi programa ir Stelmoko mu- 
ninei, daktarams bei visokiems zlxaJaukia jūsų visų. Dėl rezer- 
vaistams. Linkiu Naujienoms .^skambinti Algimantui 
geros sėkmės”. Dėkui. Linkime Kiemaičiui 389-7212. 
nepasiduoti, o laikytis tvirtai.

— Gavome žinia, kad Stanlev •- j
Simonaitis, iš Cicero, Ill., sun-;
kiai serga. Linkime jam greit damas' Dievo Evangeliją, saky- 
pasveikti. j damas: “Laikas yra atėjęs ir

— Sekantieji skaitytojai, pra
tęsdami prenumeratą, pridėjo & . - -
Naujienoms paremti: Juozas (Morkaus, 1:14,15).
Kzpačinskas, iš ,Marquette Par-- šiandien išgirsite Gerąją 
ko - $25, Aleksas Špokas, iš Naujieną Lietuviams” 8:45 vai. 
Merrillville, Ind. — $20, Kajeto- vakar* radijo, banga 1450 AM

: per “Lietuvos Aidus”.
Sekmadienį 9 vai. ryto per So

phie Barelis radiją išgirsite 
“Viskas apmokėta”.

Parašykite mums. Prisiusime 
Į knygelę “Pragaro koridoriais”. 
į Mūsų adresas: Lithuanian Min- 
i istries, P.O. B6x 32H, Oak Lawn, 
I III. (iO-15-1.

PALM BEACH, FLA.
— Juczas Mo=kait‘s, atvykęs 

iš Lansing, Mich., j Juno Beach 
žiemavoti. buvo išliktas širdrs 
smūgio. Skubiai išvežtas j P.B.G. 
Memorial ligoninę, ten teko il
gesnį laiką gydytis, šiuo metu 
sveiksta pas savo seserį kaimy
niniame Stuart miestelyje.

Juozas Mockaitis dėkoja Lie
tuvos Dukterims ir visiems Ju
no Beach lietuviams, kuris jį 
lankė ir guodė ligoninėje, čia jis 
artimųjų neturi ir yra labai šu

BUTŲ NUOMAVIMAS 
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

* NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave.778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

Du miegami ir du kambariai skiepe
j. ", ... .. v (Centrinis šildymas atskirai kiekvie-

jaudmntas tokių, čia gyvenančių Į nam butui. 2 auto garažas. Aluminum 
langai. Švarus. $67,000. 62-tros ir 
California.
5 ir 4 medinis Brighton Parke,, arti 

ko paskola.

ŠIMAITIS REALTY

lietuvių, nuoširdumu.

— BALFo skyrius. Pirminin
kas V. Biliūnas (tel. 305 - 622- mokyklų! Mažas Įmokėjimas. Savinin- 
4835). Metinėj rinkliavoj prieš i 
Kalėdas surinkta $783. Pinigai 
pasiųsti į centrą.. Valdyba nuo
širdžiai dėkoja visiems auko
tojams. . -

(Palm Beach biuletenis)
i

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

'■ ’Tel.: 436-7878 *'

PRIARTĖJUSI KARALYSTĖ

Jėzus atėjo j. Galilėją, skelb-'

i damas:
Dievo karalystė priartėjusi; ai-

T z __

gailaukite ir tikėkite Evangeli-

— Dabartinis Izraelio prezi
dentas L Navon praneš Beginui, 
kad jis nekandidatuos preziden-1

ELEKTROS [RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turtu Chieagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Are.
Tol. 927-3559

D Ė.M E S f O 
62-10 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automebllle 
Liability apdraudimas ponstn la

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

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

KNYGĄ IŠLEIDO CfilCAGOS 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

“LIUCIJA”
Miko Šileikio apsakymų knyga 

‘T.incija” jau atspausdinta.
\ ’ * - *

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

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENT AI 

L <■ - *■ ■ . < <* -

Tuo reikalu Jums gali daug 
f padėti teisininko Prano ŠULO 

paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 

i išleista knyge su legališkomis 
( formomis.

■ Knyga su formomis gauna. 
. ma Naujienų administracijoje.

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

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

į Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608 W

ROSELLE —
J

šiaurės vak. priemiestis - 
to pareigoms antram terminui.! Puikiai isdekoruotas 6 kamba- 

’ jrių mūrinio priekio namas. Aliu-
— Vakarų Beirute buvo įmes-! miniJaus šonai- lPrasti kolonia- 

i.—t ,• Č . Jliniai 3-miegamieji, I1.4 vonios-.
Pilnas rūsys, 2į,4 automobilio 
garažas. Ccntralinis šildymas-. 
Naujai aptvertas daržas, kiemas. 
Daug priedų. Netoli krautuvių-, 

mokyklų ir maldyklų.
- - - .

Teikiamas finansavimas. Turite 
pamatyti, kad įvertintumėte.

Kaina $86,900

Telefonuokite darbo dienomis' 
po 5 vai. popiet; savaitgaliais ’ 
bet kada šiuo tol.-529-8381

ta viena bomba į Izraelio karių 
grupę. Vienas izraelitas užmuš
tas, etkuri sužeisti.

— Respublikonu partijos pir
mininkas Paul Laxalt pareiškė, 
kad prez. Reagąnas kandidatuos 
antram terminui.

— 1933 m. sausio 30 d. Hitle
ris buvo paskirtas Vokietijps 
kancleriu. Jis sunaikino Vokie
tijos karo jėgas ir suskaldė Vo
kietiją.

see us for 
financing 

AT OUR LOW RATE
PAvMf M

Interest Compounded 
Daily and Paid Quarterly

Htgh 
Interest Rate* 

Faxl on Sawip

PASSBOOK 
SAVINGS...

ESLIC

i . - _________________________
HELP WANTED — MAF E-FEMALE 

Reikia Darbininku Ir Darbintnklę

$250.00 WEEKLY PAYCHECKS

(fully guaranteed)
working part or full time at home.- 
Weekly paychecks mailed directly 
to you from Horne Office every 
Wednesday. Start immediiieiy. No. 
experience necessary. - • National 
company. Do your work right in 
the comfort and security of your 
own home. Details tmd application 
mailed. Send your name and ad
dress to: American Fidelity Com
pany, Hiring Dept 77, 1040 Lone 
Star Dr., New Braunfels, TX. 78130.

i

*

Mutual Federal} 
Savings and Loan

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL 60608 

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905

J

BARBER SHOP FOR SALE 
MARQUETTE PARK AREA 

Must sell — retiring 
735-7793 or 476-1256

MISCELLANEOUS 
Įvairūs dalykai

BEN’S SHRIMP HOUSE

1049 W. North Ave.

Rūkyti karpiai (chubs), sturys 
(sturgeon) ir upėtakiai (trout) 
bei RŪKYTI ŠVIEŽI UNGU
RIAI. Tel. 337-0263

Dengiame ir taisome visu ru- 
šiy stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

■ ARVYDAS KIELA
6557 S.Talman Avenue 

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-171 TA

I

A. TVERAS 
Laikrodžiai tr braagenyMa 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West <*th StfMt 
TaL REpuHIe 7-1941

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

• P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

į Chicago, III. 60632. ToE YA 7-5930

M. ŠIMKUS

Notary. Public , )
INCOME TAX SERVIČI

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

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

Favn Fire a-

<0642, - 424-4654

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, IH. 60629

v

PATS SKAITYK LR DAR Kk 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS” ,

ADVOKATŲ DRAUGU A 

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

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

6606 S. Kadzle Ava.
Chicago, I1L 60629 

Tel: 778-8000


