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. INDIJOS ŠIAURĖJE ŽUVO 600 
KOVOJANČIŲ FANATIKŲ

NERAMUMAI PRASIDĖJO TARP MUSULMONŲ IR INDŲ, 
NEGALĖJUSIŲ PRAVESTI LAISVŲ RINKIMŲ

*- BAGDUBA IIABU .Indija.f— 
šiaurės Asamo provincijoj, kur 
praeitą sekmadienį vietos gyven
tojai . norėjo pravesti savivaldy
bių rinkimus; prasidėjo fanatiš
kų musulmonų ir. indų žudynės.

Prieš kelis metus iš Bangla
dešo atbėgo didokas mūsulmo-t 
nų. skaičius. Banglad.še (buv. 
Rytų Pakistane) įvykus pervers
mui, dalis musulmonų, norėda
mi gelbėti savo gyvybę, atbėgo 
į Bagduba Ilabi miestą, čia įsi
kūrė ir ramiai .-gyveno.

pu dar nieko nesuėmė. Bijo, i 
kad riaušės nesitęstų.

Asame yra 15 įvairių genčių
BAGDUBA JI ABI, Indija. — 

Asamo provincijoje yra 15 įvai
rių genčių, kalbančių įvairiomis 
kalbomis ir dialektais. Daugu
ma .kalba indų kalba, bet: kišk-į 
viena „gentis - turi savo dialektą ■ 
ir tikėjimą. Iš viso šioje provin- Į 
cijoje. yra- 15.-milijonų žmonių. Į

Iki šio meto Asamo provinci- j 
ja pati tvarkė visus savo reika- i - ’ 7 - tPriartėjus savivaldybių rinki- lūs.:.Ji- nesiuntė savo atstovų į • 

- įnamis,.Bangladesh' musulmonai.t New Delbi, nes jai atrodė, kadi 
taip, pat norėjo, dalyvauti; bet! 
inddi‘jiems neledio balsuoti. Tai 
uždrąudimas sukėlė didžiausias ■ 
riaušes, žuvb 600 -žinomų.

j Įtampa tęsiasi
. ' ' nuo 1947 metų
>■ .* -5-.,-.^. h- ' :. • - ■-

,-Ąiškėja, kad- . įtampa Asam 
provincijoj tęsiasi<ųiįp4p^7 nie-

’ tų, kai Bangladešas dar -buvo

da Bengtąja vadinama sritis 
buvo atskirta nuo Indijos, nes 
gyvenibjus skyrė, kalba ir tikė- 
j imas./Be to, .Asam provincija 
pati,.. fyarkj£ savo .'reikalus. Tepi 

-|o»šski-: 
ridąi nuo-kitų Jhdiįos gyventoj u. ■ 
? Iii-'
d i<aį' Gąndh i. vįsą - Asą m i

siš- 
teįĘą. /SuSąryti f gy^iįfcjtąasąrą- 
šųįyipravesti rinkantis -į par-; Į. 
•1 a men tąį, -ir , šąyivaMybes. Tas 
buVo padaryta. ; ; ' . ■

Dabar pa reikalą yoi teisės bal- f 
su'oti Bdtigladešb bėgliai. Jie ne- ; 
galėjo gyventi Bapgladeše dėU1 
skirtingo tikėjimo. Kalba, tikę- ? 
j imas ir teisių suvaržymas pri
vedė prie kruvinų riaušių.

Musulmonai užpulti 
visai nelauktai

Liudininkai tvirtina, kad Ban
gladešo musulmonai, apsigyve
nę Bagduba Habi mieste, buvo 
užpulti netikėtai. Juos puolė 
Bagduba Habi indai, apsigink
lavę ilgais peiliais. Vyrus, mote
ris ir vaikus indai žudė, bady
dami musulmonų galvas ir plau
dami kaklus, šaunamų ginklų 
indai neturėjo.

Kada musulmonai susigaudė, 
kad vedamos baisios jų žudynės, 
jie pradėjo bėgti į kalnus. Jie 
apsigyveno netoli didelio kelio 
esančiame miške. Juos'pastebė
jo į Bagduba Habį jojantieji In
dijos kareiviai-. Pabėgusiems! 
buvo palikta apsauga ir mais-' 
tas. Kariai nūjojo j Bagdubą 
Habį'žudikų suimti, bet tuo tafr-

tėra reikalo?’ Krašte yra apie 3 
mili jonai: krikščionių.;

i Pačios didžiausios gentys va
dinasi' . Gono, Kachari, . Chusi,. 
Laši ir Mikir? Visos j os yra mon- 
gqlų kilmės, Šios gentys turi po 
milijoną Jr. daugiau žmonių. Y ra 
genčių,” kurtais nesudaro pusės 
milijono. ’ ' '

BRITAI RAGERBe žUVU- 
SHJS ARGĖNTINIECIUŠ

DARWIN, Falklando salos.— 
Falklahda,salose, kovų tarp ar
gs ntii^ft^Uį^fbritų /met^įžuvo 
221 ;^^gep|^a£^kareiv^-|^Kjti
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Indijos šiaurės rytuose, tarp Bengalijos ir Butano, yra Asam provincija, 
kur žuvo 600 musulmonų ir indų, nesusitarus dėl’savivaldybių rinkimų.

POPULATIONS 
-hidio-------

AREAS (Square Miles)^
Indio —-
1,261,597 /

Pakistan (
310,403 \

Bangladesh
55,126

Pakistan

ZT/7/Z7 /Million;*;

:x:5.5Millioh^:!

Bay of Bengal •

Bangladesh

> I'' I i 1i? h < 537:; Million <: > \ *

. mosr-irfetii'u/iė; bitvb taikinai pa- 
Jaid^^TOs'-Britai- Užjosi, ■ kad

nusį--a.¥I4šwuslus. -,g5?yW vyk- 
dant--karinįnlių.įįsakj’iHusj pra
eitą Jšąvaiią perkėlė lavonus į: 
naująjį; paruoštas : kąpintites. 
Sestd^i^ftjj-u ^kapinaites atėjo, 
karininko..vadovaujamas, būrys 
britų karių, ir žuvusius kariš
kiai . pagerbė. Karininkas tarė 
kelis ą.tsisvėikinimo žodžius, o 
vėliau kariai iššovė tris zalpas. 
Iš 221 palaidoto kareivio Lik 
106 buvo identifikuoti.

— Pirmadienį aukso 
kainavo $504.

uncija

— Meksikoj įvyko traukinio 
nelaimė, žuvo 39.

KRIAUČELIŪNAS, TRIČYTĖ BUVO 
NUVYKĘ Į KONGRESĄ

INVOKACIJĄ SUKALBĖJO MARQUETTE PARKO LIETUVIŲ 
BAŽNYČIOS KLEBONAS KUN. ANTANAS ZAKARAUSKAS

CHICAGO, Ill. — Praeitą ket- -=±= ■ — : —----
virtadienį, vasario 17 d., Kongre- į 
se buvo paminėta Lietuvos ne-1 
priklausomybės paskelbimo 65 
metų sukaktis.

Iš Chieagos į Washingtona 
buvo nuvažiavę: ALTo vicepir
mininkas dr. Leonas Kriaučeliū- 
nas, ALTo valdybos narė Ra
munė Tričytė, A. Kriaučeliū- 
naitė, dr. Kriaučebūno duktė,

| ir advokatas Domanskis.
1

NAIKINS ARABU TARPE 
ATSIRADUSIUS IŠDAVIKUS

JAV KARO LAIVAI IR LĖKTUVAI APRAMINO 
LIBIJOS DIKTATORIAUS UŽSIMOJIMUS

KALENDORfiLIS

Washingtonan buvo atskridęs 
ir Marquette Parko lietuvių pa
rapijos klebonas kua. Antanas 
Zakarauskas. Jis sukalbėjo in- 
vokacijų Kongreso sesijoje.

GRAIKAI REIKALAUJA 
DAUGIAU PINIGŲ

ATĖNAI, Graikija. - Sekma
dienį premjeras Andreas Papan
dreou paskelbė prezidento Rea
gano jam parašytą paskutinį 
laišką.

Visi žinome, ksd paskutiniu 
pusmečiu premjeras Papandreou 
pradėjo tartis su Sovietų agen
tais. Jis pradėjo rašyti notas 
JAV-ėms dėl audros metu nusi- 
leidusio JAV karo lėktuvo kiek 
toliau nuo karinės oro bazės.

. GEN, ŠARONAS — DVIEJŲ 
KOMISIJŲ NARYS

JERUZALĖ. — Izraelio mi- 
nisterių kabinetas sekmadienį 
nutarė generolą Ariel šaroną 
paskirti dviejų svarbių komisijų 
nariu.

Izraelio kabinetas yra suda
ręs taip vadinamą Libano komi
siją, kuri aptaria ir svarsto vi
sus Ipraelio santykius su Libano 
vyriausybe ir krašto apsaugos 
reikalus. Vyriausybės nariai yra 

, įsitikinę, kad buvęs gynybos 
ministeris gali būti naudingas 
šiose komisijose. Jis vedė visus 
pasitarimus su falangės vadu 
B. Gcmajeliu.

Beginąs labai patenkintas lo
kiu nutarimu, nes gen. šaronas 
galės įsakinėti, kaip vesti pasi 
tarimus su L'bano vyriausybe.

PANAMOS VADAS ĮSPĖJO 
JAV AMBASADORIŲ

PANAMA, sostinė. — Pana?/ 
mos kariuomenės vadas gen. Ru
ben Dario Paredes pasiuntė JAV 
ambasadoriui Everett Ellis Brigs 
laišką, įspėjantį apie ambasado
riaus pasimatymą su Panamos 
kariais.

Generolas Paredes rašo, kad 
jis bus priverstas prašyli .JAV 
vyriausybę pakeisti ambasado
rių, jei pastebės, kad ambasado
rius bandys susitikti su Panamos 
kariais be vyriausybės žinios.

JAV ambasadorius Brigs bu
vo išvažiavęs į Panamos Chiri- 
<fui provinciją. Panamos laikrš- 
tininkai vėliau paprašė ambasa
dorių, kad j>s pareikštų savo 
nuomon ęapie generolo Paredes 
laišką. Ambasadorius atsisakė 
komentuoti.

- - Reikalaujate komentuoti 
apie laišką, kurio neskaičiau, — 
jiems atsakė ambasadorius E. 
Brigs.

- BEIRUTAS, Libanas. — Libi
jos parlamentas įsakė vyriausy
bei atidžiai sekti Izraelį ir arabų 
tarpe atsirandančius išdavikus,1 
bendradarbiaujančius su Jungti
nėmis Amerikos Valstybėmis.

Libijos parlamentas, suside
dąs iš 300 narių, išklausė dikta
toriaus Muamar Chsdafi prane
šimą, kuriame jis labai aštriai 
kritikavo JAV užsienio politiką. 
Labiausiai jis kritikavo dabarti
nį Sudano prezidintų Numeiry. 
Kalbos metu paaiškėjo, kad Su
danas vykusiai saugo visa Libi
jos pasienį. Jie šaudo į Libijos 
karius, peržengusius Sudano 
sieną.

Libijos didžiausios pajamos 
yra iš parduodamos naftos. Pir- 
mon eilėn parlamentas nutarė 

r moderniais ginklais apginkluoti, 
jaunus, kad galėtų ginti Libijos 
sienas vandenyse ir erdvėje, 

, ' Paskutinėmis dienomis du ne-;
pazjstanii; lėktuvai buvo taibrovę 

’ 50 mytni. Libijos erdvėn
bet tuojau išskrido.

Pačioje Libijoje diktatorius 
pajėgią’ suvaldyti maišlininkusj;

i Ųet jam. taip pat rūpi suvaldyti 
Į arabų tarpę atsirandančius išda- 

. Į -yiknš, kūjiė bendradarbiauja si> 
•: ’ i -anterikteeiais. i.

. Parlamentas paklausė Chada- 
Qo ir-įsteigė “mirties būrį“, ku: 
ris, turės veikti užsienio arabų 
tarpe. . Šiam - reikalui parlamer; 
tas1 paskyrė reikalingas sumas.

■ WASHINGTON, D.C. Sek
retorius George Shultz, kalbė 
damas per radiją paraškė, kao 
praeitą savaitę buvo susidarę 
pavojus Sudanui. JAV pasiimt;’ 
keturis radarinius lėktuvus į 
Egiptą, kurie turėjo progos pa
stebėti į Sudano pasienį siun 
čiama Libijos kariuomenė. Libi
jos smėlynais į Sudano pasienį 
skubėjo sunkvežimiai dideliai? 
ratais. Jie vežė tankus ir ka
reivius.

Amerikos lėktuvnešis Vidur
žemio jūroje taip pat priartėję 
prie Libijos pakraščiu. Libijos 
kariuomenės vadovybė buvo be 
siunčianti du savo žvalgybinius 
lėktuvus, bei juos pasitiko du

— Stiprais prezidentais buvo 
Abraham Lincoln, Franklin D. 
Roosevelt, George Washington, 
Thomas Jefferson.

— Amerikos Darbo Federaci
jos vadovybė sekmadienį nuta
rė vesti kovų prieš prezidento 
Reagano ekonominę politikų.

— Istorikai prieina išvados, 
kad buvęs prez. Richard Nikso- 
nas eis Amerikos istorijon, kaip 
nevykęs prezidentas. Pati di
džiausioji jo klaida buvusi duo
ti leidimą rusams gauti planus, 
kaip pagaminti mažiausius rutu
liukus labai jautriems instru
mentams.

Vasario 22: Margarita, Dau
mantas, Globa, Santara, Kanti- 
girdis, Vėjūna.

Saulė teka 6:37, leidžiasi 5:32.
Orės šiltas, ^ali palyti.

Indira Gandhi siunčia ka
rius j Bagduba Habi mies

tą raminti kovojančius 
fanatikus. '

JAV karinės, bazės yra svar
bios. jeigu galima tikėlis kon
flikto tarp JAV ir Sovietų Są
jungos. Prezidentas Reaganas 
principe sutiko su graikų prem
jeru, kad teks primokėti Grai
kijai didesnį atlyginimą už lei-

— Kubos diktatorius Fidel 
Castro nutarė silpninti Meksiką 
ir traukli ją i savo tinklą.

Izraelyje rupsiamos 
monstraeijos prieš .’generolą 
šaroną ir premjerą Beginą, 
paneigė teisėjų nutarimus.

<le-

JAYT lėktuvai. Jie perspėjo I 
jos lakūnams n skristi skrer 
ma kryptimi, bet apsisukt 
skristi atgal. Libijos lakūnai 
prato perspėjimų, apsisuki 
grįžo namo.

Manoma, kad įsiveržimo į 
daną pavojus kiek atlyžo. . 
lėkluvenšis galėjo pasitra 
nuo Libijos pakraščių.

Praeita savaite ne tik C 
tume, Sudano sostinėje, be 
Kaire, Egipto sostinėje, l 
gandų, kad planuojama nuv 
dabartinį Sudano prezidentą 
far Numeiry.

Libijos vyriausybė, pat’ 
apie keturių radarinių lėk 
atsiradimą Egipte, aprar 
Chadafį. Vietoj Įsiveržimo į 
daną, Chadafi sukvietė “liai 
parlamentą”, kuriam pasai 
goką kalbą apie “nevykusį 
dano prezidentą” • ir apie a 
skaistybių tarpe atsiradusiv 
davikus.

/Plačiai buvo aptartas ir 
polio incidentas. Praeitą n 
Tripolyje ėjo kruvini susi 
mai arabų tarpe. Libijos c 
torius leido arabams persi 
jranydanii, kad jo šalin 
almės, bet nelaimėjo.

UŽSIREGISTRAVUSIU. 
GALI BALSUOTI

CHICAGO, EI. — šian 
antradienį, gali balsuoti 
vienas vyras ar moteris, 
laiku užsiregistravo.

Balsavimo vietos bus ate 
ruo 6 vai. ryto iki 7 vai. v:

Bus nominuojami demoi 
r respublikonų partijų k 
.tatai Chieagos mero pareis

Taip pat bus renkami 5 
/lermanų. Cook apskritie 
miesto pareigūnai.

Užsiregistravo 1.591,253 
suotojai. Chicagoje yra 
balsavimo centrų.

Jeigu norite surasti, kur 
balsavimo vieta, tai telefi 
kite 269-7870.

Jeigu norite pasiskųsti, 
rinkimų centre netvarka, t 
lefonuokite 269-7870.

Galutiniai tarp respubl 
ir demokratu rinkimai n 
mero pareigoms įvyks bal.

NIGERIJA SUMAŽINI
NAFTOS KAINAS

dimą naudotis graikų 
uostais.

. j Libano kalnuose sekma- 
salų dienį smarkiai atšalo ir iškrito 

daug sniego. Žuvo 38 žmonės.

Wallre Mondale yra pasi
ryžęs gauti demokratų 
partijos nominaciją pre

zidento pareigoms.
nuomonę apie generolo Paredes

LAGOS. Nigerijos vyri 
)ė, išsiuntusi apie pusantr 
ijono užsieniečių i savo kr 
praeitą savaitgalį nularė 
sumažinti savo naftos k 
Nigerija turi labai gerą 
kurią parduodavo k ek ] 
u\gu kilos OPEC valstybė 
>sr Nig rijos vyHausylie r 
lar ^5 sumažinti ^avo i 
kainas už statinaitę.

Saudi Arabijos naftos i 
toris sukvietė Persijos įl 
naftą gaminančių vaKtyb 
stovus, kad susitartų dėl : 
kainų. Tarpusavio nesuti 
šioms vaistytiems nenai: 
reikia laikvti bendro susi t w
sako Saudi Arabijos ats



Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 

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

Kopose. AkvarelėM. Šileikis

.... ,?l._ .i..A.'g^nn

TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ

GYVENIMO PERTEKLIAUS LIGA
Persivalgymas, persirūkyma.s ir peršigėri- 
ma? yra asmenybe pasilpusiojo užsiėmimas, 
vedąs prie širdies atakos.

(Mediciniškai gyvenimiška tiesą)
Visos? srityse .apgavikai tun

ka. visokeriopai išnaudodami 
MENKOS .ASMENYBE žnjį 
nes. Nuo tokio išnaudojimo 
niekas negali žmonių apsaugo 

.ti, kol žmonės msustiprės savi- 
būdu, savais nusiteikimais, ki
taip truippiąų išsireiškiant, sa
gomis asmenybėmis, tol visoke- 
;riopąs minėtai pasupusiųjų iš
naudojimas žydės mūsų tarpę.

Stipresniam pąskątini|uui as-

Persivalgymas su rūkymu ir 
litavimu mėgstama vadinti 
yvenimo pertekliaus ligomis. 
'iksJiau išsireiškiant, tokias li
as reiklų vadinti PAS1LPU- 
IOS ASMĘNYBĖS ijęgalavi- 
raais. Reiktų kiekvienam nusi- 
eikti tieson, kad visoks perriš
imas valgyme, rūkyme ir gir- 
avime yra PAŠIEPUSIOS -NĘ- 
ŠSIVYSČIUSIOS iki normos as
menybės liga’.
jr tikrai, gali čia būti kalnai | tnenybe tvarkytis paries keletas 

raąistd,,- ežerai svaigalų bęi sau-1 išnaudojimo pavyzdžiu, štai, vie 
lėįiąi rūkalų, sau žmogus, kaip! na moteriškė lankoąi pas psi- 
eikient lietuvis, asmenybe su-^chiatrą dėl savo asmenybės pa- 
•rėrtdęą‘į normalų žmogų mū-pilpimo, dėl būdo nepastovumo, 
iškis praeis pro tokias ir dar’ 111 —
:Įtokias žmogų iš sveiko kelio 
ėdančias viliones, ■ 
lešusignndęs. Jis, sveikos asme- 
iybės .savininku būdamas, savą 
.Senę-.ir energiją tuštins visur 

r visada sau, artimui ir Tvėrė- 
ui naudingiems ’dalykams. Ta- 
[ą: gyvenimas tokiam bus rojiš
kas čia ant žemės. Tokio gyve
nini)'visi m;s siekiame, todėl ir 
/radėklihė ryžtis Jcuo greičiau ir 
ęūo' sbopiau tva^žyti^ysu savo- 
pli nueit'

iy >n:aijąujliną, o maldomis, ■ 
giesmėmis, damomis save ra
mina,

ū’fyestfipniškas gyvenimas eina 
kartu su nesveika mityba, rūky
mų,’ alkoholizmu, dėl menknie
kio iš proto ėjimų (šuns budy
nių. pakasynų, vardinių rengi
mu...) ir dar kitaip į niekus 
save pavertimu.

Išmintingasis gali minėtai ne
sveikai nesielgti. Mes visi lietu
viai galime sveiku gyvenimu 
labai daug sau, ypač savo šir
džiai talkinti. Naudingas mais
tas,. pagal išgales neužsisėdėji- 
mas, pagal galimybes pildymas 
gydytojo nurodymų ir savo kū
no ųenuodijiinas, apgavikams! 
nepasitikėjimas... dar nė vie
nam nepakenkė. Priešingai, svei
kai, DQTHialiai, tikrai lietuviš
kai besielgiantysis labai daug 
gero susilaukė savo kūnui, pro- 
turi ir asmenybei (nusitęiįį-. 
mams, būdui).

Laikas išmintingai elgtis yrą.

dabartinis: ar esi 20, ar 10, ar 
60 melų ar- dar daužau. Sveiką 
gyvenimą pradėti yra būtina 
kiękvwtgm, vyrui ir moteriai. 
Mes galime savo gyvenimą pra- 

atakos žvengda
mi, *Dk įmykime
sveikus. gyvenimo įpro
čius « gyvenkime. .
Tada ir sąvo vaikams daug pa- 
dėsimeg Jie seks mūsų darbais, 
gyvenimu, o ne kalbas.

Išvada. Vengdami nuodų, val
gydami sveiką, mišrų maistą, ę. 
nesijaudindami, n e užsisėdėaa- 
mi, o savo žalias pieveles dar- 
žais-darželtais dar šį (pavasarį 
paversdami, ir jokių išnaudoto
jų, įskaitąnĮ ir religinius, ne
bodami, mes turėsime didelę 
galimybę išvengti širdies atakos 
dar jauname amžiuje.

Sėkmės visiems taip naudin
goje veikloje.

Pasiskaityti. Jeremiali Stam- 
ler, M.D.: Your Heart Has Nine 
Lives.

energiją leidę naudingiems dar- Visiems naudinga mityba 
bams: dabar apleistu senelių, U., . , , ' \ .. N orėdami.Jsvėngb sudies ata-pagalbai, dabar asmenybe pasil-|, . . . .... . vH . ’ . . I kos, mes visi turime grjzti i liepusiųjų atgaivai, dabar įvairių-1 
pame nedatekliųję atsjdprusiųjų j, 

i talkai, jie — tie religiniai apga-į7 
v ik a i — r ėki e ijėkią, gą-sdhite k. 

l?i gąsdiną žmones NESAMOMISĮ /v 
nuodėmėmis ir taip isgąsdintuo- 

- ■- -'įsius apkvaišina,. kad'pastarieji
visai jomis ’ ikapiršlės žarnos VĖŽIO ligų apgavikams VISU SAVIMI, atsi-į 

įpėjikas iš AKIES LĖLIUKĖS, duoda ir maldaute/maldauja. 
'is< j jos akjs pažiūrėjęs, jai nu? įad apgavikas juos vestų PĖR

lėi perdėto religingumo... 
virtiną, kad ją išgelbėjo iš dvy-

-'statęs-minėtoje žarnoje vėžį i; 
pagydęs. Dabar ji už jį galva

į dedanti, daktarus kaltinanti ir

SAVĄ TILTELI į. dangų.
Ne kitaip nusiduoda ir mity

bos reikaluose.. čia irgiapgavi-
prieš mediciną burnąjanti. 11 <y. tikras kniJ^ždynas.-štai kele- 

iokm su savu protu susipykit j as pavyzdžių, kurie rijus saigos 
I hiirnnfnin nilno 'mnwn. on. 1’-. .-ti*siu burnotpjų pilna mūsų ap-1 a

■tinka. Visas vargas su minėtu 
būrnotoja. kad NIEKADA vėžy 

.jąeąJfiijandąįsS

nuo apgą1 
lionių. '

| tu viską, tiarai, svuką mitybą. 
11 Mums, reikia vartoti pilnų grū
zdų duoną, tokį ragaišį bei tokius 
čšausjukuš ,-iĮ- pyragaičius (alĖ
• bran). Reikia vengti gyvulinių
• rįebąįų, naudoti tik aliejų. Rei- 

'• ;kia mesti šalin baltą cukrų ir
‘apsieiti be pergausaus druskos- 
vartojimo. Medų tegul kiekvie-i 
nas na neloja, jei jis nėra cukrir 

minkąs. Vaisių ir daržovių kiek
vienas naudokime po keturis, 
'mažiausiai tris kartus dienoje, 
ir gausiais kiekiais. Baltymų —’ 
būtinų kūnui gaukime daugiau 
įsia iš pupų, žirnių (ankštinių), 
kiaušinio baltymo, žuvies ir ka-

Ėjek^lVąrkę savas asmeny

reikia"gj’vęhtmo pertekliaus ma-: 
hntį norint pagyti iŠ persival- 
pno, pėitširūkinb ir persigėrimb. I 
Toks pagijitnąs gyvu kūnu mū
sų aplinkoje stosis tada, kai mes i 
savomis- asmenybėmis išsivysty- 
sime į normalius žmones. Tik 
tada įneš pajėgsime prisilaikyti 
saiko visur ir visada.

Kiekvienam apsimoka minėtai 
ryžtis -ir. toki ryžtą savo gyve-' 
rainio dalimi paversti, nes pagir 
ję iš .persivalgymo, persirūky-1 
no ir pėreigėrimo mes tuo pačiu 
iritoJinsime savos širdies ATA 
KĄ, ik> vėlyvo savo amžiaus^ 
pida, .greičiausiai, mes. tokios 
stakes visai nesusilauksime. Jei 
vėžys prie mūsų neprikibs, jei 
nelaimįngks atsitikimas mūsų 
nepalies ir jei stiprus uždegi
mas bus nugalėtas mūsų atspa 
rūmo kartu su dabartiniais vais
tais, tąi-mes visai NUNOKĘ, ne
jučiomis nūkrisime į Tvėrėjo 
krepšį, lokio likimo kiekvienam 
linkėtina. Linkėjimų čia negana. 
Reikia atsakančios veiklos. Tad 
visi dabar už jos. •

Menka asmenybė — visokiu 
apgavikų maistas

_ Lietuvoje gin^l909,j. n>.{;;ak nM - ko
- ---- - 'jAnn Wigntore su Yiktoę&.Ęul-r ■ ■' -

moję,’ todėl pagydymas'.XĮ$A-j vinsku ir įteg/skelb‘ f ' ' 
MOS ligos ir yra yisblių apga- Hippocrates
vikų darbas. T aip ir panašia ,.ra geriausia^ Į^ąjarėj^sTs^eil, 

(SĮlį: išpaudojami visokių apgaį l jc • mityboje. ^Į-
iikų įvairiopai negaluojantieji, bsntieji pataria,-Valgyti, ^gyvą 
mūsiškiai ir nemūsiškiai. j maistą”: daržov^: vaįsįįus^ rie- 

■ Ne kitaip dedasi sU asmenybe | jutus, sėklas, nebaltus javus fr 
; )asilpusįųjij/jš»audojimd ir po'j kviečių daigų (ž#ės> sunką? Jie 
, ūtikos srityje. Ąnltaip pasilpm į pa(aria visaj 'nfeValgytį niėsos,

kaip ant palinkusių Įtark-Į paukštienos/ kiaušinių^' sviesto, 
sūrio, baltų Ąjęįltu, cukraus, 
druskos, virto nei vekuoto (ke- 
nuoto) bet *kokio< maisto. Jie 
taip pat pataria nevartoti alko 
holio, arbatos,' kavos; tabako, 
maiste priedų ir dažų.

Jie pataria maisto nevirti, ža
dą jį valgyti, todėl virtuvėje 
pečiaus nelaikyti, o pasirūpinti, 
kad būtų blenders; juicers, food 
processors ir dryers galore. 

. -rJie tiki, kad daržovės, vaisiai, 
j-'ičšntai ir javai geriau valgyti 
talius-nevirtus, nes yįrimas su
naikina daug maisto naudin- 

_ 3<ump.

Minėtą institutą Ann Wigmori 
į Įkūrė 1963 m. Bostone. Dabai 
tokie centrai veikia Kaliforni

joje ir Michiga'nė. Vieno tokio 
instituto direktorius tvirtina, 

f'kad daugelis chroniškų ligų, 
kamuojančių amerikiečius, atsi- 

Įranda dėl netinkamo maisto, 
:žurį amerikiečiai valgo: apdir
bant čia i/iaistą, pridedama che
mikalų, gyvulinių riebalų, drus
kos, cukraus; amerikiečiai per
daug valgą tnėsos. ’

Kn is išmintingas žmogus ga-. 
..■tų nepritarti tokiems sveiko- 
žalio m risto Jiaups.ntųjains, jei 
pe neitų iš kelio dėl takelio. Jie 
Ivif tina, 
pajėgūs ŽALIĄ - nevirtą Tnaist

MOS ligos ir
būk

!ų, visos politinės ir nepolitinė 
ožkos lipa. Net 5% baltaodžių 
iąbar eina su tamsiaodžiu, kin 
•io n. moralumas yra perdaug 
ryškus. Minėtai pastipusieji to
riam paveda tvarkyli mūsų gy 
veninių. Yra net taip sava asine- 
iyl}e į niekus pavirtusiųjų, ku- 
•ie teršia geriausius, Chicągoję

- pavyzdingiausiai bes itvarkan- 
čius, savu darbu, ne valdžios 
lėšomis, sau ir vaikams gvveni- 
mą čia užtikrinančius mūriš- 
.ius. Tokie asmenybe pasilpu- 

sieji palys maistu apgavikam < 
lieka, jie dar ir kitus į tokių ap- 

..gavikų nasrus traukia.
“ O jau religijas srityje 
,.as apgavikų kermošius;
• .iekv'enas tokių apgavikų savi? 
; ai asmenybe pasupusiuosius iš- 

jaudoja ir tuomi savu niekdar- 
’u gra jausią sau pragyvenimą 

sukuria, nes asmenybe pastipu
siųjų žaliukai nedvokia. Vietoje

tik;
čia

eikhmNayjieiK]

visus jų darbuotojus, lei
džiančius dienraštį jau 69 
metus ii‘ linkiu visiems 
energijos leisti dienraš

ti dar ilgus metus.

Jozefina Kriščiūnienė

(Skaitanti Naujienas nuo 

pirmo jų romi r-o)

Miami Beach. U hr da

knd viri žmonės yra 
. . -valgyti. J ę dali* d, ta Rad visi 

: įmonės yra storos k’šsifėy savi; 
‘trifika’ ir gali pū-ktis rtėšj'tus-ir 
igcr'.i kihėių daigų AT'rirą. 'ilit; 
•dili’ <l>ia. kąri v’ri’žpo'ėę jja 
•tokie sum nūs. k:uk gali lujšrų. 
’■"iūrui būtiną maistą pjixirlpkjt 

*m hi irais’ingu medžiagų, 
nėli ių sur-iic'rhai yra s^a7 

' o bčrd»’o sn gyveni- 
uiinii. Mįims visiems, 
-trrvicprm -r niėriybe

t-

n

1 T

ionė
mu
kaip

•pak".
pakakx z 
kai. ibh 
Įvai. aus i 

’jai
«u neivvkdoma*

. km! reikia, syei- 
‘ ifP? Z1%' vengti 
7C\U'. M lėti skelbė-

iPaukštienos sriubą (bpljoną) 
oe riebalų naudokime kiekyįe- 
'nas kasdien. Rūgusį, neriebų 
^aįėną, kiekvienas jo po kvortą 
| iąsdĮep-. sunauiįjkimę. Venkime 
^ehdlestcroHo turinčio maisto: 
kepenų, trynių, dešrų (riebių), 

'dešrelių (hot do^s).

j. Apsieikime be nuodų: kavos 
arbatos (tikros), alkoholio ir ta
bako. Naudokime gausiai nau

dingo skysčio: vandens, vaisių 
sunkos, pieniško?, vaisių, dąr- 
žovių sriubos. Tik taip besimai 
tindami, jokiems apgavikams 
netikėdami, iries kuo geriausia 
užlaikysime savo sveikata ii 
kuo sėkmingiausiai kovosime su 
ehronišk.omis negalėmis, kaip 
artritais, cukralige, poniška liga 
(podagra-gout) ir net su vėžiu. 
Mat, vėžio gydymas yra žmo
gaus ATSPARUMO/ DID1NI-

MAS.
Mes susergame kiekvienas vė

žiu, bęt ne kiekvienas nuo jo 
mirštame, nes pačioje pradžioje 
(dar niekam nežinant ir žmo
gui nejaučiant) vėžys esti sunai- 
ginamas žmpgaus turimo AT
SPARUMO. Ttikį kūnui atspa
rumą yrą suteikęs žmogaus 
Tvėrėjas. Tik mūsų pareiga yra 

-nesunaifeinti'* 'atsparumo, o jj 
tvarkingu gyvenimu ir nonna- 

.lia mityba padidjnli. Ypač turi
me taip atsparumą didinti čia 
gyvendami, Kada mūsų aplin
koje priviso tokia gausybė viso
kių išnaudotojų.

Dar, šiandien pradėkime 
tinkamai veikti

Šiandien šiame krašte širdies 
ligos, (atakos), tragiškai gausiai 
padažnėjo, 'kadą daugybė ame- 

'dkiečių džiaugiasi “gerais lai
kais” ir visokio- maisto gausy- 

ibe. Su pagrindu sutinkama, kad 
dabartinė širdies atakų gausybė 
yra pastJja šio krašto žmonių 

•modernaus gyvenimo menkybių. 
■ Kai kurie tvirtina, kad širdies 
atakos yra ligos šio krašto žmo
nių gėrybėmis klestėjimo

SVARBŪS DOKUMENTAI 
LIETUVIAMS ŽINOTI

(Dokumentai yra JAV Valsty
bės. departamento žinioje)

Užgrobdama Lietuvą, Sovietų 
Sąjunga rėmėsi Nepuolimo su
tartimi su Hitlerine. Vokietija ir 
prie jos prijungtais slaptais pro- 

„tokolais:
j August 23, 1939

Treaty of Nonaggression 
Between Germany and the 

Union of Soviet Socialist
Republics

The Government of the Ger- 
..nan Reich'and the Government 
of tlie Soviet Socialist
Republics, desirous of strength
ening Hic ^cause of peace be
tween Germany and the US.SIR., 
and proceeding- frdiri the fun
damental provision of the Neu
trality Agreement concluded in 
April 1926 Between Germany 
and the U.S.S.R., have reached 
the following agreement:

nių gėrybėmis klestėjimo, tik- t 
riau sakant, tokių gėrybių PER | 
NAUDOJIMO.

< Per paskutinius 50 melų šie 
krašto žnjonių papročiai žymiai 
pasikeitė. Mes juos pasisavino
me. Deja, daugelis tokių naujų 
papročių mums ėmė gausinti 
širdies atakas, širdies ligos klės 
ti visose vietose, iškaitant ir 
Ameriką, kur žmonės perėjo iš 
ūkiško gyvenimo i miesčioniš
kąjį. Ūkiškai gyvenant, žmonė> 
valgo normalų maistą, jie dirba

third power.
Article III

The Government of the two 
High Contracting Parties shall 
in the future maintain, continual 
contact with one another for the 
purpose of consulation in order 
to exchange information "on 
problems, affecting their com
mon interests.

Article: IV U
Neither of the t^’oHigh Cqn- 

- tracting Parti ę^Csball participate 
in any groupiffg‘of powers-what
soever that is directly čir. indi
rectly aimed at.ih^^B^lparty.

Article U ’'
Should disputes oH conflicts 

arise between the High Con
tracting Parties over problems 
of one kind or another, both 
parties shall settle these dis
putes or conflicts exclusively 
through friendly exchange of 
opinion or, if. necessary, through 
tlie establishment of arbitration 
commissions.

Article VI
The present treaty is conclud

ed for a period of ten years, 
• with the proviso that, in so far 
as one of tlie High Contracting 
Parties does nol "denounce it one 
year prior to the expiration of

1 Article!
Both High Contracting Par

ies obligate themselves to desist 
Tom any act of violence, any 
iggressive action, and any at
tack on each other, either in

dividually or jointly with other 
powers.

; Article II
* Should one of the High Con-

racting Parties become (he ob-1 this period, tlie validity of this 
,ect of belligerent action by a
tjiird power, the other High, extended for another five years. 
Contracting Party shall in no .

"manner lend its support to this US .

treaty shall be automatically

r

i

TĖVYNĖS SARGYBOJE

Tėvynės sargyboje 
Stov’ kareivėlis. 
Brangi jam.šelelė — 
Laisvė tėviškėlės.

Plėšikai žiaurieji
Tėvynę kankina,

- Jos vaikus — artojus 
Pavergti mėgina.

Ikt sergsti tėvynę 
Dpųsiis kareivėlis, — 
Apgins savo žtmę 
Laukų artojėlis.

Nebaisūs jani priešai.
Jįs jaučias, galingų, 
Jėgos jam priduoda 
Jo męije ugninga.

Jp rpeilė ugninga 
Prie tėviškėles.
Kurios laisvės vardan 
Jis ginklą pakėlė.

Nebaisu kareiviui

Ir, reikalui esant. 
Galvelę padėti.

Vargo Poetas

Kareivį užjaučia 
Visa tėviškėlė. — 
Tėvelis, motutė, • 
Jauna mergužėlė.

Jį brangūs tėveliai 
Kovon išlydėjo, 
O jauna mergelė 
Mylėt vis žadėjo.

Nors kovos sunkumą 
Priseina kentėti, 
Ne’stsngs jo narsumo 
Mirtis pergalėti; —

Jei kovoje kristų, — 
Tauta jį atmintų, 
Jo vardą minėtų. 
Kapus išdabintų.

Scsutės rūtelių 
Ant kapo prisėtų, 
T,tk jo mergužėlė 
Daug skausmo kentėtų...

Nprs sunku sargyboj 
Tėvynės budėti, — 
Daug karių ant vėjo 
Iš šąlčio s'.ovėli,

>>
>į 
>>

V t

><

>$
>>>>

Miela Onyte,
Aš šiandien Tave sveikinu tavo gimtadienio 
progą ir linkiu Tau geros sveikatos, laimės, 
dar ilgai skaityti Naujienas, kad gautum tei
singas žinias.

Tavo draugė — ROŽĖ

MSSBOOK 
SAVINGS... financing 

u out low ura.

Mutual Federal
2W WEST CSitAK ROAD CHICAGO, ILL 60608

Pptor Kazanauska*. R'»s. 847-77*7 *
Nes jaučias galingu, 
Su juo juk tėvynė 
Ir visi tautiečiai. 
Kuriuos jis apgynė.

Ik t sergsti tėvynę 
Drąsus kareivėlis. servingchica(;«n

umare nbtdngjs dalykus 
gy reni me., čia 

n< ^>rp. vt»<v kuria 
pa k?, u;.

šautuvų pakėlęs.
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DETROITO NAUJIENOS
Iskilmingas Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 

— Vasario 16-osios 65 metų sukakties minėjimas

Ravmondas S. Sukis

kvti, kad šventė pra-

Lietuvių Tarybos įkalbėta 
. . /yla juostelė. Kalbėjo bu- 
v . ALTo pirmininkas E. Bart-
1.. informacijos direktorius
1.. ;::. J. Prunskis' ir studentė R 
'i .čytė. Iškilmingas n mojimas 
D.lroi;e įvyko vasario 13 d 
K. ip ir kiekvienais metais, mi- 
' ' imas prasidėjo pamaldomis 
v/ose trijose lietuvių parapijų 
š.\ntovėse: šv. Antano, Dievo 
Apvaizdos ir Šv. Petro. Pamal
dos už žuvusius ir kenčiančius 
kalėjimuose dėl Lietuvai laisvės 
atlaikė parapijų klebonai. Orga- 
rdzaeijų nariai šventovėse daly
vavo su vėliavomis, unifor
muoti; moterys ir mergaitės 
dėvėjo tautinius rūbus.

Radijo Klubo valandėlė sky
rė lai dienai pusvalandį laiko, 
prisiminimui Vasario 16 reikš
mės. Jautriai padeklamavo eilė
raščius ir sugiedojo Lietuvos 
himną. 4.-

Pagrindinis minėjimas prasi
dėjo 12:15 vai. Kultūros centre 
salėje. Minėjimą atidarė naujos 
kartos visuomenininkas, Detroi
to Lietuvių Organizacijų Cent
ro (DLOC) pirmininkas advo
katas Raymondas S. Sakjs. Po 
t.ųmpo . atidaromojo žodžio, 
kvietė visus dar ’ stipriau su
glausti jėgas kovai prieš• įsibro
vėlį rusą, kuris terorizuoja mū
są brolius. Programai vadovau
ti pakvietė Lituanistinės mo
kyklos mokytoją Giną Baukie- 
r.ę, kuri sudarė darbo prezi
diumą.

Tnešant vėliavas, priekyje žy- 
; avo savanoriai ; kūrėjai. K. 
i?augvydas, B. Tatarūnas. S. ši- 
: loliūnas, ; J. Mikaįavičins, P. 
Ll’ūdžius, V. Tamošiūnas ir K. 
likolaitis. Juos lydėjo tautiniais 

: ūbais apsirengusios jaunos mer
gaitės. Kūrėjams savanoriams

pris.gė prie krūtinės po baltą 
gėlėlę. Amerikos himną sugie
dojo Dievo Apvaizdos parapijos 
choras (vadovas muzikas Ri
mantas Kasputis), akompanavo 
Vidas Neverauskas. Invokaciją 
sukalbėjo Dievo Apvaizdos pa
rapijos klebonas kun. Viktoras 
Krišičiuneviėius.

Pagerbti žuvusieji dėl Lietu
vos laisvės atsistojimu ir tylos 
minule. Po to buvo įteiktos Li
tuanistinės mokyklos moki
niams, konkurso laimėtojams, 
premijos. M. Landytei ir L. Ba
rauskui skirtos ALTo informa
cijos direktori;
Prunskio premi

Iškilmingo minėjimo metu Į 
buvo įterpta meninė dalis, ku- j 
”ią atliko Dievo Apvaizdos pa 
rapijos choras. Vadovas ir diri
gentas — R. Kasputis, akompa-į 
niatorius ir chorvedys —V. Ne-j 
verauskas. Padainavo: Laisvės; 
varpas (muz. A. Vanagaičio), | 
Broliai lietuviai (ž. M. šikšnio-I

ST. PETERSBURG, FLORIDA
VLIKO PIRMININKO DR. K. BOBELIO PAGERBIMAS

Tegu dirba Tavo naudai ir žmonių gėrybei. 
Tegu Tavo vaikai eina vien lakais dorybių,

(Iš Lietuvos himno) 

cialdemokratai. kurie pradžioje 
nebuvo palankūs Pabaltijo vals
tybių rezoliucijai.. Dėka mūsų 
socialdemokratų partijos iš Ang 
lijos ir Vokietijos, jie buvo pa
traukli dalinai į mūsų pusę. So
cialdemokratų atstovas Ilnns 
Johim Seeler pasakė gerą ir 
griežtą kalbą. Jis pažymėjo, kad 
laisvos tautos nepripažįsta rusų 
Pabaltijo valstybių ’ okupacijos 
ir jis reikalavo, kad būtų joms 
(Pabaltijo valstybėms) atstaty
ta jų n priklausomybė.

Panašiai, - kaip liaus Johim 
Seeler, pasisakė daugelis parti
jų atstovų.

Pasirodė, kad VLIKo delega
cija buvo labai cėikalinga. Gi
nant mūsų rezoliuciją, n.ę. vie
nas iš atstovų ir. ypač mums la
bai palankus referentas vokietis 
Otto von Habsburg, rodydamas 
dažnai į mūsų delegciją, .kalbė
jo: “Žiūrėkite, koks yra syarbus 
pabaltiečiams jų reikalas, jeigu 
jie atvyko - iš taip tolimų 
kraštų’*’.' <• ■ ■ > ’ , ? . ;

Delegatai, po.- ilgų, diskusijų, 
kiekvienas atskirai balsavo, 
spausdami elektroninius mygtu
kus. Iš šimto dvylikos atstovų 
devyniasdešimt aštuoni pasisakė 
už mūsų rezoliuciją^. 6 komu
nistai — prieš, o aštuonŲ.susi-

Amerikos Balsas ir UPI agen
tūra priimtą Europos tautų par
lamento rezolhfciją perdavė į 
okup. Lietuvą ir j kitus kraštus. -• 
Tas mūsų laimėjimas sustipti- • 
no pavergtų mūsų brolių dvasią 
kovoj su okupantu.

Dr. K. Bobelis stebėjosi mo
dernia parlamento rūmų archi
tektūra. Rūmai erdvūs, ištaigin
gi - daug atstovams kambarių, 
didelė posėdžių salė, gražus res
toranas, kuriame buvo leista 
VLIKui surengti palankiems pa- 
baltieėių ieikalarr.s atstovams 
priėmimą, 
žinti sa

Vienas iš tokių Lietuvos vai
kų yra VLlKo pirmininkas <ir. t 

Ik. Bobelis, kuris, nepagailėda- 
1 mas savo sveikatos, laiko ir šei- 
I mos gerovės, atlieka didžiai 

reikšmingus darbus mūsų pa
vergtai Lietuvai.

St. Petersburgo ALTos sky
rius, įvertindamas VLIKo ir 
ALTos garbės pirmininko dr. K. 
Babelio nuopelnus, ypatingai jo 
laimėjimą su VLIKą delegacija 
Strasburge, 1983 m. sausio 13 d., 
pravedime Europos tautų parla
mente Pabaltijo ,valstybių rezo- ■ 
liucijos, suruošė jam iškilmin
gas vaišes Lietuvių klube.

Padėkoti daktarui ausirinko 
pilna salė žmonių, ir jam įėjus 
su žmona, publika plodama su
stojo.

] Kunigas A. Stasys palaimino 
puotos vaišes ir meldėsi, prašy
damas Dievo palaimos mūsų tė- 

1 vynei ir pasiaukojusių jos nau
dai veikėjams.

| Pirmą žodį tarė, atidaryda
mas šventę, ALTos sk. pirm. inž. 
A. Šukys. Jis apibūdino .susirin
kimo tikslą ir prašė VLIKo pir
mininką dr. K. Bobelį, kad ma
lonėtų nušviesti susirinkusiems 
įvykius Strasburge, Europos, tau
tų parlamente. Po maldos ir 

'vaišių prie išpuoštų stalų, d r. K.
Bobelis padarė ilgą ir "įdomų 
pranešimą. Pradėdamsa savo, 
kalbą, dr. K. Bobelis plačiai api
būdino Europos tautų parlamen
to sudėtį, jo;įsikūrimp eiįgą ir? 
jo reikšmę politinėj plotinėj: < ■■ 

i Parlamentas yra apjungęs de- 
> šimt Europos valstybių^^* apie 

tris šimtus milijonų žmonių.
% Parlamente gali dalyvauti .if , 

siųsti ats tovus tik tos ^valstybės,
• kurios turi ne vieną partiją. Vie-’ 

nos partijos valstybė skaitoma
• į diktatūrine. Parį amente di

džiausia partija yra Europos so-

reikalams
Buvo proga stisipa-

rimta
Lietuvi u

musų to. 
mus ne tik 
pi, bet ir Į 
są Lietuve, 
atgaunant

Dr. K. P 
ne jo vieni 
bo v>sa V!

oi

jj?

•>'11

vra nucoemas. i;-r- 
IKo delegacija. Ypa- 
i organizacini darką

i

ropos- parkiemhtc 
kaus, iš Paryžli. Atrodo, kad bus panaši su

nitas Smetona, buvusio Lie- ma, kaip praeitais metais.
iauleiriškio, niuz. J. -Sinkaus), labai jaunas, dar tebesLud:juoją^ ti

Braždžionio, 
Jaunas diri- tu vos prezidento A. Smetonos 

sūnėnas, iš Klevelando. Labai 
gražiai kalbėjo; tikrumoj, skai
tė. Pasmerkė abortus, kad Ame
rikoje plečiasi liberalizmas. Ašt
riai smerkė komunizmą. Apgai
lėjo. kad dabartinis popiežius 
pastaruoju laiku suminkštėjo 
komunizmo atžvilgiu. Jaunas 
prelegentas prašė visų melstis, 
kad Lietuva būtų laisva.

Minėjimui užsibaigus, paste-

Nemune (ž. B. 
muz. B. Budriūno-. 
genias, bet puikiai sugebėjo cho- 
rą apvaldyti. Valio choro diri
gentui! Visos dainos gražiai ir 
darniai nuskambėjo. Publika 
lainininkams šiltai, be perstoji-’ 
m o plojo. Choristės dėvėjo tau
tinius rūbus. Įspūdingai atrodė.

Toliau sekė Michigano guber
natoriaus James Blanchard, De
troito miesto majoro ir South- 
i’eldo majoro proklamacijų skait
tymas; bet, siekiant minėjimą Į bėjau, jog kai kurie prašė, kad 
trumpinti, jos buvo liktai trum-1 leistų atspausdinti savo kalbą 
pai perstatytos. Be to, dar buvo‘bet kuriame-laikraštyje. Pagy-- 
lentoje iškabintos. Kas norėjo, j vensim, pamatysim. Gal ir bus 
galėjo perskaityti. Iškabino Al- > atspausdinta, 
girdas Vaitiekaitis. - j

Garbės svečių pristatymas
Kongresmanas; Sandęr Levin 

trumpai, bet su .džiąųgsmu pri
siminė Lietuvą ir savo senelius, 
kurie iIgus metus gyveno Lie
tuvoje.. Jis Washingtone turi sa
vo raštinėje lietuvių kilmės sek
retorę. Kongresmanas S. Levin 
skubėdamas Į lietuvių minėji
mą,: nesuspėjo papusryčiauti, j žiogelį ir Landytinį. Labai gy- 
Virtuvėje nusipirko porą gaba-1 
!ų dešras ir stovėdamas suval
gė. Kalbėdamas prisipažino, kad 
esąs neseniai išrinktas kongres- 
njanu ir 
Priėmė i 
pažadėjo 
kordus.

Sekantis. Įprelegentas kalbėjo

Po paskaitos, programos va
dovė G. Kaukienė perskaitė re
zoliuciją. kuri buvo priimta 
rankų plojimu. Bezoliucija bus 
išsiuntinėta Amerikos aukštiems 
pareigūnams. i -

Sekė vėl meninė dalis, tauti
niai šokiai, vadovaujant Rusnei 
Kasputienei. Grakščiai pašoko’: 
Blezdingėlę, Jonkelį,, Kubilą,

dar neturi patyrimo, 
rankas rezoliuciją ir 
Įnešti į Kongreso re-

i&miAMnvb, de! irallnbvb tiniuiKS
© Lil'EKAT<jRA, lietuvių literatūros, meno Ir mokai 

1 M m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vine< 
■\itv*s, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio* 

Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir I 
eHaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t 

' . K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubai, A. Rūkitelės ir JL Vara/ 
' Irybos yoveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 93.

■3 DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir 1st 
i alų šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalm 
ė rentes be£ jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti, ir nedainuojan 
i .-ms, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim!) 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 92.

e VIENIŠO ŽMOGAUS GY VeNIMAS, Antano Rūke apraly 
Ls Juozo Adomaičio—Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
prvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite 
r s tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių krtyjw 
parduodama.tik už O.

« LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Ta nu Samdo 
‘"ontiai pavalyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* l 
1 -abguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvieno 
lietuviui. Leidinys niustruotas nuotvankomls, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadfnima'v'r Jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labs1 
t rūdingoje 335 puaL knygoje yra Rytprūsių iemėlapls. Kaina M

KĄ UAUM93 LIMt, rašytojo* Petronėlė* Orintaitė* at« 
rdnimal Ir minty* apie asmenis Ir vietas neprik. Lietuvoje Ir ph 
r taisiais bolševikų okupacijom metais. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik 93. . ,r - - f 1 '*•»

9 JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupta* 
ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik 

Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pos 
iųą. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teisei 
hnvga yra didelio temato, 265 puslapių, kainuoja M.

Vasario 16 d. Lietuvos vėlia
va pakelta prie City Hal..

Iškilmingo minėjimo rengė
jai: Detroito Lietuvių Organiza
cijų Centro Valdyba — ALTo 
skyrius. Minėjimą.j-eikia skaity
ti labai gerai pavykusiu.

Trumpai: Vasario 16 d. Ra
dijo Klubas ir Lietuvių Melo
dijų radijo valandos davė apie.: 
Lietuvą programas anglų kalba. 
Apsčiai supažindino su istorija, 
įterpiant muziką ir dainas. Pla-. 
čiau apie tai sekantį kartą. ;

Ant Sukauskas

vai šoko, šokis ėjo po šokio. 
Malonu buvo žiūrėti. Panašiai 
kaip Klevelando Grandinėlė.

Užbaigai sugiedojo Tautos 
himną. Giedojo choras ir visa 
publika.

Minėjimas truko vos valandą 
ir keturiasdešimt minučių. At
rodo, kad pertrumpai, nes pub
lika skirstėsi nenoromis. Minė
jime dalyvavo virš 400 publi
kos. Aukos dar nebaigtos rink-

gacijos nariai, kaip scciahlemi- 
kratu atstovas is Anglijos V.l-
einska.

iš Pary-

Prunskis

— Britai sukonstravo moder-*; 
niems prekybos laivams bures;; 
kurios sumažins išlaidas. Pirma
sis toks laivas, tanklaivis “The ' 'i. - u - •Oilman”, išplauks' į kelionę ki
tais metais. Burės pagamintos 
iš specialios plastikinės medžia
gos ir yra labai stiprios. Apskai- 
čiota, kad> tokių burių pagalba 
laivas sutaupys kuro už 80,000 
Svarų per metus.

— Suomių.- laikraštis Tlta- 
Sanomat” atspausdino Estijos 
komunistų partijai Maskvos di
rektyvas, kuriose įsakoma su-' 
stiprinti rusų kalbos mokymą 
vaikų darželiuose, mokyklose ir 
universitetuose. Didelis dėmesys, 
turi • būti skiriamas mokytojų' 
paruošimui. Direktyvos — rusų 
kalba.

GIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

MAISTAS 15 EUROPOS SANDELIŲ

2608 West 69th St., Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787

Dldelli pasirinkimas gero* rūšies įvairių prekių

MARIJA NOREIKIENk

t:

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GUT PARCELS SERVICE 

MOI W. «Jth St, Chicago, HL 60629 ♦ Tel 925-2717

<
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JAY DRUGS VAISTINE

Parlamentas nutarė Pabalti
jo valstybių- .rezoliuciją pasiųsti 
visiems užsienio reikalų minist
rams, Jungtinių Tautų Dekolo
nizacijos komisijai ir į Madrido 
konferenciją, (čia dr. K. Bobe
lis paž-ymėjo; jog kai tos. įstaigos 
svarstys mūsų reikalą, reikės 
rąšyti jiems laiškus).
i Parlamento nutarimas paskli

do po visą pasauli. Didieji .vo
kiečių Laikraščiai; paskelbė Eu
ropos parlamento nutarinią, dė
jo ilgus strąipsnius-. į ..pirmus

kietijos, /j. Juras, D. Britanijos 
Lietuvių Sąjungos pi 
Birutė Venckuvienė, 
žiaus, Eitos prancūzų 
daktorė; kun. dr. J.
ALTos atstovas. Prie mūsų dele
gacijos buvo prisidėję du latviai 
ir vienas estas.

Dr. K. Bobelis pabrėžė, kad 
toks, didelis tarptautinėj plot
inėj mūsų laimėjimas yra dar
bas visų lietuvių, įvairių orga
nizacijų bei pavienių asmenų. 
Daktaras priminė, kad daug 
pasitarnavo mums Helsinkio nu
tarimas, kuris pabudino laisvų 
tautų sąžinę reikalauti iš dikta
tūrinių tautų “žmogaus teisių” 
pripažinimo.

(Nukelta į 5 psl

KVIEČIAME Į NAUJIENŲ

NAUJIENŲ 69 M. SUKAKČIAI PAMINĖTI

Sekmadienį, š;m. kovo 6 dieną

MARTINIQUE SALEJI
2500 W. 94th Street Evergreen Park, Illinois

DAINOS

• VAKARIENE IR GĖRIMAI
• ŠOKIAI

Pradžia 5 vai. popiet — Įėjima^ $20
fchr . , *. T > *’• £ * * 4. -

BANKETĄ RUOŠIA

7 ' Vietas prašome rezervuoti iš anksto

CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu 421-6100

» rrrxsrnwjAi isptldoxi rjcckptai • faxnh mat baa- 
DUKYNAI • KOSMETIKOS ELKIKMK

Atdara Mokladieiiials nue
1739 SO. HALSTED STREET
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NAtJJTENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
riūo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet, šeštadieniais — iki 12 vai. Akkrma'nas Frank Bradv

Šiandien lietuviai privalo balsuoti pareigūnams prižiūrėti parko švarą ir tvarką.
šiandien visi Marquette Parko lietuviai privalo bal-; distriku1 būshnas ribas §fanrine dali naskvrė

suoti. Nuo 6 vai. ryto bus atidarytos visos Marquette .(lb.t0 busimas ribas. Siaūnnę dalį paskvi e
Parko balsavimo vietos. Nuo 6 vai. vyto bafevitno cent-' 0 Pns^ “ok?
ruošė bus atsakingi pareigūnai, kurie tuojau patikrins -jy-' ska^ų. Jetgu tetuvias nedalyvaus
luyoc & f & , j r- rinkimuose, o dalyvaujantieji neatiduos savo
balsuotojų sąrasus. Jeigu kas balsavo praeitą kartą, tai aMermana Frank Bradv tai stiDrioii ir baWz ■
gali balsuoti ir šiandien. Kas atsikėlė į Marquette Parka. “aLo ,uz aMermaną blank Biauy, tai stiprioji pavyz . 
° ; x . , , . , . . v i , i- dingoji lietuvių kolomja pradės trupėti. Bailesnieji jauir laiku neuzsiregistravo, tai tas neturės teises balsuoti.. -. & J r .. . .. * • .s ’ ! šiandien išbėgo is Marquette Parko. N eisnnkus dabartį- ’

rrio aldermano, bėgimas, bus dar gausesnis. Tada nukentės1 
visos lietuviškos įstaigos.

Kas MaTqdette.Parke negyvena ir čia savo namelio; 
neturi ’ tai tie gali bet ką rekomenduoti, bet Marqtf^fte 
Parke gyvenantieji kito pasirinkimo neturi. Neturi todėl 
kad ši rinkiminė kampanija buvo labai griežta. Trys de-: 
mokratų partijos kandidatai vedė tokią aršią tarpusavio 
kovą, kad nesimatė jokios išeities.

Šiandien pirminiai rinkimai yra gerokai susikompK- 
kavę. Vnijų vadai Amerikos lenkimų metu ’aiškiai pam- 
sakydavo, kuri pusė remtina, ‘šį kartą jie patys pasisakė 
už dabartinę savivaldybę, bet 'afc^i'sakė nariams Siūlyti 
bet kokias rekomendacijas, jie bijo likti be darbininkų. • 
Jie nenori rekomenduoti vienus kandidatus, už kuriuos 
unijų narių dauguma gali nebalsuoti, linijų vadovybė 
Įšito,.kad eilinius darbininkus jiems jau-^sunku įtikinti/ 
Darbininkai žino, kuri riekės pusė aptepta sviestu ir kuri 
bus aptepta. Niekas jiems šitų dalykų ftepHvalbpasakoti.;

Nenormali padėtis- ir respublikonų ėŽese. CKicago 
Tribune, įtakingiausias respublikonų dienraštis ne tik1 
Chicagoje, bet ir visame krašte, patarė skaitytojams bal
suoti už Richard M. Daley. Proktrrol*as labai 'apsidžiaugė 
šia žinia. Nei jis prašė, kad Tribūne jį indortUotų, rtėi jis 
tikėjosi, bet tas laikraštis priėjo Tsitikrhfmo, kad Daley 
yra geriausias kandidatas miesto mero pareigoms.

Bet dar toliau nuėjo Chicago's respublikonai. Jie taip' 
pat patarė respublikonams šiandien, pirminiuose rinki
muose, balsuoti už Richard M. Daley. Prokuroras Daley

Šį kartą federalinis teisėjas apkarpė Marquette Par-S

Veikiantis įstatymas' r'ėikalauja, kad kiekvienas bal- 
s.uptojas, pen>ikėlęs naujon vieton, turi registrubtis. Tik- 
iai Frontebičiūlių vadovaujama .Beridrųomėnė 'leido bal
suoti neįširegistrą^s^iųs. ^lietuviams. Leisdami balsuoti 
neregistruotiems lietuviams, jie -sudarė sąlygas, kad vie
nas žmogus galėtų balsuoti keliose vietose. Balsuotojų 
sąrašas iš anksto nebuvo sudarytas, tai balsavimas buvo 
suktas. Jeigu lietuviai būtų nuėję į Amerikos teismą, tai 
teisėjas tokius “rinkimus” būtų panaikinęs; jie būtų buvę 
pripažinti neteisėtais.

Balsuotojų sąrašų nesūdarymas ’ir netvarkingas bal
savimas paštu buvo pati svarbiausioji priežastis, dėl ku
rios skilo Amerikos Lietuvių Bendruomenė.

Lietuviai negali pakęsti sukčiautojų. Kas vieną kartą 
suruošė klastingus rinkimus, tai lietuvis to neužmiršta. 
Jeigu suktais rirtkhnaiš pasiekė Bendruommfės vadė^-j 
bę, tai lietuviai su sukčiautojai nenori bendradarbiauti.

Reikia tikėti, kad šiandien rinkimai praeis be suk
čiavimo. Buvo aštrių ginčų tarp Stevensono ir Thompsono 
šalininkų. Aiškių įrodymų apie sukčiavimą nebuvo, teis
mas antrų rinkimų neleido. Illinois valstijos teisėjai ne
buvo vienos nuomonės apie rinkimus. Bet teisėjų daugu
ma nutarė, kad rinkimai buvo teisėti ir gubernatorius 
James Thompson buvo prisaikdintas naujam terminui.

Šiandienykščiai rinkimai būš mumš dar svarbesni.j 
Nuo jų gali priklausyti Marquette Parko likimas. Iki šio 
meto Marquette Parkas buvo pats gražiausias visoje Chi-_ 
cagoje. Šioje apylinkėje gyvulę lietuviai U'e tiktai pa-‘ 
vyzdingai prižiūrėjo savo namus, bet ir padėjo miesto džiaugėsi, bet tokia pozicija gali jam pakenkti. Nei Tri-
cagoje. Šioje apylinkėje gyvėiię lietuviai tie tiktai pa

JI OZAS ŠVAISTAS

ELDORADO
(Tęsinys)

Leido. Kiek man laimės ir džiaugsmo! Begali
nis pasididžiavimo jausmas. Visa savo vaikiška 
siela trokštu bent kartą išvysti įjri^rkėKrfrifjį is ’ 
grabo Kristų. Mano vaizduotėj susielaro nepapras
tai reikšmingas ir didis Wi6Yriėiit‘iš. Atsiskleidžia 
nuostabus paveikslas: išrtiėkiūo, žiauriai nukry
žiavo Jį budeliai, o Jis šitai kantriai ištvėrė ir 
valingai iki dugno išgėrė nežmoniškų kančių tau-. 
rę. Nei savo mokslo, nei darbų neišsižadėjo. Nu
galėjo viską, net ir pačią mirtį.

Šoninėj bažnyčios nišoj didžirdė m’artfrarb 
anga — karstas. Jame žmogaus ūgio gulinti fi
gūra. Tai nukankinto Kristaus kūnas. Paširdy 
pailga žaizda ir sukrekusio kraųjjo Šviežia dėrhe.

Viršuje aUgoš puošiiūš altorius, ddga letn- 
pos. Tyliai plevendamos mirkčioja žvakės. Pa
slaptingai spinduliuoja auksinė monstrancija. Ji 
baltu šydu apdengta.

Prie karsto, kaip angelai sudėję rankas, pa- 
mžddži^i kitų o du vyrai baltomis kamžomis. Vaiz
duoja jie s nosios Romos kareivius, anuomet bu
dėjusius Kristaus karsto taigyboj. Aš fetsd- 
dėjęs budžiu. Akyla: žiūriu ir laukiu stebuklo.

Pagaliau rrtejt tas metas. Bažnyčioj kyla su
judimas. Daug didesnė spūstis pasidaro. Išeina 
maršalkos navjži nušveistomis lazdomis. Erz

liai barškš misinginės tų lazdų burbuolės. Jos 
Įnirtusios laužia taką nuo karsto liig didžiųjų ’ 
bažnyčios 'durų. Sunkios ąžuolo ’dūrys, geležimi 
kraustytos, per didžiąsias šventes tiktai teatida- 
romos.

Pralaužtam tame susirikiuoja visa iškilmin
goji procesija, šviesiais žėrinčiais apeigų rūbais 
ateina prie karsto pats žilagalvis klebonas. Ilgo
kai gieda jis lotynikai. Jam atsakinėja choras ir 
vargonai.

Vienu metu suūžia visa bažnyčia ir griūva ‘ 
didžiųjų durų link. Plačiai galingai išsiveržia Ife-' 
ttrvi'Ška giesmė:

Linksmą dieną apturėjom.
Kurios nuo seno norėjom —
Kristus mirtį nugalėjo. • ,

Aleliuja! Aleliuja! Alebūjš! I 
Šūtartdūai •skardžiai suskamba visi bokšto 

v^rt-p&I. KžfllęŪT netoliese trinksi, 'dunda būgnai, 
Iltambš. Meš einam ir einam apie bažnyčią. Aš 
susimąstau, neš jaučiu, kad jau po Prisikėlimo.

Neramus klausiu motiną:
— Ar tikrai kėlėsi jau Kristus fš numirusių?
— Nagi žiūrėk priekin! Argi nematai?
Motina Lodo man į Kristaus Statulėlę su rau

dona pergalės vėliavėle. Statulėlę neša vienas 
bbčštvininkas. Jis eina priešaky baldachimo, po 
kurio žengia kunigas su monstrancija.

Pasižiūriu, pagalvoju ir vėl patraukiu moti
ną už sijono. Ji pasilenkia prie manęs ir nekant
raudama klausia •

15 TAI TI ' ’ buvpWp>it,xaip irinM y^1 AoiADVM Ič IvL/U sario m. 16 dienos $ignatarai,
» . . » •;. Iaba* iauni vyrai ♦— vos 30 metų.

Kelias mintys tautos šventei prisiminti t nors ir tuos au istorinius 
įvykius skiria tūkstančiai mylių 

Kalba pasakyta tos Angeles lietuviams minint Vasario ir dviem §im‘trnečię ląikotaįis, 
l jie savo dfVąsiūye hbai pa- 

, rt’lfūs ir saVSiflie jungi ari i dar- gari crinjrrvi. rūmui i \ l .

patjisrrfti vakartį lais-1 "i m<*a“s ^^‘>1 verW
Jie jungia žmogaus, 

UWs itWua su 
i tą individų ’tobuliausio junginio 
i Įsiūtos la’iwO valstybinio gyve- 
h'teto nenumaldomu troškimu.

- L Vėliau šios žmogaus teisių de- 
' VlaVaAtirtc S-čiVAtnė Klrz, lv<r ii"

Ūžmirsta. nes ir ji liko savaime 
suprantama gyvenimo kasdieny
be. Ir tik, kai 1941 metais Eu
ropoje pradėję siausti įvairiau- 
plauko diktatūros ir diktatorių 
sauvalė, prezidentas Roosevel- 
tas rado reikalo priminti visiems 
to įstatymo reikšmę ir paskelbė 
gruodžio mėn. 10 d. žmogaus 
teisių deklaraciją, šis Roosevėl- 
to paraginimas irgi liko greitai 
užmirštas. Ir šiandien net re
tas laikraštis trumpu žodeliu be
prisimena giuodžio dišimtosios 
reikšmę. .

Bet mums lietuviams šie Ame
rikos konstitucijos papildiniai 
(ten amendments) tūrėtų būti 
ypatingai reikšmingi ir atminti
ni. Jie ne tik sudarė pagrindines 
sąlygas mums čia masiniai at
vykti ir gana patogiai įsikurti, 
kaip lygiais šios šalies gyvento
jais ir piliečiais, ir tie. papildymai 
sudarė sąlygas laisvai vėsti mū
sų tautos išsilaisvinimo kovą. Jie 
be tik leidžia, bet ir įpareigoja 
kritiškai vertinti šios šalies už
sienio politiką, daryti pastabas 
dėl jos tikslingumo ir nurodyti 
visus galimus pavojus dėl joę ne- 
tikslingumo ir jos pdfįtikos va- 

jd^yų .tferomų kldidų. Kitaip tk 
jiaiyt, šie. Apdrikęs konšiituęi- 
još papldymhi savaimė -padarė 
mūšųkbvoje’Už žmogaus ir tau
tos laisvės lygiais tAiklninkaiš ir 
ūeatskiriamars beadririinkaiš. Su 
dalė sąlygas bendromis jėgomis 
ieškoti būdų ir priemolių pa
remti ūž geležinės'užddriįos’nar
sai ir nepaiau^iąmai kovojan
čios tautos heroikas pastangas.

Paskutinieji dešimtmečiai sa
vaime jau taip letne, kad globa
linėje fei^rojo pąšauHo iikimi- 
nėje kovoje su komunizmo grėš- 
Jhe 5t raudonąja ekspansija 
karus, mes lietuviai, tiek čia emi
gracijoje. tiek ir paveft-gtoję .že
mėje likome 'Neatskiriami Ame
rikos ir viso TaišVojo pasaulio 
talkininkai. Visai nebojant ar 
to jie visi iš mūsų nori ar nenori.

(Bus daugiau)

16 cnėneš tvkakti 1983 m. vasario mėn.,13 d.
Los Artgelrj šių mėtį kas nors gali'aftimti. Turbūt tuo

ftfjiėrjose jau buvo vojo pasaulio abuojumą, jos ne- 
5Ta «ple m nėjinią.J t ‘ -Tnn^ ’ reKriro _
U. .Losangeliečiams pačiu gal tektų pateisinti ir jų 

kietaširdiškumą tautoms, kurios’
Į DAUGĖLA...................................

, ' tos laisvės neteko. Tad ir mes. .
P* % iljte rifefūs daug vari-j lietuviai ]aisvės ir tautos' re^šme liko lyg ir

išlaisvinimo pastangas įrikiuoja-, 
me į bendrą visas žmonijos 
universalinių vertybių gelbėji
mo talką. Mes savo patyrimu 
liudijame visam laisvajam pa
sauliui. kad tos didžiosios verty
bės. kuri jiems visiems yra sa
vaime suprantama kasdienybė, 
nekeitimas neša vergiją, žmo-

i gaus teisių begėdišką išniekini
mą. medžiagišką skurdą. Ir net 
didingiausią istorinę praeivį 'tu
rinčios tatitos palikuonis paver
čia "Benamiais elgetomis.

Šiuos mirtinus žmogaus, kaip" 
individo ir ištisų tautų gyvybės 
pavojus visdėtto tiksliausiai 
matė ir nujautė ne kas kitas, 
bet kaip tik "šios laisvių/šalies 
Valstybinio gyvenimo pradinin
kai. Juk anuo metu; Masoii, 
Randolph, Gerry, Benjamih 
Franklin griežtai atsisakė .pąsi- 
rašyti Jungtinių Amerikos Vals
tybių konstituciją, iki joje ne
buvo įrašyta pirmojo papildymo' 
dešimt -punktų (ten ąmendmen- 
tas). Šiandien mūsų kaboje jie 
vadinami “žmogaus Teisių Jstar- 
tymu”; Šie konstitucijos papil- 
dyriiai kaip tik įsakmiai ir pati
kina ir apsaugoja prigimtąsias 
žmogaus laisves. Bet ^riums dar 
svarbiau,- kad žinogaus laisvių 
deklaracija įpareigojo šio kra
što vyriausybę sekti ir atitinka
mai redaguoti ir į kitų šalių šių 
prigimtųjų žmogaus laisvių pa:- 
zė’&mUš. ’ O, be to, šie konsti- 
fučrcę papildymai apsaugoji 
kiekvieno piliečio teises laisvi 
pašisakyti ?r diėl valdžios veiksi, 
mų Ir dėl politinės Imi jos tiks^ 
lirigurrio. , Ameiikbs koifctituei'- 

. još levds Thomas Jefferson, ku-, 
ris friėtū buvo ‘Paryžiuje su- 
sipažrnęs su šiais papildymais,

. ....................................   , jų aūto^š^^dino ĮSĮŽd^dūis. 
net įšiyaiždūoti negali, kad ją O jie vTsi, išskyrus i^ąnkltftą,

o.iyo pakviestas Jonas Daugėja 
kbft>T P'>9j>kyt”- .___
js dėstė tok as ihiStis:

i vMhvsi

, deūs pflacrži&tki s Nem Vi
rtas į giliuosius Vandenynus. 
Daug fiatujų pasaulių užkariavo 
žmogus žvaigždytiai priartėjo, 
didŽitfedds įaTritbs paslaptys liko 
atspėtos, Erdvių nuotoliai su-

• trtftF^ėjb. Th’ip'pasimainė rūbai 
ftJargo šviėtos. feet aT pasikeitė 
ta didžioji VisOš '^Kūnijos verty
bė, aY pasik^tė laisvės sąvoka? :

< 6 Vaskrio 16 dienos aktas nėra I 
Viefi ValsAibinio 'gyvenime do-

, Wihdntas. Jis ‘atžymi pačią lais-' 
Vės sąvoką, ’kuri yra bendra vi
sai žmonijai, visam pasauliui. 
Kiek daug išmintingų galvų nu
sirito nuo žmogiškųjų pečių už 
tą didžiąją vertybę kovojo veri-* 
grai Budapešto gatvėse, mėsėdi' 
čekai Pragoję, kovėsi tyrokiėčiali' 
gatvių barikadose, ;t& tą ’didžiąją' 
žmogiškąją vertybę beviltiškai, 
bet neišsakortiū narsumu kbvojb 
ir mūšų miško broliai. Jie viri'

lu rankoje .miršta, to niekas dar 
negalį pavadinti pralaimėjusiu.

basiai afgaiių laisvės kovotojai, 
visų apleisti ir jau vferk Užmirš
ti kattjaai su milžiniška bolševi
kų arthija Afganislajio kalnuo-' 
še, už tą vertybę ir. lenkų “št>J 

Jidarumas” pakėlė- lenkų dvasią 
ir kovos ryžtą. Tad tautų laisvėj- 
troškimo dar niekas nepajėgė 
nužudyti arba Ovidijaus žodžiais 
tariant:; “Jefe ftesūnaikiha uea- 
šiaurūs Vėjai, nei sraunūs van
denys, nei metų bėgio rūdys jok. 
nesugraužia”. ‘

ši nemirštama laisvės šlįVoki 
laisvojo pasaulio ’žifttJffrjąi liko 
lyg ir šaVsftfrie ‘^prantaifta ka*sL‘ 
'dienybė apie kurią riet kalbėti 
niekas perdaug Yienbri.
voths tautos ji yra fikūsi bittf- 
nybe :ir riliiiis tds tautos narys

• . \ - ' * - S , ? - A. M ’ “ _ 1 A-

bune, nei Chicagos respublikonų Vadovybė nepagalvojo, 
kaip galės jaustis respublikonų pastatytas kandidatas 
■ateinančiuose balandžio taėn. rinkimuose, kada tėkš rung
tis SU dbmdkrtttū, 'feimė^isiu latros pirminius rthkimus.

Chicago’s lietuviai y¥a pakankamai susipažinę su pir
miniais riftkimatš. Jiefns nereikia pasakoti, ką jie turi 
šiandien daryti: balsuoti už geriausią ir tauriausią kan
didatą, o marketparkiečiai privalo nepadaryti klaidos ir į įydhumu, pasKeme’skubus- ri 
šiandien balsuoti už Frank Brady aldermano pareigoms. ■ kimus, kurie4 bus kovo 5 diena.

— Ko gi vėl nori? Giedok su visais ir ganš. 
Nekliudyk daugiau man !

— Bet, mama, kodėl aš nemačiau, kai Jis 
kėlėsi?

— Kaip gi tu matysi, jei netiki!
Motina ramiausiai, net užsimerkdama gieda 

"ŠStt toMū. Aš pt^rehktaš fb vos Kepa Velku kojas. 
Akys pffriOš nšattą, krūtinę drasko neapsakomas 
SkanSmas. Aš tampu SVethnas ir visai atskilęs nito 
šios eisenos. Jei nebijočiau motinos, bematant j 
SpTūkČfAn W šatti Viėnaš. Pabėgčiau > edčraū, I 
ticriu, kol Skalriftia 'apgulėčiatL

“Anetikiu? Kafip gi tat galėjo atsitikti? Va
dinasi, aš toks pat, kaip tie pagoniški Romos ka
reivai. Jie irgi nieko nmatė, nors arčiau^ StO- 
X^ėj6 prie kartto. 0 palaimintos moterys frfaftė fr 1 
kalbėjosi VA BaVo fe pa- j
sirodė.

<fKoks aš nelaimingas... Neišgaliu girtai ti
kėti, taip pat nemoku karštai melstis, kad man 
angelas atsiųstų tokį gražų nematytą žifgelį, faup 
tam bemūktn, kuris nupieštas Valandinis “Vai
kų knygelėj*’. ’

Vis nepajėgiu hūs^faminti. Ilgai skaudžiai . 
atstHepia motinfoš žodžiai: “Kaip gi tū matysi, 
jei netiki 1”

Grįžę iš bažnyčios, visi linksmai susėda už ve
lykinio stalo. Pirmiausia rimtai pagarbiai ragau
ja šventinius valgius, paskum kerta viską išsi
juosę. Ir kaip gi nekirs, jei kettft^ašdes&mt gavė
nios dienų sausai santūriai išpasninkauta.

• — Australijos premjeras Fra
ser, pasinaudodamas opozicijos 
Darbo partijos vidaus nesutari
mais ir lyderio Hayden atsista- 

iniinu, paskelbė skubius rih-

Tėvas tuojau atnėša iŠ kamaros šalto gai
vaus alaus. Pasišemia kaušą ir ragauja. Aaa !. 
Lengvai maloniai 'nubraukia skalsią putą nuo 
gelsvų stambių ūsų.

Nei valgiai, nei bendras šeimos džiaugsmas 
manęs’ neguodžia. Visos Velykos sugadintos, nes 
as ‘petikiū”.

Tad kaip gi daugiau turėčiau dar tikėti?!
. * * *

PPAĖmŠ PRISIVIJO

' Švelnus gaivus liejxis subatvakaris. Fronvi
niai Tvirbutų langai gausiai spinduliuoja džiaugs
mu ir šviesom. Daug Šviesos net palangėj iš lauko, 
kur mažytėš gete fysvėš ir dailiai sužėlusi nuo
lat nuplaunama žolė.

Svečių kambaryje linksmai dega stovimos 
lempds ir siešhose mažesnės lempelės. įvairiaspal
vių glaubtųvų šviesos jaukiai, glosto akis. Tos šVie- 
sos, ^skaldytos “Venetian blinds”, žaviai atsimu
ša ir žadžia fengu stikluose krrkštrio ar tdpazo 
spinduliavimais.

Ties namais, abipus šaligatvių, riehas po kito 
Sujoja puikūs žvilgą automobiliai. Iš jų išeina 
puošnios šventadieniškai nusiteikusios poros. Sve
čius pasitinka pats šeimininkas Tvirbutas ir m 
uošvis Bitinas. Moterys — uošvė su dukterimi ir 
dar pora kaimynių — ruošia pokylio stalą.

(Bus daugiau)

i — Naujienos Chicago. EI — Tuesday. Feb 22.



TaL: 562-2727 arba 562-2728

Šakiy Apskrities Klubo narių susi
rinkimas įvyks š.m. vasario mėn. 27 d. 
Vyčių salėje, 2455 West 47th Street. 
Pradžia 1 vai. Po susirinkimo — ka
vutė. J. Jurkšaitis, pirm.

TEL 233-8553 
Servica 855-4504, Po«e 06058

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

VEC1ALYB8: AKIŲ LIGOS
WQ7 West 103rd Straw

ValUldOS arigitnrimĄ

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Wee>r ch ester Community kiinikew 
Medicinos direktorius

1933 $. Manheim Ret, Westchester, Hl. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

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

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

* * *
žmonos metinių mirimo pro

ga sūnus kun. Kęstutis atnašavo 
sv. Misiąs toje pačioje bažnyčio
je. Mišjoms patarnavo tėtis Vin- 
jas ir sūnaus Algirdo ąūnus. 
Visi trys priėmė Šv. Komuniją | 
al.šių metu ir iš to pačio kūliko |

vaneris, teisininkas, Voronežo 
mokslo draugts Bernardas Žu
kauskas, teis, Budreckas ir kiti.

Iš viso dalyvavo apie 80 as
menų.

Funeral Home and Cremation Service

SUSIRINKIME damas, nes Vilkaviškyje patar
naudavau prie šv. Mišių. Kuni
gas Petrikas 12 mokinių prie al
toriaus išmokė Mišioms tarnauti.

Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

1
i

St. Petersburg, Fla.
(Atkelta iš trečio puslapio)

Dr. K. Bobelis prašė visus 
veikti vieningai, jungdamiesi į 
įvairias organizacijas bei pavie
niai, aukoti savo darbą bei iš- 
teklius okup. Lietuvai išvaduoti.

Užbaigus dr. K. Bobeliui kal- 
‘ bą, žmonės, išreikšdami savo 
pagarbą ir padėką, spontaniškai 
plodami, sustojo. Gausų ploji
mą teko nutraukti, nes suskam
bėjo lietuvių tautos himnas. 
Publika buvo taip sujaudinta, 
kad kai kurių akyse žibėjo aša
ros. L Valsk.* * *

PRIDEDAME VIENĄ NULĮ

Prašyčiau pataisyti netikslu
mą, aprašant K. Kleivos minėji
mą. Buvo parašyta taip:

“Savaitės bėgyje — Kazimiero 
! Kleivos sukatkies proga, jo var

dui įamžinti, vietoj dovanų, bu
vo suaukota Tautos Fondui 70 
dolerių. O turėjo būti: “...buvo 
suaukota Tautos Fondui §700”.

Vincą Smailį
Po atsisveikinime R- Pakštas 

kank-ėmis paskambino raudą. 
Pabaigai sugiedojome “Marija, 
.-iarija“.

Vasario 19 d, Slįla vai. rytą 
koplyčioje maldas sukalbėj/ 
kun. F. Kireilis. Po šių apeigų 
velionio kūnas buvo iškilminvai 
palydėtas į Šv. M. Marijos Ne
šalto Prasidėjimo parapijos baž
nyčią. šy. Mišias už velionio sie
la atnašavo sūnus kun. Kestutis 
su trijų kunigų asista.

Pamokslą pasakė kun. Bag
donavičius,

Šv. Mišių auką sešė a.a. dr. 
Vinco Kožicos sūnus Rimas ir 
sūnaus Algirdo duktė Marija.

Šv. Mišių lekciją skaitė sūnus 
Algirdas.

Nemažai ėjo prie Šv. Komuni
jos. Vargonais grojo ir Mišių 
metu giedojo muzikas Giedrai
tis. Pamaldose dalyvavo J. E. 
vyskupas V. Brizgys kleb. dr. 
Urbonas, iš- Indianos, ir dar ke
letas kunigų.

Po Mišių, vysk. V. Brizgys 
prie velionio karsto sukalbėjo 
maldas ir palydėjo dui-ų link.

* * *
Į kapines palydėjo virš 40 ma

šinų. Maldas prie kapo sukalbė
jo sūnus kun. Kęstutis. Dalyva
vo kun. F. Kireilis,' kun. Bagdo 
navičius. ir dar vienas kitas.

Pastatydintas puošnus pa 
minkias.

Po visų apeigų sugiedota “Ma
rija, Marija” ir Tautos himnas.

D. Gaidas šeimos vardu visus 
•: dalyvius pakviiėt pietų Į Golden 

Koplyčioje maldas sukaioėjo i Coast restoraną 71-oj gatvėj.
- į Prieš valgį, maldą sukalbėjo

Palaidojo
PALAIDOTAS KOSTAS

BUTKUS EUDEIKIS
4 - * ' ’

Vasario 9 d. 7:40 vai. vakaro 
širdies smūgio ištiktas mirė 
marketparkietis Kostas Butkus, 
eidamas 61 metus amžiaus.

Petkaus laidojimo koplyčioje 
vakare atsisveikinti su velioniu 
susirinko labai daug jo draugų 
nei pažįstamų. Kan. V. Zakaraus
kas atliko pamaldas, o Vytautas 
Kasniūnas visų vardu pasakė 
atsisveikinimo žodį. Bažnyčioje 
ouvo iškilmingos Mišios, kurias 
atnašavo kan. V. Zakarauskas. 
Po pamaldų, į Šv. Kazimiero lie- 
.uvių kapines velionį palydėjo 
daugiau kaip 50 mašinų.

Velionis Kostas Butkus paliko 
uudinčią žmoną .dailininkę So- 
iiją, du sūnus: Joną, marčią 
ddaine, ir Romą, tris anūkus, 
jeserį dail. Magdaleną Birutę 
mankįinienęj kitus gimines ir 
draugus.

Kostas Butkus buvo paukščių 
j .L gyvuliukų mylėtojas, žiemos 
Į metu, kai parko ežerėliai užšal

davo, jis sugaudydavo antis ir 
□avo garaže per žiemą laikyda
vo, o pavasarį vėl paleisdavo. 
Bet nelaimingąją dieną, begau
dydamas paukščius, peršalo ir 
gavo širdies smūgį. Buvo jau pa
gavęs 10 ančių, bandė pagauti 
vieną žąsį, bet gera darydamas 

Į Kitiems, pats neteko gyvybės.
Koresp.

GAIDAS“ DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

i

Vincas Žemaitis

ir “contact terner”,

4330 So. Ca-
ERKRAUSTYMAI

RADIJO iEIMOS VALANDOJ

i
i

ope- 
miš-

Apdraustas porkraustymaa 
M, tvairty atstumu.

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 378-1882 arba 37M9H

— Britų angLakasių profsą- 
I jungos paskyrė 200 tūkst. svarų 
padėti Darbo partijai laimėti 

I sekančius parlamento rinkimus.

Ofiso tetefouc 774-2880, 
■Midąarliaa Mats 448-5548

DR. BYLA SUMAŽINA 
NUGAROS SKAUSMUS

«
Ž
i

2:30 vai. 
palylėję į

-aidimai — Pilna apdraus 
tEMA KAINA 

Titm&m Master Cham 
ir VISA kortele*.

<. iERENAS. TaL 925-OMa

OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
MU W. 71»t St TaL 737-5149

su velioniu
8 vai. vak.

Or. LEONAS SEIBUUS 
INKSTU, PŪSL1S IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2854 WEST 83rd STREET 

Valandoa; antnut 1—4 popiet,

Vedifa — Aldona D«vkw 
Telefj 778-1543

nuo &30 iki iM tbL ryta 
Seotiaa WOPA - 1490 AM 

. tnmliuojamos ii mūšy atvdijac 
Marquette Parka.

inž. E. Jasiunas su žmona Jūra
te, inž. A. Budis su žmona

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

— Sovietų Sąjungoje prailgi
namos sveikatos klinikų darbo 
valandos.

Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

AMBULANSO

PATARNAVIMAS

BUTKUS - VASALUS
TeL: 652-1003

PETRAS BIELIŪNAS
Tel: 523-3572

«

«
M

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.
f
j 
l

i

i
4

5 — Naujienos, Chicago, 8, UL Tuesday. February 22. 1983

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

1424 Siuth 50th Avenue 
Cicero, III 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
f 

takų chirurgui,
5025 CENTRAL AVĖ.

SL Petersburg, Fla. 33716 
TeL (813) 321-4200

SOPHIE BARČUS

7159 So. MAPLEWOOD AVL 
CHICAGO, IL 40829

j® “Lietuvos Aida?
KAI t B RAID 21 ON YT t

Koadien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 3:30 vai. vakaro. 

Vboa laidoa ii WCĖV stotJoa. 
banca 1450 AM.

St Petersburg. Fla, 12:30 vaL p.p. 
U WHS stoties, 1110 AM baru»-

2646 W. 71st Street

Chicago, IllincKs 60621 
TeleL 778-5374

Dr. Jonas Byla, nervų ligų 
specialistas, baudoj a naujausius 
vaistus nugarkaulio kremzlės 
skausmams mažinti.

Amerikos daktarai nustatė, 
kad papajos sunka yra geriau
sias vaistas nugarkaulio skaus
mams mažinti Dr. Byla pajėgė 
papajos sunkas išskirti ir prak
tiškai jas pritaikyti ligoniams. 
Šv. Kryžiaus ligoninės vadovybė 
džiaugiasi, kad ligoninėje kabi
netą turįs gydytojas gali taip 
efektyviai padėti pacientams.

Po sunkios ir skaudžios 
racijos, vasario 15 d. mirė 
kų inž. V. Žemaitis, sulaukęs 86 
metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio 
aps., žaliosios vaisė., Andriškių 
kaime.'Amerikoje išgyveno 33 
metus. Gyveno Chicagoj, Brigh
ton Parke.

Giliame liūdesyje liko du sū
nūs: kun. Kęstutis Clevelande ir 
Romoje Algirdas su žmona 
Jadze ir keturiais anūkais; pus
brolis Viktoras Kožica, pussese
rė Joana Mikalauskienė ir miru
sio dr. Vinco Kožicos žmona su 
dviem sūnumis, ir kiti giminės.

Priklausė Miškininkų sąjun
gai Lietuvoje ii’ čia, Amerikoje 
(buvo jos pirmininku); Krikš
čionių Demokratų sąjungai; šau
lių sąjungai; Istorijos draugijai; 
BALFui ir kitoms organizaci
joms.

Kūnas buvo pašarvotas D. 
Gaidas koplyčioje, 
lifomia Avė.

Atsisveikinimas 
buvo vasario 18 d.

kun. F. Kireilis. Visų organiza 
cijų vardu atsisveikino A. Regis. 
Jis paminėjo jo kilmę, issimoxs- 
linirną, eitas atsakingas pareigas 
Lietuvoje, parašytas mokslines 
knygas ir straipsnius, rašytus 
spaudoje.

sūnus kun. Kęstutis.
Pasivaišinę, apie 

skirstėmės j namus, 
amžino poilsio vietą žymų žmo
gų — mokslininką.

Pamaldose dalyvavo jo kole
gos: miškininkas ir agronomas 
J. Krišiūnas, mišk. J. Skeivys.

— Sovietų Sąjungos užsienio 
prekybos ministerio pavaduoto- 
,is L Grišinas lankėsi Turkijoj 
i' pasiūlė 2 milijardų kubinių 
•netrų gamtinių dujų tiekimą 
per metus. Turkija būtų pri
jungta prie Sibiro dujotiekio 
unijos.

A.A. Mišk. inž. VINCUI ŽEMAIČIUI

mirus,
sūnus, marčią, anūkus ir kitus artimuosius
nuoširdžiai užjaučia

JAV R. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
BRIGHTON PARKO APYLINKĖ

Tauriam spaudos darbuotojui

VINCUI ŽEMAIČIUI
tail) netifcjjfei. atsiskyrus iš gyvųjų, tarpo,. 
jo sūnūs — kun. Kęstutį ir Algirdą su šeima 
bei kitus gimines giliai užjaučiame ir kartu su 
jais dalinamės liūdesiu. v

JUOZAS KAPAČINSKAS

DOLORES B. MOJZISEK
Gyvenusi Hillside, Illinois

Mirė l‘.i*8i> m. vasario 19 dieną, sulaukusi 55 metų am
žiaus. Gimusi Illinois valstijoje.

Paliko nuliūdę: vyras Jerry, molina Aibie Misicka, se
suo Audrey Provinsky, jos vyras Donald, sūnėnas Darręn 
Brovinsky. dukterėčia Cheryl Schreck, jos vyras George, ir 
jų sūnus Christian Schreck bei kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. -

Kūnas pašarvotas II. Mąrik A Sons koplyčioje, 6507 W. 
Ccrmak Rd., Bęrvvyn, Illinois.

Antradienį, vasario 22 d., 10:30 vai. ryto bus lydima 
iš koplyčios j Queen of Heaven kapines. Hillside, III.

Visi a.a. Dolores B. Mojzisck giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį palarnavmą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
. Vyras, motina, sesuo ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius H. Marik ir sūnūs. Tel. 212-3255 
arba 4j4-63l0.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Cmcagos

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICH)

2424 WEST 69th STREET TeL 737-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

1446, So. 50th Avė., Cicero, HL

4348 So. CALIFORNIA AVE.



i
 BRIGHTON?ARKIEČIAI, PAREM- Ž 

KIME MŪSŲ ALDERMANĄ! I

Kai 1979 metais Aloyzas Majerczyk buvo iš-s 
rinktas aldermanu vadovauti 12-tam wardui, jam g 
prieš akis atsistojo kalnai problemų, kurių jo pirm-J 
takūnai nepajėgė išspręsti. 1

Nežiūrint to, jam gabiai vadovaujant, 12-tas® 
Irwardas progresavo, atsibudo iš letargo ir atsistatė^

9 kai]) niekad prieš tai. M

k Dėka aldermano Majerczyko pastangų, virš 
[3,000mūsų Brighton Parko apylinkės gyventojų gavo 
[darbus netoli savo namų, kur jis padėjo Įkurti ir 
f išlaikyti Įvairias biznio kompanijas.

J Jis nugriovė arba atnaujino persenusius pasta
bus mūsų warde. Aid. Majerczyk nepaprastai ener- 
įgingai kovojo prieš pigiųjų butų (C.H.A.) statybą 

u mūsų apylinkėse.
(į Jo pasisekimai, gaunant miesto valdybos patar- 
wnavimus mūsų žmonėms, neturi sau lygių.
A Aldermanas Aloyzas Majerczyk išlaikė duotus 
H pažadus tiek, kiek jo jėgos leido. Jis niekad nesislėpė b 
a nuo problemų ir dėl to jo sunkaus darbo vaisiai yra B 
laiškiai matomi visiems. K
§ Kad Aloyzas Majerczyk galėtų ir toliau dirbti K 
u jūsų naudai ir gerovei, jam reikalingi jūsų balsai į 
g vasario 22 d. rinkimuose. Su jūsų pagalba tas tiks-1 
į las bus atsiektas. 4

biau.s.ču >p.md.n ■
■ išsilaikytų”.
1 Dėkojame už
Į mokestį melams

nu paramai.

Sekantieji skai
prenumeratą vienonems metams 

I ir pridėjo Naujienoms paramą: 
. Jurgis Pakš

Parko, $25; Juozas Navasaitis. 
I iš Lantana
i Plioplys,

prenumeratos

iš Mar<|U*t

Fla., .*25: Dr. V. 
iš Rockford, Iii., -*2O 

<( nž kanledorių; Agota Maluiio- 
y kas, iš Clearing, $15 paramai ir 
H už kalendorių; V. J. Dovydaitis, 
Jį iš San Clemente. Calif., -S 10; 
ų Stasys Sksrupskas, iš W. Bloom

field, Mich., $10 už kalendorių;
M. L. Bomian. iš Longmont, Co-, 
lorado, $10; M. Leshkis, iš St. 
Petersburg Beach, Fia., $5, ir 
Pranas Žilėnas, iš Arvida, Que., 
Canada — $5.

Dėkojame visiems.

;— šv. Kazimiero Lietuvių ka
pinių vadovybė praneša, kad ko-' 
vo 1 d. prasideda pavasarinis 
kspinių valymas. Norintieji su-i 
sitaupyti žiemos papuošalus se-1 
kautiems melams, prašomi iki 
kovo 1 d. juos pasiimti.

į — Čiurlionio Galerijoje, Ine.,

3222 W. 66th Place, Chicago, 
IL 60629.
Užsiregistravusių pavardės vie

šai nebus skelbiamos. Dėl nesa-

Vėl išrink 12-ojo wardo aldermanu 
Aloyzą Majerczyk.

Balsuok antradieni, š.m. vasario 22 d
KOMITETAS A. MAJERCZYKUI IŠRINKTI

103S Archer Avė., dar galima mų sąrašų ir nežinomų adresų tančius prašome rašyti:

J. Dambrauskas, iš Marquette 
Parko, Chicago], atsiuntė $50 už 
kalendorių ir Naujienų paramai. 
/.Širdingai dėkojame.
Julius Kuzas, iš So. Holland, 

Ilk, užmokėdamas sąskaitą, pri
dėjo $20 Naujienų paramai.

Dėkui.
Cicero Jūrų šaulių kuopa 

Klaipėda, per Stepą Paulauską,
atsiuntė $25 Naujienų paramai, i Social Security, todėl nepajėgiu 

suteikti aukos, kuri šiandien la-Ačiū.

g pamatyti č.G. 2.) melų sukaktu-• kvietimai į suvažiavimą nebus 
? ,■ vinę dailės parodą. Dalis kūri- -siunčiami.
h nių išstatyta iš Kūrinių Fondo,! 
I ' skirto nepriklausomai Lietuvai.!
5 Prie šių darbų prijungta čiur- Į 
y , lionio Galerijos, Ine., steigėjo j
3 : dail. Zenono Kolbos 10-ties me-1 
A j tų pomirtinė .paroda: vitražų ir
v ; mosaikos projektų darbai. Gale- j
■ i rija atdara kasdien,

Jonas Virbalas, iš Omro, Wis., 
rašo: “Matau, kad baigiasi Nau
jienų prenumerata. Siunčiu 70 
dol. čekį už prenumeratą, o kas i 
lieka — tai Naujienų naudai”.

Dėkojame.

Petras Kazlauskas, iš Prince 
George, R. C., užsisakė Naųjie- ' 
nas. Ačiū. ;

i
Leonardas Šulcas, iš -Dear-' 

borh Heights. Mich., rašo: “Ar-.‘ 
čiau susipažinęs su dienraščjo 
Naujienos spauda, pamėgau, nes 
ji nesibijo parašyti ir tiesos. Esu 
pensininkas ir išsilaikau tik iš

Buvusiu Polit. Kaliniu 
S-gos Komitetas

KVIEČIA PASITARIMĄ 
APIE GENOCIDĄ

Visi žurnalistai ir lietuviu laik-
išskyrus raščių atstovai kviečiami š.m. 

į sekmadienį ir trečiadienį. Įėji- vasario 23 d., trečiadienį, 7 vai, 
mas laisvas pro Midland Savings vak. Į spaudos konferenciją 
banko duris. Patartina šią paro-į Jaunimo Centre apie Lietuvos 

■ da 1 *• pamatyti.

Galerijos Direktoriatas

BUVUSIŲ POLITINIŲ 
KALINIŲ ŽINIAI

Sibire-bolševikų bei nacių 
Įėjimuose buvusių politinių 
linių suvažiavimas šaukiamas! 
kovo 12 d. Chicagoje, Jaunimo ’ 
Centre. Visi buvę politiniai ka
liniai prašomi tuojau pat regist
ruotis, net ir tie, kurie dėl susi
dariusių kliūčių atvažiuoti ne
galėtų: adresu: J. Ivašauskas,

Į Genocido Savaitgalį, kurį ruošia 
j kovo 12-13 dienomis Čikagoje 
{.buvusieji Politiniai Kaliniai.

Buvusių Politinių Kalinių Ko
mitetas susirenka pasitarimui 

j vasario 23 d. 6:30 vai. vak. Jau
ką-: nimo Centre, prieš šią konfe- 
ka- ’ rcnciją.

P. Narutis, 
Buv. Polit. Kai. Komiteto

Įgaliotas

RAUDONASIS KRYŽIUS
NORI PADĖTI

Amerikos Raudonasis Kryžius
[nori padėti:

1. Antaninai Narkevičienei su-

Aleksas Ambrose, I 9
CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

c»

x 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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

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

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

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
R NAMŲ PIRKIMAS * PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAL

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
n? ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LŠSIMOKEJIMAI3.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

KmmI. — Pardavimo! . Namai, 2amė — Par4avl«4 
UAL MSTAT1 FOR SALI | UAL 15TATI FOR SALf

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

rasti Romualdą ŠeivelĮ.
2. Juzei Lapėnienei surasti

Praną Jaglinską.
Juos pačius arba juos pažįs- mokyklų. Mažas mokėjimas. Savinin-

1

5 ir

KAM MOKĖTI NUOMA?

GERIAU SKOLĄ.
4 medinis Brighton Parke, arti

ko paskola.

American Red Cross 
43 East Ohio St. 
Chicago, IL 60611

KUR DINGO GERI ŽMONĖS?
“Yra kelias, kuris rodosi žmo

gui. teisingas, bet galų gale jis 
nuveda Į mirti” (Patarlių kn. 
14:12).

Maloniai kviečiame visus pasi
klausyti šiandien 8:45 vai. vak. 
radijo banga 1450 AM “Gerosios’ 
Naujienos Lietuviams” per “Lie-į 
tuvos Aidus”.

I

Sekmadienį 9 vai. ryto per j 
Sophie Barčus radiją išgirsite 
“Šuolis Į tolį"’.

Prašome parašyt’ laiškuti. 
Prisiusime knygele “Kaip at
gimti iš naujo”.

Mūsų adresas: Lithuanian! 
Ministries, P.O. Box 321, Oak j 
Lawn, Ill. 60454. ® t

i ___ ___
MŪRINIS—2 po 5 kambarius. Centri
nis šildymas, atskiras kiekvienam 
butui. 2 auto gar. Aliumininiai lan
gai. švarus. $62,000. 72-tra ir Wash
tenaw.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

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

HELP WANTED — MA! E-FEMALE 
Rsikis Darbininko Ir Darbininkių

$250.00 WEEKLY PAYCHECKS

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

— Colorado valstijos senato-j 
rius Gary Hart kandidatuos pre
zidento pareigoms demokratų 
sąraše. ■ ’ ■

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

■" ■■ '
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto loMIa^. 

Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 
garantuotai ir j^žiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTI1 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

DĖMESIO 
62-JO METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui autonrablUo
Liability apdraudimas pcuinla-

, kams. Kreiptis:
A. LAURAITI!

M45 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775

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

p'- ARVYDAS KIELA j
6557”S. Talman Avenūe' 

Chicago, IL 60629
434-9655 pr 737-1717

s®

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

Dr. A Gussen — MINTYS IR DARBAI. 259 psl.. liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas b 
tusirūpinimą-------------------- --------------------

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

Minkštais viršeliais, tik--------------------
Dr, A. J. Guaseu — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik-----
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntn* čekį Arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant 51 persiuntimo išlaidoms.

IT1J Se, HAiaTlD CHICAGO, IL

W.IH

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

<-

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

$8.00

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, Los Angeles, CA 90039

BEN’S SHRIMP HOUSE
1049 W. North Ave.

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

!

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Deck y s 

Tel. 585-6624

“LIUCIJA”
Miko Šileikio apsakymų knyga 

‘Tiucija” 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.

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

oadėti teisininko Prano ŠULO 
aaruošfa, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos** 
Kleista knyga su legališkomis 
ormomiK •

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje,.

—F

Pirdiviniži Ir TttsrroM ' 
w««t m stsiiiit'- ė

T*!. Republic. :
1' -■*■■■ i.»»uw. įi*

■ i

*

M. ŠIMKUS -
.t , Notary,P.irfųid. " 

INCOME TAX SERVlCf V
- *■■■■/.*■ .Tą’ 'h

4259 S. Maplawood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, gtiblniil 
iškvietimai, pildomi pilietybėj pra-

HOMEOWNERS POLICY

STatt f r .re

<0642, - 424-U54

*

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

šeštad.: nuo 8 vaL r. iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimu.

TeL 776-5162 , 
2649 West 63rd Street

Chicago, DL 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

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

MO6 S. Kedzie Avė. 
Chicaso, UI. 60629
TeL: 778-8000—Izraelis paskelbė savo nuos- 

tolius Libane: 466 kariai žuvo 
ir 2,567 sužeisti. Izraelis vis dar , 
nepaleidžia internuotųjų 5,412 PATS SKAITYK IR DAR K1 
palestiniečių ir libaniečių, o taip , JUS PARAGINK SKAITYTI 
pat ir 293 Sirijos karo belaisvių. DIENRAATĮ “NAUJIENOS^

6 — Naujienos, Chicago, 8, DI. Tuesday, February 22, 1983


