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AR HELSINKIO AKTAS PRIPAŽINO 
PABALTIJO INKORPORACIJA?

Čikagos dienraščio “Draugo” 
redaktoriai daug kartų teigė, 
kąd 1975 metų Helsinkio susi
tarimai buvo Pabaltijo valsty
bėms labai nenaudingi, nes pri
pažino buvusių valstybių sienų 
nekeitimo principą, naudojant 
karišką jėgą. Jėgos naudojimas 
tarpvalstybinius ginčus spren
džiant, tačiau, buvo jau seniai 
pasmerktas Jungtinių Tautų sil
si tarimais ir įvairiomis rezoliu
cijomis. “Naujienos”, gi. visuo
met teigė, kad nei JAV, nei ki
tos trisdečimt keturios Helsinkio 
aktą pasirašiusios valstybės šiuo 
aktu Pabaltijo okupacijos nepri
pažino esant teisėta. .

Šio mėnesio viduryje šiuo 
klausimu prabilo pats JAV Vals
tybės departamentas (Užsienio 
reikalų ministerija) sekančiais 
žodžiais: __

“Jungtinių Amerikos Valstijų 
nusistatymas Pabaltijo valsty
bių lasivės atžvilgiu buvo abie
jų partijų remiamas nuo pir
mojo jo paskėlbimo 194<> me-

mento pareiškimas turėtų baigti 
kai kurių veik dešimtį metų ne- 
alsakomingai .skleidžiamą pro
pagandą. Pareiškimas taip pat 
rodo, kad Amerikos Lietuvių 
Tarybos pastovus Helsinkio susi
tarimų vertinimas buvo tei
singas.

B. Pupalaigis

MOTERIS PRAVES DEMO
KRATŲ KONVENCIJĄ

WASHINGTON, D.C. — De
mokratų partijos pirmininkas 
Charles Manatt ketvirtadienį pa
skyrė moterį pirmininkauti San 
Francisco mieste vyksiančiai 
Demokratų partijos konvenci- 
jai- . I

Pirmininką Manatt pasirinko 
Kentucky gubernatorę Martha 
L. Collins. Ji yra gera kalbėtoja, 
moka gražiai nusijuokti, rinki-i 
minės kampanijos melu parodė, 
kad greitai orientuojasi įvairic- 
se krašto problemose. Pimiinin-. 
kas ketvirtadienį jai įteikė dide
lį plaktuką, kad galėtų vykusiai ’

' pažiūras s dėl Helsinkio baigia
mojo akto interpretacijos, JAV 
delegacijos pirnrininkp pavaduo
tojas 198Q įm. Ma$j|tĮpt,4peržiū-.

veneijoje.
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Prieš penkerius metus arabiškos Afrikos valstybės buvo išmetiesios 'Egiptą 
iš savo tarpo už laiką su Izraeliu. Vakar jos vienbalsiai nutarė vėl priimti

. ' Egiptą į Arabiškų Valstybių Sąjungą. .
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SEKRETORIUI SHULTZ NEPAVYKO
SUSITARTI SU GROMYKA •

- RUSAI IŠfJO Iš KOMISIJOS PASITARIMO. RUSAI j' 
PRIVALO GRĮŽTI IR TARTIS, SAKO SHULTZ į'

OSLO, Norvegija. Sekreto - je, Gruzijoje.. . Afganistane pi
’ r:us George Shultz, baigęs pasi- 
’ tarimus su Sovietų užsienio rei
kalų ministeriu A. Gromyka, 

’ pirmiausia informavo prezitten 
Į tą Beaganą apie pasitarimus 
1 atominių raketų skaičiui Euro- 
' poje sumažinti, po to informavo 
.Švedijoje esančius JAV pareigū- 
1 nūs apie pasitarimų eigą i: 
, skrido į Norvegiją.
į Norvegijos sostinėje jis 
; mavo vyriausybės atstove 
•pssitarimą su Gromyka.
{ — Su Gromyka nepavyko

rinti karių, vedančių
□ric šinanėius

proga, giedos sumos metu #>v. 
Antano parapijos tjažnyčioje-ir. 
po pamaldų, atlik' programą sa- 

I tėję. Giesmes vargonais palydės 
j A. Prapuolenytė. salėje akom
panuos muz. M. Motekaitis. I 
ganistanieėius.

Be to- visas Kinijos pasitšiis 
i saugojamas kovai pasiruošusiųin for

5 apie , Sovietų karių. Sovietų vyriausy
bei rūpi sumažinti karių skai- 

- ___ --r--............  . ciu, ksd iie galėtu dirbti nau-
» * ** v

j sitarti dėl atominių raketų ma-1 dingą darbą. ITibar kiti juos 
į žiniino Europoje. Su Gromyka • privalo maitinti ir aprengti.

su

Sovietų spauda ir radijas tvir
tina, kad Sovietų kariuomenės 
vadovybė įrengė naujas atomi
nes-paketas Rytų Vokietijoje, 
Čekoslovakijoje ir kitur, bet ru
sai žino, kad tų atominių raketų 

. bus aptartas jr nutarta tęsti pa- j negalės paleisti. Jeigu jas paleis, 
: silarimus, bet Sovietų valdžia j tai amerikiečių įrengtos raketos 
lartį$ nęųorL Tačiau kito kelio ; Vakarų Vokietijoje. Anglijoje,

aiškinomės, visas galimvbes, bet Įj nepavyko susitarti. Reikia, kad
■ visi šiaurės Atlanto S-gos vals- 
j lybių pareigūnai žinotų apie ne-' 
•pajėgumą susitarti. Jie tikėjosi, | 
į kad šiame susitikime klausimas

nis 
re’ 
minti 
balsu

partija turi devy 
prezideqgg) pa 

įteks visūfŽifcpra

—jungtinės Amerikos' Vals- 
tijošrjiepripaziįsta Sovięlų <Sa- 
jurigos ginklų jėga įvykdytos 
nelegalios Latvijos, Lietuvos ir gresia•-pavojus Beiruto vande- 
Estijos valstybių inkorporaci-j nyse jje platfksį kilūs Vandeni 
jos. Aš primenu IV- principo 
slra'ipsnį (valstybių teritorijos! 
nelieičamumą), pagal kurį jo-' 
kia okupacija ar teritorijos už-, 
ėmimas, kuris yra priešingas 
tarptautinei teisei, negali būti 
pripažintas kaip teisėtas. Aš 
taip pat pakartoju mano vy
riausybės nuolatinius teigimus, 
kad šis principas yra taikomas 
Pabaltijo valstybėms.
JAV nusistatymas, kuris pa

laiko Pabaltijo tautų teisę būtį 
lairvais, primena, kad demokra
tiški Vakarai neužmiršo šioms 
tautoms padarytos neteisybės ir 
simbolizuoja viltį ateičiai, ši 
pažiūra visiškai sutampa su 
svarba, kurią JAV ir dauguma 
pasaulio valstybių skiria žmo-1 — Jacobo Tinierman, grįžęs į 
gaus teisėms, kaip jos yra api- Buenos Aires, nuėjo pažiūrėti 
budintos Helsinkio baigiamąja- vienutės, kurioje jis buvo pa
ine akte.” j laikytas ketverius melus. Ka-

Šis JAV Valstyix-s departa- riai j įlaikč lie teismo.

paveją,

•Amerikoj karo^ laivams

— Carv Grant minėjo 
80-ąsias gimimo metinės.

savo

— Prezidentas Reaganas ket
virtadienį priėmė Baltuose Rū
muose Danijos premjerą Rund 
Ltrbers.

ARGENTINOJ SUIMTAS GENEROLAS 
RAMON J. CAMPS

BUVĘS BUENOS AIRES PROVINCIJOS POLICIJOS VADAS 
IR SUĖMĘS KELIS ŠIMTUS ĮTARIAMŲ JAUNUOLIŲ

BUENOS AIRES, Argentina, mon Camps buvo vienas iš
— Prezidentas Raid Alfonsin

’ Įsakė teismui suimti generolą 
Ramon J. Camps. Jis perduotas 
Argentinos kariuomenės teis
mui.

PRASISKOLINĘS GENE
ROLAS PASIKORĖ

SAN ANTONIO, Texas. — At
sargom išėjęs 18 metų generolas 
Robert B. Oivaby viską buvo 
taip sutvarkęs, kad atrodytų,

griežtesnių..generolų, padariusių 17°^ cazKas jį butų pagrobęs ir 
pareiškimus prieš suimtuosius. Į Panics. ’^s buvo papkes specią- 
Jis jau liudijo, kad “purvino ka- paiuotsus roštcLus.
ro” metu galėjo dingti nuo 6.000 
iki 15,000 argentiniečių.

Argent iniečia i grįžta
iš užsienio

KALENDORtLIS

» Sausio 21: Agnietė, Gars 
Rungarlė, Palamedis, Lvgišis.

das, Žvalgaitis, 
gailė.

Sausio 23: Lai 
Tyrunė, Žiemis. V 
Garbena.

Oras nė toka šaltai, pasir

■ atstovus atšaukė iš Ženevos kon- 
fei’encijcs, jie turės grįžti į pa-

^silarimus, — pareiškė ,sekre-
. A torius.

. X; ;Sckrętorius iš Oslo skrido tie- j suprast
- ■ s;a< į Wasbingtona, kur jo lėk apie įvairių karo jėgų skaičiaus' 

j tuvafe nusileido penktadienio ry- mažinimą.
i te. Kai .-laikraštis pasieks skaity 
toj ils, sekretorius* pagrindiniu- 
savo. ,pareiškimus padarys ii 
Amferikos spaudos atstovams.

—Galimas daiktas, kad už
po rosė mėnesių So
bė sutiks-Jartis ap;e karių skai- 
čiaUSj-Tnažinimą Europoje. —

' pareiškė sekretorius Shultz.
Taž nereiškia, kad am pusės 

būtų sutarusios tartis apie įvai
rių ginklų rūsių kareivių skai 
čiaus mažinimą, bot iš Gromy
kos atsakymų sekretorius galėjo 
daryti tokias išvadas.

tų teritorijoje, pasieks Maskvą 
ir palies svarbesnius Sovietų 
pramonės centrus. Sovietų ka
riuomenės vadovybė pradeda tai 

todėl gali sutikti tartis

i -- Nigerijoj britų apdraudos 
’ atstovas apdraudė vieną vižš- 
! būtį, bet atsisakė apdrausti 
i maudyklę, nes ji buvo pina, 

etų vyriausy ' aukso gabalų ir dolerių. Ji buto 
įverta 5 milijonų. ?

Edward Vrdolyak pareiškė 
j televizijos atstovams, kad jis 
į niekad nebuvo teistas ar baustas 
| už pastangas nužudyti žmogų. 
Jis buvo suimtas kartu su 40-) 
žmon ų, praeinančių pro naujai. 

' statomą narną, policijos buvo 
sulaikytas, pastatytas į eilę. kaJ 
mačiusieji atpažintų. Jis buvo 
x3j)<ynių atpažintųjų tarpe. Bet

Pradžioje policija pradėjo ty- - 
Į rinėli, kas būtų 
grobti ir pakarti, 
t i FBI atstovai ir 
menės vadovybei 
korimo aplinkybes.
te. kad gen. Chvaby’ buvo gero
kai prasiskolinęs žmogus. Jis 
buvo First National banko di
rektorius ir iš banko buvo ga
vęs didelę paskolą. Jis gavęs pi-

galėjęs jį pa- 
Turėjo atvyk- 
padėti kariuo- 
išaiškinti pa- 

FBI dūsta-

-------------------- Generolas Camps 1972 metais
— Pas buvusį Nigerijos pre- įsakė suimti kelis šimtus jaunų 

zidentą kariai rado ištisus mai- žmonių, juos išvežė ir jie dingo, 
šus dolerių ir kitos užsienio Matyti, kad jie buvo nužudyti, 
valiutos. Kariuomenės vadovyiiė pasky-

------------------ --  niri generolą Camps “sostinės 
apylinkėms išvalyti”. Suimtųjų 
jis neperdavė teismui. Jie buvo 
nužudvli be teismo nutarimo.! „ „ ' L ‘ .. t-> I .  K"“‘ f*-šiandien gen. Ca.nps turės pasi-1 0! °NB COTP’

aiškinti, kur dingo suimtieji | 
jauni vyrai. Tėvai ir broliai no
ri žinoti, kur jie buvo palaidoti. 
Dauguma buvo išvežta į apylin
kių kapines ir sušaudyti. I

Generolą Camps suėmė 
militarinč policija

Gen. Camps s item ė Argenti
nos militarinė policija. Jis lai
komas Buenos Aires kareivinė 
kc, suimtų karių kalėjime. Jam 

’ oficialiai pradėta ruošti byla. 
Jis turės pasiaiškinti, kur dingo 

I keli šimtai žmonių, kuriuos jis 
(įsakė suimti. Aiškėja, kad pats 
generolus (Lamps, eidamas poli
cijos vado pareigas, ne kąrtą 
ėjo su policininkai įtariamų 

I žmonių suimti. Išvežtųjų žmo
nių tėvai ir broliai atpažįsta ge
nerolą Camps ir rengiasi liudyti 

I prieš buvusį policijos vadą.

Buenos Aires kareivinėse jau Į 
yra trys buvę krašto prezidntai 
ir trys kariuomenės generolai, lenkų 

| Kiti suimtieji laikomi provir 
Ijų kalėjimuose.

— Uruguajaus kariai apsupo 
dirbtuvę ir suėmė 600 darbi
ninkų už streikavima ir streiko 
ruošimą.

Pamažu argentiniečiai, išbėgę 
iš Argentinos 1970-11)82 metais, 
pradeda grįžti namo. Daugelis 
dar neskuba namo, nes yra įsiti
kinę, kad kariai ir vėl gali pa
imti vyriausybę į savo rankas.

Jis buvo tiek pasiskolinęs, kad

Tho

merman. Jis buvo suimtas pa- nesitikėjo skolas grąžinti, todėl 
ties gen. Camps, bet nesušaudy- ir p3Sikcrė. Liko žmona ir trys 
tas. Timerman ! parašė knygą mokyklon einantieji vaikai. 
“Kalinys be vardo”. Ji tapo la- 
blausiai skaitoma knyga visoje. _ Sol. Margarita ir Vaclovas 
Argentinoje., Antroji jo knyga ; Monikai vasario 12 d.. ALTolCi-

Kamera be numerio . Jis j cero skyriaus puošiamo Lietu- 
buvo išleistas iš kalėjimo 11179 j vos nepriklausomybės minėjimo 
metais. Gyveno Urugvajuje. I_______ _____
Brazilijoje, JAV-se, Izraelyje. — Penktadienį aukso uncija 
Jis liudys prieš generolą Camps.; ;<3jnaVo $366.

ir pasikorė. Liko žmona ir trys

vielų kariuomenės vad'vvb' 
laiko gausias savo kariuomenės 
divizijisa įvairiose Europos vie
tose; Maskva turi divizijas Vak. 
V’okielijos pasienyje, 
kietijoje, čekcsbvaki 
Gijoje (susisiek m ui ? 
Lietuvoje, Latvijoje, 
Gudijoje, Vengrijoje

ko užpuolimas, jis buvo ifflt- 
si’ete. tai jį paleido. ’®*

žmonių. Jungtinės Tatf- 
mizuoja paramą.

Pre- 
kad 

vyriausybė

įplaukti į Amerikos vandenis ir 
pažvejoti.

Valensa pasiuntė laišką prezi
dentui. kuriame sako, kad len
kai neturi pakankamai maisto, 
jiems trūksta žuvęs. Bet lenkai

LEIDO LENKAMS 
PASIGAUTI ŽUVŲ

WASHINGTON, D.C.
zidentas Reaganas, patyręs 
dabartinė lenkų
taip smarkiai nepersekioja gy
ventojų, panaikino kelias sank-Į turės prisilaikyti tvarkos. Jie ne* 
cijas, uždėtas Lenkijai kai ge galės laivais pjaustyti ištiestų 
nerolai įvedė karo stovį visoje linkių.
Lėnkijoje ir persekiojo kraitį Be‘ l0 prezidentas Jc do kc. 
gyven jus. | uenis |enkų transporto lėktu-

PrezidentAs buvo uždraudę' vams nusileisti Amerikos aero- 
žvėjų laivams žuvauti i droniuose. Iki šiol jie galėjo nu- 

Amerikos vandenyse. Nuo kel- sHėisti tiktai Kanados aerodro- 
Generdas Ra- virtanienio lenkų žvejai galiūnuose.

CENTROLIETUVIŲ VETERANŲ VALDYBA

: Albinas Karsoka* -- n 3 u j * l 
kultūros 
Antanas

ir mirusių narių registracijai; Bronius Nainys — 
reikalams; Vincai Apanius posėdžių sekretorius; 
Jonaitis CV pirmininkas; dr. Viktoras Stankus 
Alininkas; Stasys Macys — iždininkas. Nuotraukoje 
Prino Karaliaus — sekretoriaus. (J. Vėlykio nuoUMki)

ūk st a
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Japonų jūros bango.r

tos, gali kreiptis tuo pačiu tele- ‘ 
fono numeriu. . ,

Šiek tiek žinių apie Seniorų klubą, 
esantį 6117 S. Kedzie

Prrri i* k?i iv iurvlidai yra Daugelis seniorų ir invalidų 
k'“’eč;ami dalyvauti veikloje* teiraujasi, kur galima gauti ga- 
‘Southutoit Multipurpose Cen- 
te. $į mėnesį numatoma tokia 
programa:

Gulden Dinners Club dųoda- 
pii šilti pietūs kiekvieną šešta
dieni ir sekmadieni. Juos gauti 
turi teisę visi asmenys turį 60 m. 
ir daugiau, bei invalidai. Tokius

balą sūrio ar sviesto? Jeigu jūs 
pašauksite maisto atsargų centrą 
733(3663. jūs gausite reikalin
gas žinias. Centro raštinė pa
klaus jūsų pašto zonos numerį 
ir patieks adresą, kuris randasi 
arčiausiai jūsų gyvenamos vie- 1 
to§. Taip pat jūsų klubo organi- ;

pietus gtiųij reikia užsiregistruo- zacijos, kurios yra suinteresuo
ti savai;gi prasidedant — pir
madieniais. ,

šis tas voltui. klasė, kur 
jūs gali to išmokti dekoruoti ir j 
papuošti kasdien naudojamus; 
reikrpenis. ši-klasė veikia kiek- 
v;ehą penktadienį nuo Lmos 
vįl. !p. p.. Patartina kiekvienam ■ 
••Šeiiioįul pamatyti kaip viskas 
dąrcBųa..V/ • '■ + c *
jiŠlįitykdą biųna atidarytą visą! 
dieiją: . "'galite rasti: žurpa- •. 
lūs, išikraę^ūs,' knygas.'fc kitus 
įėidlniiis. iššihėšimui iš skaity
klos leidžiaįną.pagąl registraciją, 
prie‘r€«isttocrįci st.'tlo.< 
V Kino flTrraai dejriosstruojaną- 
Į&dt padidinto eteėąuo kiekvieną i 
•l&ertųrtądį^iį ųūo 1-hios y'?.l..p..p. ’

•.^^jstotoėįą.^.<L^ppųvaKĮinimhs| 476.-87®.. exiepšton/^.:ąr-
goldėi?.pdtoU? < j ^Hvl^myerū^Jlrii..^' y

sęk-i , į ’ > X: '■: * -_7
ūbo 7:36 p. p.. S^iiorati Social Service

. r san«^^<k S?
į-rakama: val-tof., fokstrota^Į too - ■' ’. ?!•?<
kiū'šokiaj. .to : Wptotom^htas taip JM; skiri r

Pajamy mokesčių anketų 
’ ųžpįMyjnas

Centro raštinė taip pat padeda 
senesnio amžiaus žmonėms 
vaJ^jųrnsr užpildyti federalinės 
iv aidžios i? valstijos pajamų mo-

p ,„^.jJDėl valstybinių ir savivaldybiniu mokesčių _ Aut°b\\Fį?r^c°’
mas per AARp, prasidedai nuo' 
ysągrią mėn. l;dienos,' kas - pirj 
mbfeMehi iy tręcįidieių. įįuojfeit 
kalu pągalbos.-ieiiūn^-^*ks $nūo 

ilO yah. ^ryto jįgi 3 p^ p.-, imtinai 
ligi- balandžių,-mėn,: 15 jd- 
metų Už ■ i riąg’Įt ray^mą's 'l,rejf ą-:

Xr k&t .šoiciąį-

ninrą tiukumų. Tikimasi, kad 
padvigvhfanniąs at

kreipi didesnį vairuotojų dėme
sį j tokius mažesnius prasižen
gimus. Pvz. už nevartojimą sau
go* diržų ligšiolinė bauda būvi 
$28. o dabartinė yra $56. Daug 
kam atrodys, kad geriau užsiseg. 
ti tuos tffiržus negu mokėti $56

O’Connor šį pranešimą paskel
bė per WBBM radio programą, 
kuri transliuojama sekmadie- 
riais. Taip pat O’Connor yra op- 
' must iškas dėl natūralinio ga
zo kainos šiaurės Dlincis, kuri 
Tukinsianti apie 4% per šią žie-

— Kanados imigracijos minis
ter) s J. Roberts pranešė, kad š- 
m. sausio 1 d. sustabdytos leng
vatos ateiviams iš komunistų 
valdomos Lenkijos. Per pasta
ruosius dvejus metus Kanada įsi
leido 16,000 lenkų. Laikas bus 
pratęstas 13,000 lenkų, prašiu
sių įvažiavimo Kanadon vizų, 
bet lig šiol negavusių leidimo 
-.švykti iš Lenkijos. Iki 1985 m. 
gruodžio 31 d. Kanadon bus įsi
leidžiami šeimų nariai, jau tu
rintys įvažiavimo vizas.

arklėjo, kad natūralaus gazo sąs
kaitos gali būti padidės, kadąn- 
gį padidėjo jų suvartojimas, Sąs
kaitos, galės padidėti 6 arba 7 
nuošimčiais. ~ Pf- Fabias

T. i.

Geniausias gyvas daiktas
Neabejotina, kad seniausias 

Tyvas daiktasžemėje tegali būti 
.ik medis, nes medžiai ilgiau gy
vena už kitokią\gyvybės rūšį

Štai, rytų NevXdos Weeler 
Peak auganti milžinikša pušis 
yra 4,900 metų senumo.

Kalifornijoj augančių didžių
jų sekvoniju amžius siekia tarp 
3,400 ir 4,000 metų. O seniau
sios pušies amžių mokslininkai 
nustatė netgi 6,000 metų. Ji 
esą pradėjusi augti dėt- 5,150 
metu prieš Kristaus gimhną.

\ - to .

Medžio amžių gana tiksliai 
galima apskaičiuoti iš jo. kamie
no rievių, nes kiekvieneriais 
metais prisideda viena rievė. 
Toms rievėms suskaiėiuotį. ne
jauti nai. reikia’ medį nupjauti. 
Specialistai tai gali paidaryti me
di pergręžę atitinkamu, grąžto.

Komercijas komisuos pir
mininkas pranašauja pa}-' 
stovumq, bet gyvenimas 

rodo kq kitq
JĮU. komercijos pirm. Philip 

O’Connor praeitą antradieni pa
reiškė, kad elektros kaina North, 
ėm I|l., gali būti pastovi per se
kančius -5 metus, , o (jei kiek pa
didėsianti, tai nedaugiau, kaip 
infliacijos rata? Jis pasakė, kad 
nėr sekančius dvejus metus nu
matoma, jog Common welth Edi- 
on Co; prašys padidinti kilovat-

Stella Klichbvidų Bloomfield, 
Pa., rašo, kad ji perskaitė žinu
tę. jog moteris buvo užpulta au
tobuse ir apiplėšta. Ji galvoja, 
kad'tai yra didele gęda, jei nei 
vienas kelęi.įių negalėjo jai pa- 
gelbėtUTa mdtėns--T3pvo sumiis- 
ta'-’ir apipilti ‘ P.Ą.T. .autobilse 
gruodžio mėn. 24' d; Tiė -yadtna- 
nreji “hoodlūmai” (v^Įkatoš), 
jei vieną kartą užpuolimas iie'ihs-, 

"ec! pasisekė, tai jie jį ir kitą kartą 
-! pakartos, kol keleiviams nębūs> 

"j autobusuose apsaugos. ■, " -

Skaitytoja siūlo, kad autobusų’ 
vairuotojai privalo turėti su sa
vim ašarinių dujų prietaisą, ke- 

! lyti ar nepiitiyti Income Tax.! leiviams nuo tokių užpuolikų' 
Ir mes pritariame,

jei jis per metusNaujienų'• ij^dafecl '̂ dąži>ai:. gyventojas, _ _
\,afeta laiškų,V kuriais*, jų rasėjdi, uždirbdavo arba turi kitokių pa- 
nu^iskun^žiaw)c‘.d-jiemtoneąiskų jąiriu ligi $2,300, valstybinių pa-

■ ■ 7 ’ ' ” *r ' '* * ' s ųžmų mokesčiiri nemokai Pensi.
.riinkas gali turėti per metus pa-1 

ašmenims tetęįĘtų fik.triuh^ai at- .įainų -(neįskaitant, jo pensijos)!
..t r.- **<•_ > -u-Luto j 5 tol. i; iirrr QAA <r- iiiruv iarrt inViu •

tar reikią - ąį *pėr?eikią ųžpildjai 
Income Tak - .-anketų. Tokiems

. .>r.4..r.ra- i -to— J V i

bus ;rįxiom&i| Iingas.' Reikto skambinti to
ligi "S3.300, įr ųž juę>s jam jokių; 
yėfsiyhipių* - mokesčių -nereikės; 
nqfoketi.- atseit-~*nereikės pildyti Į 

mok. anketų. -Illinois;
! piečiai ar tie, jęi■.> jie efebą .ar'ią-
:i kokiu ėhtckrti.?ąŠltTi»įų’ turi pąr'jįA’nlšt
,'5 to'htoto'-tiek :ažstyt>Inijri,' tiek; IrEStatc (I1L -: savivaldybė) . tokių; 

ši°s. rūšie:
JauS našesni už - 

stybėfęxįabstybiniuą-; mokesčius.
k^ti dtokričnj ^tot^X ąrbĮ- jų į Vienas pėnsmnikas (nepasi- 

*■ ; ‘ir ’ ti£ įstatymų nėži- | rąšęs pavardės) ainnmuoja, kad 
mojimas nėra-jokių būdų pateį-. jū nežinąs keturis daryti— pil-

r

yfĮBtogę lašūnas, kiekvieną ^šeš- P^gR^tu? to pelėtus| j
per visą sausio mėn. ;Teh- Šcrnicpis n- , pavienes f'^^T.nojimas nėra

>.... ... ........ . ..
ries: Kortelei gauti reikia atsineš-? r^fc£laująmi a.sęrtięnybes Kiekviep^Įilli^š^ riHljtrįųH nors jo metinės pajamos esan-į apsaugoti.
m haudojiniui įbikamą ; v į.L t tokios^ia) $300 peri mė-1 Stellos pasiūtymin, nes tada au- ’

tebusu keleiviai būtų daug sau- 
£esni.

tol naudoj-imui tinkamą daiktą, 
.įkertės 1 čioĮeric< Patariama nę- 
Tinešti Ipkių brangenybių.
.jaPranešama, kad buvęs “‘Senior 
rfcitizeiis\and Handicaped” pak 
ų?adih imas nuo š. m. šausįo mėn.'- 
■-C- -d;pakeistas į . “Department 
Aging and Disability”, O ceht- 

. tine rašinė 180 N. LaSalle per- 
-kęlta į 500 N. Peshtigo, kuri 

: ęafeląsi keli blokai į vakhrus nuo 
-.Navy Pier — “The Old Kraft 
□Building” patalpose, to

Kiekvienas?

Naudingas pobūvis Lietuvio Sodyboje

asmens adresato ■ . ■ '
Centrui ve&ia nuo 8. yaL ryjtfe. 

iki 6 vai. p- p. Svarbiam -reika
lui 'esant, ši departamentą ga< 
Įima prisisaujęti per 24 vai. tėle^ 
fOno nūn1 erių v 744-5829, arba- 
Englewood Community Center j

839 W. 64str. — tel;'874^0< 
cov.t;!west office 254 S. Kėdžių 
471-2711. ’ '

Apię-i.kio skyriąus veiklą, rič1 
norint gauti dbugiau žinių,' se
kanti kartą pateiksime dauginu, 
žinių. -Suinteresuoti gali tiesią! 
ki'efįrti-s tel. 476-6700. - '

,. M. Šulaftienž

: i: J hesĮ gaima už? išnuomotą" butą,
kius pačius įackėšMi^Akai’p kitU kas per metus sudaro ($300X12). 
darbininkai. .Daugefiš Šoc. See.į S3,600; ir b) S80U kitokių paja- 
pašalpu gayėjfti’bus apmckėšS-j wu. jis, kaip pensininkas (ne-- 
narni pirmą.-.kartąį Jeigu suma’, : 
vadinanto !A^f:?tdj6feied gross”.; turėjo pajamų ($3,600 į-.*800) Į 

.g ‘•Tįufpeėj^inferesto $4,400.
: jurt^toilft^rinosejtai j Jei jis tokių pajamų būi tuiė-i

$ee . ;pčttšH.osriapmo- jęs tik $3.300, valstybinių mo-; 
i kestipama kesčių anketų jam nebūtų rei-i

Didži^usibK^ą^ ^.lūa-' kėję pildyti. Kadangi jo paja- galvojome, kad protingiau pirkti 
rai taksų 'gali, nųsį- moš šią sumą vįršina net $1.100, j namus. Ar jūs manote, kad ge-
rašvti be.išvardi'nitiįc kam davė, 
jei aukojo iki:S75rį^»% nuo pir
mu jų duoto $300^ Bė .'receptų f 
gaunamu vrafštm;4^aidų. išski- Kiek jam. kaip dviejų butų (?) j 
raut insulino artoje negalima- savintokui teks tų mok. mokėti,; 
bus nusirašyti, '^aip nįedicinps 
išlaidas. Naująs Įstr.tythas' ?ako: 
receptais prirašyti'įvaiątaĮ? ir in
sulinas bus Įjungti į ki£as pri- 
oaži’jtas nKriiri.nos Jllšidąs, apie 
5‘< nuo vadinamu pąjamų gaji 
būti atskaitom^ Didžiausia tak- 
«ų ratą nekifnūjąiraTn turtai da
bar 60 r'i. -umažiuta' iki 55%^. 
Tiktai nekil. turtas, didesnės 
vertės, ne fu -'*■'325.000 pradedant, 
nuo $275.000 prjvalo užpildyti, 
“return” formą;. Pažymėtina.' 
I'.'.d riuo dabar nereikės mokėti 
taksu už mirrtfA-rixs,. kurios.- 

to • : ’’ fed. k, pato darbininkai įtraukti, r.e^dvodainos
j. atsargų ceatros : SocUJsėc. sistemą iri mokės to-. L tuoktiniui, Pr. -Fobitu

T--------- ------ ------------ - - ----- -- --  \

dSougokimės nu© žiaurios < 
žiemos šalčiu - /s

' “Aging and Disability” depar
tamentas yra išleidęs brošiūra ■f" • * •' * , ’ '■* s *kaip apsisaugoti nuo šalčio se- 
resnio amžiaus žmonėms. L Dauį 
jgiaupa paduodamos žinios apie 
di\’potherrci;u (Nukritimas tėm- 
pevatūros žmogaus kūne), kaip, 
^os išvengtu nes ji daugiausia 
paliečia senesnio an^iaviE žiho- 
nes. Nėra reikalingą*lauke 
Šąlanti temp era turą 
za^'is hypcthermiąirijjįįat^. ‘ Bū
nant viduje, ir žemesnei 
temperatūmi 70\t 'susidaro pa* 
Jofcts senesniems ^ntonėms kesčių. Be pelno orraniza^iiV’ 
M hypothermią. ta hautouir :r nauja; paf^rAtiyli

5oc. S.ec mokesčiai didės-
. I • w - V

nij o nekifnojamo turto —
■ / mažesni <

Nuo š. m. sausio ruėu. 1 i di-; 
džiaus i uždarbiu sutnaSėc- Sec.\

1 * - - - - * * <w V -• -

mokesčiams mokėti padidės iki 
Š2.1O0- ^37,300. Mokesčiu ra--

j— 
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MES ATSAKOMI

kesčių anketų jam nebūtų rei-
KL. Mes su žirona visą laiką 

nuomavome butus, bet dabar su-

tai jam privaloma.ne tikjnokes-t ri.au pirkti namus, mokant 13%' 
čių anketos užjildyti, bet ir įei-! "iž paskolą? Ąš esu 55 metų am- 
kisamus mokesčius sumokėti.}

čia negalima pasakyt, nes nėra ži-' 
noma,‘kiek jis turėjo išlaidų, jei; 

{išnuomotas butas reikėjo remon- ■ 
tuoti. Remonto išlaidos, jei jasi 
galima pavadinti “reasonable” 
.(pąteisinamomis), Jas galima' 
nuo

žiaus. o mano žmona — 38 me
tu. Va’kų neturime. Noriu pa
klausti. ar geras butų dabar.in
vestavimas ar jau praė’o tam 
laikas? P K-.lis

ATS. šiuo reikalu ekspertą; 
’ Scott Bums Sun-Times sausio

namo pajamų nurašyti.
Juozas Žemaitis i

Ar pasitikite savo 
gydytoju?

•• --.toto-....

Lietuvio Sodyb

Dr. J. Adomavičius, Alvudo, tamentus, apie 2-3 liuciininkų 
'' parašų būtinumą ir. rekomenda

vo kiekvienam senierui įsigyti 
•Sūduvos” išleistą leidinį, “Kaip 
sudaromi testamentai”, gaunamą 
“Naujienų” administracijoje ir 
pas autorių.

. Toliau sekė “Trijų. KaiaLų” 
šventės proga p. Šidagio ir mo
kytojo per ruporą garsiai gieda
mų giesmių pynė. Ši meno da
lis nudžiugino d&delj būrį sen
ienų.

Vėliau sekė vaišes, kurių me
tu yykodr. J. Adomavičiaus vals 
tais aprūpinimas ir p. Kirvai
ty tęs norintiems kraujo spaudi
mo patikrinimų. Pr. Tercija

pirmininkas, Sodybos patalpose’ 
praeitą sekmadienį, sausio mėn. 
15 d savo paskaitoje, susirinku- 

' šiem.- vyresnio amžiaus žmo- 
| nėms davė daug naudingų svei- 
J katai išlaikyti patarimų. Jis pa-~ 

tarė nevalgyti “raudonos” mė
sos, o tik viščiukus, kalakutus, 
nenaudoti jų bulio.no, nei svies-’ 
to, nei margarino, o jų vietoje- 
naudoti aliejų. Seniorai išreiš
kė daktarui padėką garsiais plo
jimais.

Ten pat pulk. Tapulionis skai_ 
ė paskaitą apie Lietuvos kariuo-

8 d.- laidoje sako, kad šiuo metu men®s kūrimo laikotarpį. Teis. 
Pr šulas savo ahtroje paskaitoje 
dėstė kaip teisingai sudaryti tes-

namo įsigijimas priklauso nuo 
jūsų pajamų ir jūsų amžiaus. 
Jeigu jūs esate Vyresnio am- 
žirus, ię turite ribotas pajamas

■ rc-^au jums'būtų. kad nuomotU- 
i mėtė namus. Užuot juos nupirkę.

,. Sun - Times bendradarbis j Plačiau paskaitykite “Sun- 
Ralph Lacey. Evergreen Parke? Times Bussiness” kolumną). 

'priklausė keturių amerikiečiu, ar;
P^yjie pasitiki savo gydytoju. Jų;

atsakymai buvo štai kokie:
Pardavėjas Efeo Sthelan, gyv. į

So. Side. Chicagpj taip atsakė:1 teris James Snow prieš Kalėdas 
;bai padidino baudas au- 

i saugus >u gydytojų.! tc’Tr'toilių vairuotojams už ma- 
tahykiių pažeįdhnus. Se_ 

»> baudos būdavo nuo $20

DAINA APIE ZUIKELĮ • šuri^ skalin<ų bėgioja.
3et zuikelio nepesioja. 
Ar jau ėstų, ar papjautų, . 
Bile saugot jį -paliautų.

P. Bif'zys
KANADA

— Ontario transporte minis-

M0I&: ‘ v
' . 1 * 1 ‘ * i* 4L_ •£ ‘ ' j S ’ — - ' . s iig 'tųųpąitejją - ątikriląi - p '

<fz.' f.' *' \ H ‘ z 4 ' ». *
p| M piefcy,.*«i«h . | mėlų. 3 metų tadėtiuK

-;r»wtyį iki i9S0u,rflįfck... <. '■
—. AtyJUOjOO iki U'UtlHOal doUrių.

IOOXKKIIIOlt '

, “Taip, aš pnsitiou. Aš visada; dvig
jaučiuosi __ cw

Savo gydytoją kfopsdamas, sš vi I že n 
ąpria JokŪJOM gauti »š jo teūrng;; niau 
ftt^akyjną • f 1 ’ki S!00. o dabar yra rujo $40 iki

‘ Pardavėja PnftAa Pcrter. 06.1 *200 Jos Mečią nevartojimą sau- 
Side ■ gyvęjitoja ■ aiškinosi g9- ’’^rių. nesilaikymų sustojimo 
“Aš jm pųiitgfeL nes ką ji/ ženklų bei fvtesų signalų nHe- 

jnan sako — tū (Unų- Ą& ^er|aų galius pasijus, nesutvarkytus 
■einu pas privatų gydytoju, nė:; Butomobilins, turinčius mecha-i 
lead į kfin įkasto

- Strafentas Paul Stewart, iš
Beverly H1I1X taip atsiliepia:t

SĄSKAITA

juį

11 i

lUdį

’Tq> V

lams nuo-*
gu ripkai aj* Jutes 
OstitMPMks • * •

*Dakta
c prąktikuoju.‘i. Aš į?h’ii#ducjU 
iūcad Amerikos Nfediįcų Sąjunga' 
hra&fA ) atMiiii jhoi stebi todėl

Ijėkė k’škig par karklyną 
Lindo koja į purvyną; 
Traukia vieną, traukia kitą, 
Aplink šunys jį apspito.

pienas loja, džiaugias raitos 
Kitas pyksta, kad negreitas. 
Trečia

T i ntlr1

duf:tė ir marti

Stovi tėvas gale laukė 
Neramus, paniuręs, 
Ir dairytiamas į aukštį, ' . ’ 
Prašo — be kepurės; s 
' Vai saulutė, motinėle 
Skubėk au»ileisti!
Jau bavargp duktė mano.
Reik nsTno paleisti.
Rugius piovė. sunkiai dirbo. 
Poilsio nematė;
ir surišus pėdus taukiai / 

i I eubas sukate...

M15 VALDUtff

. Pardavėjas Mark
i o .* Aj

£V^rt<a u lygiai taip, kaip ir sa* 
vo automobilio friechantku.ntf ‘ t v - • TV’’'***
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Kitem lauke stovi sems
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iesiiei.«ic “greit aukite, 
4arij atrbti tupi. •
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KAZYS BINKIS

ŠVIESOS KELIU
tas palieka užpakaly. O mūsa 
taut?, jau pakankamai visų kitų 
?.utų užpakaliuose p risi tabalo jo.

Tad ir mūsų jaunimui piimuo- 
ju darbų tvaikos punktu stovi 
tolesnės savišvietos klausimas.

Šiuo reikalu jau susirūpino 
mūsų valstybės švietimo vadovy
bė. Pernai išleistas viešųjų bi
bliotekų Įstatymas plačiai atkla- 
ro mūsų jaunimui vartus prie 
didžiausio šviesos šaltinio, prie 
knvgos. Dabar ruošiamas ir ki- 
tas labai svarbus įstatymas: tai 
nuaugusiu švietimo, įvairių kur- 
>ų, viešųjų universitetų, paskai- 
u ir kt. įstatymas. Šios švietimo 
v:\dovybes pastangos atneš ne
abejotinų ir didelių vais;ų mūsų 
tautos kultūrinimo srityje.

Tačiau vienos vyriausybės pa
stangų čia nepakaks. Reikia, kad 
’į didelį pradedamą darbą įsisą
monintų ir karštai prie jo pri
sidėtų visa tauta. Kam brandi Į 
mūsų krašto gerovė, kas pa 
ges šviesesnio laimingesnio 
venimo, visomis išgalėmis 
prisideda prie šio darbo.

Bibliotekos bus steigiamos 
daugiausia prie savivaldybių. 
Pai kurioj apylinkėj atsiras ener 
tingesniu vvru, veiklesniu orga- 
nizacijų — ten pirmoj eilėj ir 
biblioteka įsikurs. Ypač į ėį 
darbą reikia kinkyti sodžiaus 
šviesuomene. Mūsų inteligentai W -c. —>
dabar turės progos nors dalimi 
atsiteisti su tauta už jų išmoks
linimą. ir lėšomis ir darbu prisi
dėdami prie savo brolių švieti
mo.

(Tęsinys)

šviesom šaltiniui

Tačiau mokykla, kad ir kaip 
ji būtų gera, apginkluoja žmogų 
tik pagrindinėmis mokrlo ž ilio- 
mis. Norint būti šviesiu žmo- 
rumi, vienos mokyklos nepakan 
ka. Reikia dar daug palies žmo
gaus pastangų ir atsidėjimų, kad 
žmogaus protas ir siela tikrai 
ska'l.Lūs pasidarytų

Kims tautos, kurių praeitis bu
vo laimingesnė už musu, iau dau 
giau kaip prieš šimtą metų yra 
isivedusios privalomąjį mokymą 
Ir ten 6-7 motu mokyklas baigę 
j a u n uo I i a i nesitenkina mokykių 
pažymėjimus gavę, bet lavinasi 
tolau. Ten jau nuo sena veikia 
įvairūs suaugusių švietimo kur
sai, viešieji universitetai. Ten 
visuose miesčiukuose, net ir kai
muose yra bibl’otekų xu gražiau
sių ir įdomiausiu knygų spinto
mis. Tai yra tolimesnio lavini
mosi šviesos šaltiniai.

Skandinavijos valstybėse — < 
Danijoje, Švedijoje, Norvegijo
je. kurių gražiu susitvarkymu ir 
kultūra gėrimės ne tik mes, bet 
ir visas pasaulis, neberasi jau
nuolio — ūkininko, amatininko, 
ar darbininko. — kuris, be pra
džios mokyklos, nebūtų dar lan
kęs liaudies universiteto ar šiaip 
kurios aukštesnės mokyklos. 'Re
tai tesutiksi ten jaunuolį, kuris 
bent kartą per savaitę neužeitų 
į savo artimiausią biblioteką ir 
neparsineštų iš ten naujos įdo
mios knygos;

Kiekvienos tautos pažangos ro
diklis yra jos visų, žmonių ap
sišvietimo lygmė. Gali kurioj 
tautoj atsirasti ir gerų ir daug 
mokytojų, tačiau jei visa tauta 
nebus apsišvietusi, ji bus visuo
met kitų užpakaly. Taip būda
vo seniau.dr Lietuvoj. Juk mū
sų bajorija. jaLrisimtmečiaiš bu- 
v<| apsišvietusiu bet mūsų tah- 
tat nuo tocbūvo nei šifta<?nei šal
ta. Nuo vienų bajorų šviesos 
nekilo ir mūsų krašto kultūra. 
Iš čia kyla reikalas ne vien pa
skirus žmones mokslinti, bet kel
ti visos tautos apsišvetimo lyg
mę. ’ Jei anksčiau pakakdavo, 
kad lietuvis sodietis mokėdavo 
skaityti, rašyti ir dar šiek tiek
skaičiuoti, tai dabąiį visų tautij, nės lygmės kėlimas, švietimasis, 
kultūrai taip sparčiai augant ir j šiuo metu yra pats svarbusis rei- 
aukštyn ir platyn, to toli gražu kalas, 
nepakanka.

Kas nuolat nežengia priekin,' Naujieji 1937 metai įeis į mūsų

S?(t kome l^attjuosins Me^.s

Senuosius I983-shi> metus pa- 
j’ati ii Naujuosius 1984-sius 

metus sutiktu Union Pier Lie- 
j tuvių Dr-jos valdybos pastango

mis. š. m. sausio mėn. ld. išva
karėse p. p. Stitilių jaukioje re
zidencijoje New Buffalo, Mich., 
buvo surengtas Naujųjų Metų 
sutikime pobūvis, kuriame, ne
žiūrint tą vakarą žvarbaus šal
čio. dalyvavo gražus Union Pier, 
New Buffalo, Michi Sana, Lake- O“
šule ir kt. apylinkėse gyvenan
čių dr-jos narių ir svečių būrys.

9 vai. vak.. uobūvio. dalvviai 
su savo svečiais gausiai rinkosi 
gražiai tam vakarui išpuoštose 
patalpose, kuriuos maloniai pasi 

Ne tik kiūtos prestižo, garbės] tifco dr-jos vaidybos pirm. p. Bi- 
re'kalas verčia mūsų visuome- nelis ir rezidenc\:os šeimininkai, 
ne kibtis į šį naują darbą. Tau- Susirinkusiej

ie-|

ST. CATHARINES, ONT, skaito praeifo surinkimo pro 

GERBIAMOJI STANISLAVA,

** sausio mėn. 12 d. nfir-jos valdy
bos darbingame posėdyje buvo 
aptirtas praeitų metų pabaigoje 
išleisto Biuletenio turinys, pa- 
ddžiaugta. kad jis jau yra pa-| 
siekęs beveik vinis dr-jos Ba
lius ir susilaukta teigiamų atsi
liepimų, dėl turinio ir formos. 
Taip pat buvo kalb;m^mę Klai- 
>ėd(>s Krašto atvadavimo meti
nio p‘minėjimo suorganizavi
mą. dalyvav’mą Eeccrly Shores 
L’etuvių Dr-jds rengiamame Va
sario 16-sios minėjime ir Maž- 
lietuvių šliūpinio bei Užgavėnių 
blvnu parengimo crganizaciniaisi 
reikalais. ;

Malonu painformuoti; kad 
Uir'on Pier Lietuvių Dr-jos Val
dybos čia kalbamo posėdžio nu
tarimu, 1984-siais metais bus iš
leis'! trys dr-jos Biuletenio nu
meriai, kurie išeis balandžio/ 
rugpjūčio ir gruodžio mėnesių 
bėgyje.

Sau-ic mėn. 28 d., šeštadientį,^ 
3 vai. p. p. Sgnior Citizens na
muose, kurie randasi prie Red 
Arrow Rd., Harbert, Mich., dr-ja 
pirmą kartą šioje apylinkėje 
rengia Klaipėdos krašto atvada
vimo metinės sukakties paminė
jimą, kuris bus atžymėtas atitin
kamu pašnekesiu, Klaipėdos bei 
Baltijos pajūrio vaizdų filmu ir 
bendra šio minėjimo dalyvių 
kavutė. Kviečiami visi dr-jos 
nariai sū savo svečiais ir apylin
kėje gyvenantieji tautiečiai gau
siai dalyvauti.

Kovo mėn. 3 d., bendromis 
dr-jos valdybos ir p. Albrechto 
pastangomis, Hellenic Center, 
kuris randasi prie 12 kelio, ne
toli nuo įėjimo ų 94 greitkelį, '7 
vai. vak. rengiamas Mažosios 
Lietuvos tradicinis Šiupinys ir 
Užgavėnių blynų renginys, ktF 
riame, jau dabar iš anksto/ visi 
dr-jos nariai, su savo šeimomis 
ir svečiai, gyvenantieji Union 
Pier bei Beverly Shores apylin
kėje, o taip ir;cikagięcįair kyieb;

Jūs atkreipėte dėmesį į mano 
korespondenciją, liečiančią ve
lionės Sofijos} Ulbi nienės apra
šymą 1Q38 iru gruodžio mėn. 1C 
d. Naujienose.

Jūs rasote, kad velionė S. UI- 
binienė buvo Jū>ų gera draugė 
ir už velionės aprašymą jai mi
rus, atsiuntėte man padėką ir

tokolą, kuris priimtas irę patai
sų. Skyrių vedėjai padarė truui 
pus pranežimus iš savp veiklos. 
Bus įvairių parengimų, kurie 
bus paskelbti spaudoje. Po trume i 
po susirMkirtjo sukalbėta malda \ 
ir dalyviai pakviesti kavutei.

Apie "9 vai, p lė Plioplytė ixj-* 
dė Iš Vilniaus atvežei. ex-libriš 
filmų. Prie scenos ant stalų pri-*

■ - . it* f - T
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ir dėta daug ’paveikslų. Prie kąt 
medžiaginę auką. Dėkui užpa.i kurių-paveikiu paminėjo meniį

ninku pas'ąfdes. Spalvotas fil-’ 
mas eyrliįjrLs paveikslų tęsėsi 
vieną valandą. Kai kurie išėjo,1 
nesulaukę pabaigos. ;,

Seniau solistas Daunoras ig' 
kiti atvykdavo dainuoti, ųorą* 
kai kurie buvo piketuojami;1 
Paskutiniame koncerte Vyčių ’ 
salėje dalyviai buvo sukviesti te=- 
lefonu. Dabar atvežė dainas,- už- ’ 
re kortuotas plokštelėse. Neper* 
seniai girdėjome per “Margulį’V- 

šį kartą cx libris šimtus jja^ 
veikslų, atvežtų jš Vilniaus, p 'e 
Itiioplytė rpdė filme ir buvę iš
dėstyti prie .scenos.

Propagandai naudojama 
ja taktįka!-. >

dėką, bet už tą rašinį apie vtr-' 
lionės mirtį ir tautine jo- veik
lą jokios aukos negaliu paimti. 
Ir štai dėl ko.-

Velionė Sofija UIbinienė pėr 
10 metu pa-išventusiai dirbo -u Į 
jaunimu ir sugaišdama tūkstan
čius valandų, mokindama jauni. I 
mą šokti tautinius, šokius, de- 
ktemuoti, vaidinti. ir dainuoti, 
o velionės išmokintas jaunimas 
atlikdavo programas per tautinių 
švenčių minėjimus-. - Taip pat ve J 
lionė garsino ir L^uvos vardą- 
Jos įšmokyttas jaunimas išpii-; 
dydave programą ir per BuffaJo 
televiziją. Tad šią medžiaginę 
auka — -525, siunčiu Naujienų' 
dienrščiui paremti. už tai, .kad 
jos davė vietos, ir; netiąimpinte 
•sios, patalpine vėliorĮės aprašy
mą.. * ,/ / , ’’ ‘ ; *

UNION PIER, MICHIGAN
’r'mno garsai. Keliamos šam
pano taurės >u nuoširdžiausiais 
vienu kitiems linkėjimais. Links 
ma, džiaugsminga ir meilės ku
li’na nuola’ka jungia visus .j 
bendrą vieningą l'etuvišką šei
mą. pirmuosius 1984-jų Naujų
jų Metų žingsnius žengiant čia, 
'oli nuo brangios Tėvynės Lie
tuvos, svetingame Michigano 
ežero pakrantėse kampelyje.

Sutikus Naujuosius Metus, ma 
lonią staigmeną susirinkusiems 
patiekė p. Petrienė, savo sukur
ta ir paskaityta linksmaus turi
nio iš vietos dr-jes narių gyve
nimo aktualijų sveikinimų bei 
link simų pyne, visus net iki 
ašarų prajuokinusia. Ponas Rim- 
kūnas paskaitė šiam vakarui skir 
•as literatūrines mintis, kurios 
su dėmesių irgi buvo išklausy
tos. Čia tenka pasakyti, kad 
trumpa, skoninga, linksma ir ne
tikėta p. Petrienės ir n. Rimkū- 
no patiekta programa sudarė

buvo sodinami
prie gausiai šaltais užkandžiaisLes tolimesnis švietimas yra di

džioji sąlyga visokeriopam mū-1 įr gntu maistu apkrautų stalų
sų krašto kilimui. Ir ūkinė ge- 
>fevė sparčiau plėsis, ir krašto 
saugumas nuolat stiprės, ir mū. 
su žmonių moralė kils, — tik Iv- 
giagrečiai su ^Įimespk^žnįoniįi 
švietimu. '

Reikia, kad tai pajustų ne tik 
visa visuomenė, bet ir kiekvie
nas lietuvis. Ypač mūsų jauni
mas turėtų subrusti. Jis visada 
pirmas jautriai pajusdavo visus? ‘ ‘ -
ęj’vybingus mūsų tautos reika-| Naujuosius 1984 metus, svėikini- 
lus ir šaukiamas atsiliepdavo. O' 
tolimesnis mūsų tautos kultūri-

vaišėms, tarp kurių radosi ir gė. 
. rimėliu nuotaikai pakelti. Susi
rinkusiu daug raginti nereikėjo. 
Buvo užkandžiaujama, dalina
masi žiemos gyvenimo įspūdžiais 
ir laukiama 12 valandos.

Pagaliau suskamba netoli esan 
-čios New Buffalo bažnyčios vat- 
. pai, skelbdami Naujuosius Me
tus. Subrinkusiems, palydim 
senuosius metus . ir pasitinkant

4 .

nau-

. J. Sarapnickos, 
Naujienų korespondentas

Lietuvos Vyčių 112 -- 
KUOPOS SUSIRINKIMAS

1984 m. sausio 17 dieną Mar
quette Parko parapijos salėje 
8 vai. vak. pirmi-P. Bmkiš,-pj^ 

' dėdamas surirmkimą^VisiES pa
sveikino*. Kaik :V. Z^-karauskąs 
sukalbėjo maldą. Sekretorė per-

. —. LJĮ.V. Ramovės Chii
cagos Skyriaus matinis visuoti- 
nw\ nariu Is.usirjnkimas įvykš 
sekmadieni, sausio mėn. 2^ d', 
12 vąK Jaunimo Centre. Bus 
Irunjpą ■ - paskaitėlė, renkamą. 
Skyriaus vaidyba ir sprendžiami 
kiti'-svai'feūs Skyriaus .reikalai. 
Valdžia prašo narius skaitlin
gai dalyj’yaufi.' i : Valdyba

-4 Įvytus' sprogimui-^poni
jos ‘ : kasykloje, žuvo J 80
darbininkų. ■

r?

mo bei linkėjimų žodi taria 
dk-jos pirmininkas p. B. Bigelis. 
Suskamba giedamo Lietuvos

labai malonia bei jaukią nuo- j KeJo taip ir eiKapec,ai,.kyiš
taiką ir dar daugiau Įprasmino 1 kianti dalyvauti. Apie ^ajy^vj-’ 
viso renginio, paskirtį.

Toliau, nuo. .meninės progra
mos atlikėjų, neatsiliko ir pobū
vio dalyviai; Suskamba darni, 
visų sutartinai dainuojama, lie
tuviška dairia, kuri; aidi p. Stiti
lių rezidencijoje riet iki paryčių.

Ir taip linksmai, džiaugsmin^ 
gai ir smagini New Buffalo, 
Mich., Union Pier Lietuviu 
Dr-jos nariai organizuotai sutL-j 
ko 1984-sius Naujuosius Metus, 
kurie, kaip, kaip atrodo, dr-jos 
veikloje žada būt našūs ir dar
bingi. '■ .f-.•

Atverčiant 1984-jų metu dr-jds 
veiklos pirmąjį puslapį, š. ną.

mą iki š. m. vasario mėrU 29 d- 
pranešama dr^os valdybos pa- 
rėigunamš’ te^zįLi Aį/'EŽiėfiąvI'r 
čiui (469-2966)p. N’enienei 
(469-1569) ir p.-’ Albrėėhtiėnėi' 
(423-5174). - . - j ■

Tad belieka tik .pasidžiaugti' 
Union Pier Lietuvių Dr-jps ak
tyvia veikla ir valdybos užsimo
jimu, savo jdąlyvavinių, motą-, 
hai bei materialiai paremti^

SUSIVIENIJIMAS
yia .seniausia, didžįąusia De&iviŲ frątėrnalinė
organizacija^ Hetuviams ištašmįi- tarnaujanti jau per’ -07 metus.

. 7 ■ - SLA — atiteka kultūrinius darbvį, .gribšti-ir rištiem*, 'kurie tuea 
Jį'/.’: ' c,-darbus dirbžlL :;

- KiekVienas Ltetuyis-įr lte^uvių.'drąugas

SLA — a^r^iidh~i^5ri’Tja|ipOT^-.^dTM^:^. Ęn<Jo;
< į? ė Insurance,; ksĮt'-^ąįrnaSdiBgą'tjaįimnlui.
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SLĄ'—Suįęji .yrą

Tegu, šie, dabar pradedami

2

v K4 CAUMftR f.tMl,

tautos istoriją, kaip pradžia di
delio sąjmtžio už tolimesnį su
augusiu švietimą.

■ V 

t

— Franz Strang yra-isitiju- 
nęs, kad V. Vokietijos kancleris: 
Helmut Kohl bus; priverstas. ;jį. 
pakviesti į kabinetą.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
2608 West 69th St, Chicago, I1L 60629 ♦ Tet 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
Maistas iš Europos sandėlių.

MARIJA NOREIKIENŽ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

01 W. 69th St, Chioago, I1L 60629 ♦ Td. 925-2737> IJETTJVHKASIS PAMARYS, Henriko Torno-Timafeol 
Įdomiai parriyta rtudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnis | 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai {domūs kiekvieno 
lietuviui Leidinys fflurtrootaa nuotraukom K pabaigoje duodama 
▼ItovardHų pavadlnlmaVr Jų vertiniai | rokieflų kaD>%. Laba

>3

S
— Japonijos premjeras: labai 

pamažu skiria pinigus' krašto 
saugai sustiprinti. *

wniiiiiiiiiiiniHiiiminininmiiniiHiniinmi|iiiiijninnnmmiiinmiiHiiiiiiHife
1 GIFT PARCELS ’0 LITHUANIA Į
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NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
> LITERATŪRA, lietuvių Hteratūros, meno Ir mnfrri 

1954 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet neaemtą, Vln* 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcttdko, V. S tanke* 
T. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir T 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukom^* š 
M- K. Čiurlionio. M. šHeikio, V. Kašubo*, A. RGkltelė* ir A. Vara* 
kūrybo* poveikriaia. 365 puri, knyga kainuoja tik |3.

'• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir tiri 
tfnlą šokią pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie daim 
švente* bei ją istoriją ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojąs 
tiems, gėrintis autorė* puikiu rtiliumi Ir surinktais duomenhnk 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS g y VENTMAS, Antano Rūke apr&ly 
Em luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne taus* 
gyvenimo bruožą aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ht» 
ratūrinė studija, suskirstyta akiraneiiaia Ta 206 puslaplą kny>

3W&3ZTtii

Mį “ ......

50 metų studijavęs, kaip
• t-i

maišiais bolževflra oknmcijc* metate

rC'rollOrlfgli^

i t'r ’<«•"> 
r-i M

2/59 W. 71st St^ Chicago, IR
[NGAI KPILD0M1 RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 

KOSMETTKOS REIKMENYSMYNA

Atdara šiokiadieniais

so 9 vai.

UO

parašė 700 puslapiu knyg'ą, jčorion atidėjo i
Bet kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie UĄrv^
fr Netuvh) ka-M- Ji* mokėsi kartr ra irtr. JranfTn: b rref. 1,
Būga pas gėris-riua iinstm^io .pnifHHof kalt:mitra, pada-t
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THg LITHUANIAN OAILT NBW>
Published Duty, Except Sunday. Monday and Betidaj* 

by n>e Uibuauan New* Publiahins Co^ inc
UM S«. Kiln»o Urwt Chicose. IL MNOa T«i«phone <21-4100

1 tais skausmais 1944 m. rudenį pasiekiau pietinę Vokie
tiją, kur skausmai be jokio gydymo aprimo. Tačiau tie 

' skausmai dar aštriau pasikartojo jau esant šiame krašte 
1947 ir ypač 1948 metų vasarą. Peršvietę nugarkaulį ir

ECUNU-CLAii RXHAVK PAID AT CHICAGO, ILLINOIS. USPS S74MOOO 
PcwtmasUr: Send address changes to Naujienos

1733 S. Halsled St, Chicago, IL 60608

As of January I, ItdO 
Subscription Ratas:

Chicago MoOO per year. $24.00 per 
*x rnonim, $U.uu per 3 mouths. Id 

other u^A localities >4u.uu per year 
S22.UU per m moniiio, ^12.uv pei 
-hree mouths. Canada >k>.UU per year. 
4h*r cuuuu ies $4fc-UU ner year.

meUuEis ______ _
pusei metų ____
trims menesianu 
vienam menesiu

$22.00
$1200
$4.00

25 cenu per copy

Nu© sausio pirmos dienos 
Oienraxic kainos-

j p. itliAii >c.

dlClolU^ 
pUx- Ul<lU

neuaui menasi uj 
’ūbose JAV vietose;

Kanadoje
melams ______
pusei mėty ___ _
vienam mėnesiui

$24.00 
35-00

moo
$28.00

I Užsieniuose:
sieunis __
pusei metų

Naujienos eina fcasdien, išskiriant 
sekmadieniui pirmadienius ir šven 
tadiemus. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Rallied Street Chicago 
IL 60603, Telef. 421-6100,

- ą^O-UO 
. S24.UU 
_ Š1O-U0

' Pinigus reikia siusti'-pašto, Money
Orderiu kartu su užsakymu.

skausmai esą reumatinio pobūdžio. Esą, reumatas galįs į 
' paliesti ne tik sąnarius, kaulus ir raumenis, bet ir nervus.
Dr. Z. Danilevičius pažiūrėjo kitaip į Irano reumatą ir 
ėmė įtarti mano maitinimąsi, klausdamas ar aš nevarto iu 
perdaug ko nors, kas “iš
Skrupulingai sekdamas savo dietą ‘Suradau, kad mano 
mėgiami greipfrutai ir obuoliai, kuriem^ niekuomet so
ties nejutau, buvo toji organizmo pusiausvyrą sugriovusi 
maisto dalis. Vėliau patyriau, kad skanusis ananas (pine
apple) dar žiauriau man a'si liepi a. Ir taip, su laiku, iš
jungęs visus rūgščiuosius vaisius ir daržoves, tišsigy- 
džiau” savo nugaros-strėnų skausmus ir išijų, kurie per 
30 metų nebepasikartojo.

Anais mano skausmų metais pūslės ir prostata ne
gerovės nuvarė mane pas daktarą — urologą. Buvau net 
užmigdytas kad galėtų iš vidaus patikrinti ne tik pūslę, 
bet ir visa, kas reikia. Rado t’k suerzinimus, paraudimus 
ir išbrinkimrs šio daktaro prirašytos spanguolių sultys 
skausmus padidino ir turėjau jas nutraukti, kaip ii' obuo
lių bei greipfrutų naudojimą. Beveik kariu su nugaros - 
strėnų, skausmais pasibaigė ir mano pūslės-. prpstato

išderino organizmo pusiausvyrą”?

Balandis

kraujo issisįųria, iškrenta įkaip kristalas — smailiausia 
adatėlę kurir ei^Įą per. celių sieneles, pasiekia nervus ir 

škąųąpį^.'Alano supratimu, tokia yra podagros 
prięzą?tia ir;ji^j^kėjianiūsksusnio mechanizmas. Lengva

■ 4

nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet šeštadienis^
kad jau viskas;susitvarkė tiir

F

Pavergtoj Lietuvoj
Mirė V. Niunka

Gruodžio 26 d., eidamas 77 
metus, mirė Lietuvos komunis- 
ų partijos Centro komiteto na

rys, Aukščiausios tarybos depu
tatas, žurnalistas ir redaktorius, 

.universiteto dėstytojas Vladas 
Niunka. . į ti

V. Niunka gimė.J.907 m. Bai
sogaloje, tarnautojų šeimoje. 
Baigė- Šiaulių gimnaziją ir teisę 
Kauno universitete, Apdovano-, 

ftfts.Le”’ro ir kitais ordi- 
■'ąęShS medaliais, f '

Senelis, šaltis

P:"-ną kartą Tryškių tarybi
ne ūkio žemdirbių mažylius Se- 
ne,įs šaltis (DiedUška' Moroz) 
aplankė naujame vaikų darže
lyje Jc A‘5yęstos Nau-
.ųjų metų-išvakarėse.

Krepšinio čempionai

Kauno “Atleto” komanda vėl 
iaimėjo Lietuvos krepšinio čem
pionatą. Antroj vietoj liko Vil
niaus “Statyba” ir trečioj — 
Panevėžio “Lietkabelis”.

“Tiesos”. nusiskundimas

Vilniaus “Tiesa” skundžiasi, 
kad Tarybų šalinis neduoda ra
mybės diversinė Vakarų propa
ganda. Esą. 20 radijo stočių su 
58 galingais siųstuvais ir re
transliatoriais vykdo tą darbą. 
Labiausiai puolamos “Laisvės“ 
ir “Laisvosios Europos” stotys.

Kraštotyros paroda

Gruodžio mėn. Vilniuje buvo

ir gyveiuniG įagrtis
uAam:
Pačiaunine ; 

tojai pai 
Dievas . 
pačiam žmogui. . .. < > ‘ f . / j?

Sve'kos.įprigimjtiės žmogus gyvenime-kenčįa.dėl‘są 
nįcnii^l) —tĮyęa, ar nesąmoningo — iš nežinojimo’.<ph;- 
darytir sveikatos sužalojimų iružkrečiamų ębei kitoik^'.. 
ligų: B Ii jonai išleid^ąfiii* kasmet tyrimams ir. kovai eu 

r>ic Jp.či?.u milijonai žmonių tebelaukia pagalbos d' 
tokių kaip reumatas, artritas, alergija ir pan. Apv 
.’ias ’iges r noriu pasidalb ti mintimis su skaidyto'ai;'

N retai žmogus nueina gulti sveikas ir stiprus, r 
rytą at Įkelia ligonis: skauda surakintas strėnas ar nu 
gara P'čius ar kelius, rankas ar kojas, sąnarius ar. rau 
menis. Tr kiek vaistų bei priemonių pardavinėjama, ža
dančių palengvinti ar net išgydyti tas ligas, tačiau ik: 
šiol nesurandama net tų skausmų priežasties.

;a- yra ginoma> reumatas turi kažkokį ry 
su nušalimu; ‘uo dažniausiai apserga žvejai, ūkininkai 
šaldytuvų darbininkai ir kt. Užtat tvarkingų šaldytu v 
darbininkams dabar duodami šilti drabužiai, vailokimk 
apavas ir pan. Bet reumatu-artritu serga ir nieko bendra 
su šaltomis darbo sąlygomis neturintieji žmonės. Egipto 
mumijos rodo, kad jau faraonų laikais karštame Egipte 
žmonės sirgo reumatu-artritu. Gydytojai tvirtina, kad 
yra kelios reumato-artrito rūšys ir priežastys. Su jais 
nesiginčydamas, norėčiau parašyti visiems suprantamais 
žodžiais apie savo patyrimą.

r ngomuj; ne .vjsai 
gydytojąs'pasako -

” Tad, savo sveikata pįfĮniaU§ia rėikįą rūpinti 'trodė; g re tik i ?gieirinės/si^ii^1es,’;l^l^j: raPK v - 
nenų bei kitokių audinių celes. Apie tą radinį ■‘įasigyrus”' ^pašildytas 
ir. Z .panilevįciui, jis pasakė:; “Tu. pats .suradai šavp 
■kaušmų4pr*eža’stį, tai šlapumo rūgšties, (uric a<^): kris> 
rilaTi. ? y ’

Turėdamas'nuo pat jaunjrstės“ reumatoidinio artrito': 
amupįgjną žmoną ir sekdamas', literatūrą apie^jos figą, 
is tvirčiau įsi- lkinru. kad šlapumo rūgštis tįri 
rios pagrindinė kaltininkė, Dr. Z. Danilevičius, svar-: 
nausio JAV gydytojų žurnalo JAM A redaktorius, vedę? 
arptautinį io skyrių, skaitė ir žinojo geriau už kitus pa 
aulinės medicinos naujienas, nes turėjo apie jas rašyti ir 
as vertinti, žemiau dėstomos mano “teorijos*’ jis ne- 
laneigė. ’ /• • - ;

Pirmiausia žinotina, zkad risi baltymai —gyvuliniai 
r augaliniai— savo sudėtyje tūri azoto. Sunaudotų trilr

’lapumu. Pati didžioji tų atliekų dalis, inkstų išskiriama 
iš kraujo, yra chemikalas urea —šlapalas. Jis labai gerai 
t;rpsta vandenyje — per tai ir kraujuje: prie IT C (G2°F) 
100 dalių vandens ištirpina 100 dalių šlapalo. Užtat ša
palas kraujuje yra pilnai ištirpęs ir nėra pavojaus, kad 
kūne susidarytų jo kristalai ar nuosėdos. -

Palyginti, labai nežymi baltimų atliekų dalis atsi-’ 
duria kraujuje kaip šlapumo rūgštis. Jau seniai žinoma, 
kad esant kraujuje-šios rūgšties daugiau, negu tam tikra 
norma, žmogus serga podagra (gout). Ir štai dėl ko. Ta

■ nyje i^ėntaįsik^ūgiaUb^iųjų adatėlių, o sąnarys 
'^ud 'išsiskyrę kristalai 

.riėJ'Btįrptą kraujuje ąr 'kitiK>sėi'kūnb skysčiuose, galima 
^ėtisAtik tup> atveju, jeigu juos' ilgesnį laiką plautų 

j““*"as. kraujas,.>neiš,jkaip,minėta, jų’tiįų)ingiim^3 net 
■karstame vandėnyje yra'.labai menkas. Tuo remiasi įkaęšri 
-tų ’purvo ar ldtokiųribniij sėkmingumas laikinai .prąlaiš- 
^-vinti’ tet labai surakintus r-eumątikų sąnarius. ■ • . '' C

• f ’ Kūne šla-
mųiAp :Pirmiąiisia,lkrąujo -induose jos
-.Tąli sųŽeisti indų aeneles ir iššaukti reikalą tas žaizdeles 
‘tažlepyti” cholesteroliu.’ Vra žinoma, kad cholesterolis 
‘'priauga” bet neprilimpa prie senelių. Tatai dažniausia 
atsitinka kraujo indų- sulenkimuose, kur sužeidimai tais 
kristalais tūrėtų būti'labiausiai galimi. Mano patirtis su 
“priauginimu” - (grafting) są^nos; įplastikosl.prie, .kitos I ’ 
rodov kad “priaugimas” įvyksta tik “sužeidus” tam tik-' 
ras plastikos grandinės vietas chemikalais (peroksidais) 
ar mechaniškai. Tad šlapumo rūgšties adatėlės gali būti 
’r sklerozės —kraujo indų užskretimo— bei širdies atakų 
priežastis.

. šlapumo rūgšties adatėlės inkstuose, pūslėje ir ypač 
prostate liaukoje gali sukelti suerzinimus- uždegimus. 
Liaukoje įstrigusios adatėlės, per ilgesnį laiką ją žeidžia
mos, gali sukelti ir prostate vėžį. .

' Kaip sumažinti šlapumo rūgšties Žalą?
Žmonių dauguma išgyvena savo amžių, visai nepa

jutę šlapumo rūgšties blogybių. Matomai, baltymų atlie
kos iŠ jų kraujo pašalinamos kaip urea - šlapalas ir tik 
nežymi jų dalis kaip šlapumo rūgštis.

Podagros (gout) ligoninis gydytojai prirašo vaistus, - ' A L* * _ -
Dar 194-3 m. žiemą, dirbdamas nekūrentoje patai- rūgštis labai mažai tetirpsta vandenyje:' tik 0,06 dalelė

adens. šaltame vandenyje ji risis- kurie figos nepašalina, bet tik ją palengvina, nes tuos
bet koks šlapumo ^rūgšties kiekis vaistus turi imti iki grabo lentos. Ligonis turi drastiškai! __________ x t u i

..... ............ ■ . - - ------- x’—tas jos kiekis, su kraujū sumažinti baltymų, ypač mėsos, vartojimą, kad baltymų atidaryta respublikinė ’krašto-
tojai pasakė, kad tai esąs įstatinio nervo uždegimas. Su patekęs Į atšalusį sąnarį, raumenį ar kitokį audinį iš 1 - * ' '' * . (Nukelta į penktą puslapį) tyros paroda.

poje, pradėję u Įausti strėnų ir nugaros “užšalimą”. Kartu 
su tuo prasidėjo vis stiprėjantys strėnų skausmai. 1944 
metų pavasarį tie skausmai nuslinko ir Į šlaunis. Gydy-

kai netirv 
kraujuje. o padid

(Nukelta Į penktą puslapį) tyros paroda.

AUGUSTINAS PAŠKONIS

Marijampolės Karo mokyklos 
ir jos kariūnu likimas

PIRMIEJI KARO MOKYKLOS ŽINGSNIAI

Į baterijos stovėjimo vietą nuvedė grupę, ku
rioje ta aš buvau. Baterijoje radome jau daug dar- 

Jole stovėjo trys priešlėktuvinės pa- 
e kurias reikėjo t:k užbaigti pylimus 

■ -afvarkyri palapines, kuriose turėsi-
trankos 
ir m’u

h baigėme statyti palapines, kad tu- 
niegoti. nes baterija buvo pastatyta 

ik?. Iki Graudena miesto mums buvo 
apie septyni kilometrai, o iki tilto -r- apie trys 
kilometrai

Palapinės buvo padarytos šešiakampės, ku
rių kiekviena talpino šešis žmones. Jos buvo deng
tos faniera ir Įkastos į žemę apie pusę metro. 
Vid^rvie nalapinių stovėio stulpas, ant kurio rė
mėsi (laikėsi) fanieriniai stogam Įėjimo į palapi
nes dtrys buvo iš praskiriamo brezento. Narai, 
kitaip sakant — 
lapinių pasieniais ant kurių buvo pridėta Saudi, 
Apsjkiu'imui turėjome plonas antklodes. Vieta 
buvo žema u'^drėgr^. Palapinių Viduje sunkėsi iš 
žemės vanduo. Ryte atsikėlus būdavo U 
varniena.' Kad nė užtaptume kolų, padėj&nė

retu

lovos, buvo sukalto it lentų, pa-

nln

• ....... ...........................■■■■!■■■■ Į Į Į Ml,   ėnrM —.■!. ■ ■ ■■ ■ II ■ I *

lovų pakeltas lentas. Rytmetyje atsikėlus, pirmas Maistas buvo išdalijamas iš vakaro visai die- ’ 
darbas buvo kibirais išsemti iš palapinių vandenį, nai šalimai maisto sandėlio. Į tą davinį įeidavo

Baterijoje buvo tik keletas vokiečių. Virži- duona, margarinas ir marmeladas.’- 
ninkas — karininkai 
žmonės; perdaug ne: 
prie darbų. Nakties r 
lietuviai — ėjome sai

Baterijos viršininko b 
čia pat, prie pakų

Už kokio pu 1- 
ninku sodybų, kr? 
kombinuoti pap 
kardavome kur r 
kukurūzų saują " 
me. Tai buvo ne .ti 
Vokietijoje mais en. ouvo prastasj todėl reikeji 
kombinuoti.

UI keleto kilometrų buvo kepykla. Sunkveži 
mis važiuodavo du kartu per savaitę parsivei 
duonos. Visada paimdavo iš mūsų po porą vy 
padėti pakrauti ir iškrauti sunkvežimį.

Bevežant duoną ir priartėjus prie stovykli 
važiuodavome šal mai tankių ir Žemu krūmų, b 
matant šoferiui ir puskarininkiia, kuri 
sunkvežimyje, mes, stovėdami ant pakoj 

ij. važinio užpakalyje, mešdavom į krūmus 
spaliuką, kurį vėliau vakare pasii 
▼o geras priedas prie gaunamo va 
mga pasitaikydavo maždaug kas

Visi buvo gan padorūs Į Kasdien atveždavo kariškoj Virtuvėj. kavą, 
jr nespausdavo pietums pagerintą sriuba ir vakare liesą sriubą, 

dviese ir tik Jei negalėtumėm iš šono sukombinuoti papildomo
vo
V J

' k e urias valandas.
kas ir rastinė buvo

maisto, tai būtų buvę liūdnoka.

prie BlU?

niu stovyklos darbus. Tada pradėjo mokinti, kaip rei
kia šaudyti iš zenitinių patrankų į lėktuvus. Tai 
be galo sudėtingas taikymas. Ištisas dienas trenj- 

I modavo, kaip reikia pataikyti į skrendantį lėk- 
i tavą. Ir, maždaug po savaitės įtempto darbo*, pra-

tsi keletas ūki
ne "Atomai su-
k ...ctiriizų. Su-

“V ’■> ir. pabėrę
Išbrazdindavo- dejom suprasti taikj 
h i maisto. Tada kos ir prie taik

j s

dėjo man parašyti.
Maždaug tuo metu atvyko iš Brombergo du 

lietuviai — vienas karininkas ir vienas puskari
ninkis. Jie turėjo parinkti vyrus, kurie, kaip para
šiutininkai, bus nuskraidinti į Lietuvą. Užsira- 
šėm, berods, apie aštuoniolika vyrų. Jų tarpe 
buvau ir aš, nes labai norėjau padėti kovojan
tiems partizanams, ir tuo būdu laikytis arčiau 
namų. “Su automatais mus išvežė iš Lietuvos, su 
automatais nukrisime iš dangaus į Lietuva” _
taip kalbėjom patenkinti, visai negalvodami apie 
pasekmes, kurios mus galėjo sutikti ten nuskri
dus. Visi ten laukėm, kada prasidės apmokymai.

Jau tuo laiku, darbui pasibaigus, laisvai ga
lėjau išeiti į miestą. Kartą, eidamas kartu su 
draugu gatve, garsiai kalbėjom lietuviškai. Stai
ga iš pravažiuojančio arkliais vežimo, kur buvn 
dvi merginos, išgirdome lietuviškai “Sveiki lietu- 

s greit pri- 
e vežimo, norėdami pamatys, kas mus 
Pasirodė — važiuoja su maisto produk- 

s vokietaites — repatrijantės. Jos 
Gindamos maistą kasantiems 

arbininkanjs. Virtuvėje 
?t labai maloniai su 

na?

attuon

ii!” Vežimas tuojau sustojo. Me 
>me p; 
likina

uikhwiiij;
T-x U;, ...U3 \QKlu J

-ar?
[

• uOV"l

.Me4 -aus
fuidenz

Šiuo keliu plūdo nenstrr 
■ uc bes;veržiar. 
Jų tarpe buvo’ 
. Daug teko

' 'ritikrfnai G i-a;
i -ažjavo j prie U 

gailestingoji
vai dienų ir apįa;
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A. VIL1AUB

Vakarų vejai
ijoe pufilflpitj. Kaina $5. Minkšti 

▼irželiai Pasiųsime poezija kai atsiusite pinignt 
tokia adresu.

NasjieMN, 1739 S. Halsteo St, Chicago. IL RŪGO

I

ainkai:
* šunie skūrjs kailiniai,
Rudo milo marškiniai,
ScrmėTėla vilnų, 
ĘHk čerkėli pilnų.
Mas gė ana, uliavosma 
Gasp~.doriam dakavosma".

ip iruoja:
P ’ s. paima, palmaris,

DR PAUL V. DARG1S 
* OYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wwlch**te< Community klinikos 

Medicina* direktorių*
RxL, W»»tcb*»r»r, iii.

Valandos. S'" a dirbo dienosią

rel >62 2727 arba S62-272&

SUSIRINKIMU

OR
GY

155-4504 3*054

l K GLEVE( KA>
■ <OJA4 i* <HIMw>RG<U

SIAUBI AKIU -IGO1
Atr i Oir* Str«* 

-UOM P<KAj lUXlLirus^

Lietuviy Tauragės klubo ______
na n y susirinkimas jvyks saus.o z2 d. 
2 vaL pop.et šaulių saicje. Aaria. 
p.a^uuii umyvaui.. Bus na..jos vai 
Ojoos r.niumai. to susuuuuaw bus 
vaišės. Valdyba

cių, tai juos Irys Karaliai apdo
vanoja saldainiais ar kok;ais py
ragėliais. Paskui šeimininkų pra 

metinis

DR r RANK PLEcKAb
> OPTOMCTRISTAS

1 vALBA L1ETUVIAKAJ
* 7»« Si Tol 737-514* 

'<» *ku •'niaiki tkiniD 

‘•votac-

tflf

f)r. ON k.sSKlBl H 

MKSTU. ’uSLBi «
- USiaTOS CHIRURGU

Clrf CTRE5

»' 4 rx»>-
- *‘jtr *. *a>

ve
ė. «•«>■!V ’-4*55*

KAIMO TRYS KARALIAI
Kalėdų tarpušvenčio metu kai 

muose būdavo paprotys vaikščio
ti apeiginiais drabužiais apsirė- 
tlžius Trims Karaliams. Kai kur 
šis paprotys dar ir šiandieną už
tinkamas, kartais net Kaune, tik 
ne miesto centre, bet priemies
čiuose.

Trimis Karaliais pasirėdo la
bai įvairiai. Žemaičiuose toki 
karaliai rėdosi iškilmingais dra
bužiais, pamėgdžiojant senovės 
karius ar kunigaikščius kokius, 
kartais net su “aukso” karūno
mis galvas pasipuošia šarvai 
irgi karališkai atrodo. Na, o jau 
angelas, karalių palydovas, tai 
tikrai puikiai1 atrodo, lyg, rodos, 
būtų iš dangaus atskridęs. Vai
kučiams visa tokia graziima- pa- 
daro arpžinai neišdildomą .Įspū-

Sveikata ir gyvenimo patirtis
W'W'

r

i ir varinį pinigėlį.

3 h

t

I

ku ir klarnetu pritariami, šioki 
r toki Trys Karaliai, aplankę 

kuriuos namus, užrašinėja ant 
rišu durų Trijų KaraFų ženk-į 
'elius — tris kryželius ir raides i

Gaspadinė per kitas, 
Kas gi mums Kalėdą duos?”
Jei y a pirkioje mažų vaiku-

■s'

J

Inž. Domas Adomaitis

Atkeltais 4 pa!.

I I

i 
II I

Charles Stasukaitib 
FD. LE. 
(312

I 
į
f
I

■SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL 927-1741 — 1742

Funeral Home and Cremation Service

-

lasparą ir Baltazarą. Šiais var- į 
’ais primenami senovės karaliai, j 
kurie gimusį Kristų aplankė.

• , B. BuračuAį atliekų būtų galimai mažiau. Beum?.' ’k
------ • J- | nežiūrint naujų vaistų reklamos, aspirin

— Rusai čėkoslovžkijoje ir; telis vaistas skausmams sumažinti. Ik2t.£-S gydytojai 
ytų Vokietijoje įrengė naujus prirašo imti aspirino iki 20 tablečių per perą rizikuo- 
iominių raketų lizdus leisti , darni įtaisyti-skrandžio žaizdas, kad reumatikas susi- 
Vakarus. lauktų pagerėjimo. Taigi, ir aspirinas reumato-artrito

neišgydo, o -tik laikinai pasalina skausmus. Svarstant,

l72b S. Halsiea Si
'’hieagu. LL 606UŽ*

24 Hour Servict-

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONEI) KOPLYflO

' K BUBEL1>
• ■» "katu >r ilaDtun-- 
akli chirurgų*

? ENIBA1 AVI 
’“'•aburg. Eis 337»' 

■0 3. 421-4201

"’S? KAUSTYMAI

Rytų Lietuvoje Trys Karaliai 
irgi mėgsta vaikščioti. Tačiau 
čia jie puošniai nesirado. Daž
niausiai apsivelka ilgais baltais 
kailiniais, susijuosia marga juos
ta. Ant galvos užsideda šiaudi
nes kepures, panašias į vestuvių 
kraSčvežį. Rankose laiko tam 
tikrą lazdą, kaip vestuvių pirš
lys ir eina iš kiemo Į kiemą per 
kelis kaimus. Įėęę pirkion gieda 
tam tikrą giesmę, kuria sveikina-

U O V i N G 
* —perkraustyto* 

■ įvairi* rfctvmy 

>«l AMAI VILIMĄ. 
I7*.itt3 arto 374J*^

— Atėnuose vykusi keturių u -lamiw
valstybių konferencija nutarė keks yra aspirino ir podagros vaistų veikimo mecnaniz- 
grsšyti Balkanų valstybes, kad ’ mas, tenka prieiti prie išvados, kad jie, turbūt, pakeičia - 

sudarytą zoną,-- laisvą nuo 1 neutralizuoja šlapumo rūgšti, paversdami ją lengviau 
.temimų ginklu. j tirpstančiu chemikalu, kuris su šlapumu pašalinamas.

•■" . į Aspirinas esąs stebuklingas vaistas ir kitose ligose, už-
,. ~ hontrea;° šv- JKazimiero šiame krašte jo gamyba ir suvartojimas skaičiuoja- 

’.etuviu parapijos bažnyčioj nu- - „ . . , , . . , , . . . •
matomas popiežiaus Jono Pau-]mas tonomis. Skelbiama, kad aspirino vartotojai turi 

kai jis 50% mažiau širdies'atakų, kaip jo nevartojantieji. Tatai 
taip pat rodytų, kad aspirinas, chemiškai pakeisdamas 
šlapumo rūgšti,, tokiu procentu sumažina kraujo indų 
sienelių- anksčiau, minėtus sužeidimus ir kraujagyslių 
užskretimą,

Ieškant atsakymo, kaip iš v*so išvengti padidinto 
šlapumo rūgšties susidarymo kraujuje, tenka grižti prie 
šlapalo - ureos ir šlapumo rūgšties savybių. Šlapalas yra 
šarminis'chemikalas, o šlapumo rūgštis, kaip pats pa
vadinimas sako, yra aiški rūgštis. Kadangi per 30 metų, 
vengdamas rūgščios dietos, išvengiau skausmingos ligos 
pasikartojimo/reikia daryti išvadą, kad šlapumo rūgštis 
susidaro tik perrūgštintame organizme. Matyt, rūgščiose 
apystovosė dalis šarminio šlapalo chemiškai persikom- 
binuoja Į šlapumo rūgštį. Tatai yra pagrindinė mano 
'Teorijos” ir patirties išvada, paskatinusi išeiti 
su šiuo jąšiniu. Nors šioje “teorijoje” yra lz 
jimų, kuriuos reikėtų patikrinti, tačiau r.encr.L 
į kapą patirties, kuri gali, būti naudinga ir ki 

’-Baigiamasis mano patarimas yra:
1. Venk perdaug rūgščių valgių ir gėrimų. Atmink, 

kad gazuotas vanduo taip pat turi rūgšties.
2. Nei dieną, nei ypač naktį neduok atšalti sąna

riams, strėnoms ar kitai kūno daliai.
3. Jeigu įsivarei kur reumatinius skausmus — gerk 

daug karštos arbatos ir tą vietą šildyk, šildyk, 
šildyk L

Rašiau siuos žodžius, tikėdamas, kad tokie paprasti 
dalykai gali ne vieną apsaugoti nuo podagros, reumato - 
artrito, o gal net nuo širdies priepuolio ir prostato vėžio.

Damas Adomaitis

tat šiame krašte jo gamyba ir suvartojimas skaičiuoja

aus II apsilankymas, 
met lankysis Kanadoj.

Deinuoja ‘‘Polifcnija’'

Šiaulių, aukštesniosios muzL 
tos mokyklos vokalinis senosios 

iizikps liaudies.ansamblis “Po- 
ifonija” yra pasiekęs aukštą- 
profesinį ir meninį lygį. Chor
meisteri — D. Vaičiulionienė.

4 O V 1 N g
Pilni 

tEMA KAINA
ixD*XD Master Qur> 
ir VISA kortelei

-RKNAS Tai 925-Ka

Mylimai žmonai Katarinai netikėtai mirus, 

Prof. BRONIUI KASLUI, VLIKo bendradar-

SOPHIE BARČUS .
biui reiškia nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdi

tėvas [R SŪNUS
'1AKUUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ąve., Ciceru

relei. 47tt-234o

fRYS MODERNIŠKOJ KOPLYČIOS
UKšTĖb AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME

f

i į spaudą 
cirkas spė
ji nusinešti

Į

L424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL 60650

TeL; 652*5245
•RIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO SEILYLLNLM

Patarėjai u laidojimu direk tunai

JKAA VAxXCE ir GEURGE SUK1NJ

Aikštes aulo in obili aras pastatyt*

«lrlMQ> VALANDOS

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street

S8B3

x-

<*•!• - Aldan* Oevfcw 
773-154)

$*, MAPLBWOOO AVI 
CHICAGO, a

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETAS

<04 &30 iki fl:8C vaL ryta 
•totiea WQPA I4W AM 

irą <liue|aipe« g mOay atudUaT 
MamueHa Perta

c b”
"TJ-U74

VASAITIS-B UTK US

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

LFVC:

@CM£ CHICAGO MOTOR CUiS W OM

■o ... . Ų.I.MJ

“Lietuvos Aidai'
8RAJO2IONYT.

LAIDOTU vlU KOI

■i&j&UB 8.JC nū rakara 
V'scn laido* U WCKV nuties

b*nr» 1400 AM

M VTES Etota* 1110 AM ,^-et

M4A W. 71«t 8Cre*i

į l*7 YOU AT TY4B
į FT * *

Ta — 523-3572

For constipation re net 0^ 0—0^ 
j reach for EX-LAX t might f 

your system’s own natural 
y. Dependably. Try k tonight, 
he momi

e

STEPONAS C. LACK ir SONŪS
LACKAW1CZ

L1028 Southwest Hwyn Palos Hills, Illinois 
TeL 974-4410

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003



Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūrom klubo priesmetmis su- 

>siJnkimas jvyko gruodžio mėn.
* G d. Vyčių s;deje. Klubo pirmi- 
' nlnkė Julia Ramanauskas ati* la-

susirinkimas ir pasveikimo 
J; visus narius.

Nutarimu raštininkė Antoi- 
nette Kalys perskaitė proickolą. 

Mis ir kiti klubo nutarimai buvo 
T susi) mkimo priimti.

'.: Buvo pranešta, kad Magdale
na Giišuis buvo ligoninėj ir tu
pėjo operaciją. Dabar jau >ugrį 
ižo i namus, bet dar turės sustip 
rėti.

; Palinkėta jai greit susveikti. . 
U Klubas nutarė pasveikinti su Į 

Kalėdom ir Naujais Metais 
Naujienas, Scphio Barčus Radio 
valandėlę ir Dariaus-Girėno le- 

' .gięno veteranus. Šioms lietuviŠ-, 
: Jcoms organizacijoms paskyrė 
Aiekvfenaį po $50, o vaikučiams, 

- paliestiems paralyžiaus — $-5.
* Atėjus laikui išrinkti klubui 

'Įl984 metams * valdybą, buvo at
siklausta ar dabartiniai valdy- 
Jbos nariai nesutiktų ir toliau eiti
savo pąre’gas. Visi sutiko dar 
meus padirbėti.

1984 m. valdybą sudaro: pirm, i 
— Julia Ramanauskas, vicepirm.

\r— NeMie Skinulis, nut. rašt. — 
Antoinette Kalys, f in. rast. — 
iįirutė Bašinskas, ižd. — Anna 
įasey, kasos globėja — Valeria 
Samuolis, kore^p. — Antoinette 
Kalys.
' Knygų revizijos komisijoje 
sutiko būti Eugenia Strungys, 
Bemice Žemgalis ir Anne Wie.-

irdėjo. Bet, ma
de ikią išrasti ir pagaminti 
lengviau, negu sukurti jam 

vardą. Labai daug atsirado vL 
>okių mašinėlių, tad. norėdami 
pasakyti ar parašyti, ką jomis:

Viso 7 valia-‘ tarom, vartojame du ar net tris’ 
rašomoji mašinėlė, ma- 
mašinčlė, mašina (daž-i 

apie lengvąjį aulo- 
mašinėlė barzdai skus-.

nei

kuusk-iS. Salėje mino imą pra
vedė kuopos pirm. Juozas Miku
lis. Dar kalbejoLŠŠT pirm. K. 
Milkovailis ir jūrų šauliu vado-| 
vas E. Vongū-nskas. Dalyvavo* 
gen. št. pulk. K. Dabulevičius, 
savanorių pirm. pulk. J. švedas,.va; malu, mašme 
ALTo geu. sekretorius inž. G.| jnti (kai kas sako 
Lazauskas, Vytauto D. Rinktinės (liellempė) 
pirm. V. IŠganaitis ir kiti. į •

Minėjimas salėje pradėtas ra) 
L:otuvos himnu. Invokaciją su
kalbėjo š. kun. B. Rutkauskas. 
Turininga paskaita buvo “Var
po’’ redaktoriaus Antano Kučio. 
Meilinėje dalyje solistė Gražina 
Stauskaitė, akompanuojant pia
nistei Nijolei Kupstaitei padai
navo: Eina garsas nuc rubežiaus. 
Kur bakūžė samanota, Gėlės iš 
šieno ir Tau parašysiu, o susirin
kusiems nenustojant ploti, dar 
ariją iš Fausto. Vidury dainų 
muzikė Nijolė Kupstaitė paskam 
bino Čiurlionio Noktumą. Mi- 
učt'irrias buvo baigtas Lietuviais 
esame mes gimė.

Po minėiimo buvo sesių sau- 
KUr 
ruošta 
vutė.

checki.
• X Visa valdyba ir rev. komisija 

’ Nusirinks pirm. Julia Ramanaūs- 
^as namuose.
•įU Bemice Žėmgulis ir Matilda 
polius pradžioje paruošti per 

J susirinkimus vaišes. Po šie su- 
įsiririkinid puvo patiekta susirin- 
’Icusiems skanių, valgių ir gerų 
„gėrimų. Visi draugiškai pralei- 

, 'dę -popietę, atsisveikindami vie- 
kitiems palinkėjo laimingų 

■Švenčių.
Sekantis susirinkimas įvyks 

jk>vo 6 d. 1984 m. A. Kaly s

Juru šalių kuopa “Klaipėda 
if

•ainio 15 d. gražiai paminėjo 
Mažąją Lietuvą ir Klaipėdos 
krašto prijungimą prie Lietu
vos Be vietiniu dalyvavo Vy
tauto D. rinktinės, gen. Daukan
to kuopos jūrų šauliui, birutinin- 
kės ir ramovėnai
vos su palyda. Vėliavoms vado- . žodžius: 
vavo š. Aug. Ašoklis. Bažnyčioje šininkė, 
pamaldas atlaitkė ir atitinkamą niausiai 
pamokslą pasakė š. kun. B. Rut-' niobi’.!),

Ils (kai kss sako — clcktrcskus-
luvas), mašinėlė bulvėms skus
ti. mašinHė bulvėms tarkuoti, 
mašinėlė sultinis spausti, maši
nėlė pipirams malti (kai kas sa
ko — pipirmalė), marinėle k i- 

j vai malti, m.šinė’ė kiaulei svi- 
litlempė, 

niašinė’e plaukams 
kirpti (kai kas sako — niašin-1 

,1, mašinėlė plaukams džio
vinti ir sukti (kai kurios mote- 
•»ys sako — fcn;s), mašinėlė duo
nai raikyti, mašinėlė mėsai mal
ti, mezgimo mašinėlė, skalbimo 
masina...

Tų visokiausių mašinėlių —- 
kalnas, jos griozdinamos vienos j 
antrų, kaip ir jų vardai. O jeiga ! 
pažvelgsime įdėmiau, turėsim 
gėdydamiesi prisipažinti, kad 1 
visiems šitiems naudingiems j 
daiktams nesame davė vardu.

. * t
Man atrodo, kur kas geriau bū-1 
tų, jei galėtume jau dabar ž<>-1 
dyne rašyti: skute — mašinėle J 
bulvėms skusti, .suite — masinė- Į 
lė vaisių sultims, sunkai sunk- j 

.^vadovaujant J. Skamai, Pa'|įj, SpaUsti; zirza, zurza, zirzenė
— elektrinė mašinėlė barzdos • nuninkė yra Marija Rudienė, 
plaukams skusti; šiltapūtė — > Programos vedėju bus kun. An- 
mašinėlė plaukams džiovinti ir-tsnas Zakarauskas, Dainuos so- 

mašinėlė lietas Algirdas Brazis, šokiams
• gros “Aido” orkestras. Kadangi 
I dabar yra švento Kazimiero me
tai, bankete bus pagerbtos Se
serys Kazimierietės už jų didelį 
įnašą į Amerikos lietuvių visuo
meninį gyvenimą ir už lietuvių 
vaikų auklėjimą. Į banketą yra 
pakviestas ir Čikagos arkivysku
pas kardinolas Juozapas Eernar- 
din- I ji yra kviečiami ir visi 

; lietuviai.
Paskambinkite 376.6489, su- j 

žinosite apie kainą ir užsisaky
site vietą. Say« dalyvavimu ne 
.1!; paremsite Lietuvos vyčių 
veiklą, bet ir .parodysite, kad 

į gerbiate mūsų jaunimo auklėto- 
n j jas Seseris Kazimierietes.

ariu užkandžių ir ka- 
S. Paulauskas

“Šiltapūtė”
žemaitė nemaža yra patarna

vusi mūsų rašomosios kalbos 
ūgiui, ją praturtinusi atskirais 
žodžiais ir ištisais pasakymais. 
Kas neatsimena, rašė kalbinin
kas, žemaitės paleistų į apyvar
tą žodžių pūga, lūžtvė, šūsnis, 
žiogris, prieplaikus, skubinai, 
šiukštu ir daugelio kitų.

Daug žodžių lietuvių bendri
nei kalbai padovanojo K. Būga. 
J. Jablonskis^ J. Balčikonis ir kl.

— Laikas bėga, žmonės gyve- ’
na vis geriaū ir gražiau. Spar- — Vasario 5-tą Čikagoje bus įjj, 
čiai plinta inžinierių bei techni- Vyčių “Lietuvos Atsiminimų” i 
kų išradimai, padedant y s. namie banketas. Bus jis gražioje Mar-į 
apsiruošli. įsigyjame daiktų, Unique salėje, 2500 West 94th 
kurių mūsų tėvai bei seneliai Place. Banketą rengia Lietuvos '

Į susuk ti; kerponė — 
plaukams kirpti.

Pagaliau, ar būtinai pavadini
mas privalo turėti panašumo j 
daikto, Įrankio, Įnagio, įtaiso 
leidžiama garsa, veiksmą? Juk 
protėviai du besitrinančius ak-? 
menis pavadino girnos, bet ne 
mašinėlė grūdams trinti, malti; 
spragilas, bet ne pagaikštis, 

'mietas, lazda varpoms, ankštims 
daužyti, mušti, pliekti.

(Europos Liet.)

— FardavlimH
UAL UTATB K)t 1AI f

•>SOFIJA PACEVIčIUTĖ

BUTŲ NUOMAVIMAS
• I* AMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

* NOTARIATAS • VERTIMAI.

ILEKTROS {RENGIMAI ’ 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto laWis^.
Dirbu Ir užmiesčiuose, greit, 

garantugtal jr sąžinlngaL 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. T.lman Are. 
Tel, 927-3559

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.’

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS- ‘

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ra ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAI3. 

DtL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L’

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai '

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7742

▼įsų rūšių draudimo agentūra

J. BACEVIČIUS — BELL REALT
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Avė. 778-2233

-9 butų mūrinis. Labai geros pajamos, 
f Dilelis butas savininkui. Geras inves- 
tavimas.

Š\entadienis butų mūrinis su garažu. Pelningas 
-------------- pirkinys.

' vyčiai. Rengimo komiteto pir- šų punktus ir perdirbimo im> ' Didelis, gražiai įrengtas bungalow, 
nes pristatyta a72,000 tonų gy-:
vulių ir paukščių, 2,248.000 to-J ŠIMAITIS REALTY 
nu pieno ir 570 mil. kiaušinių, j

i
Geriausias futbole teisėjas

Sovietų Sąjungos futbolo fe- j 
deracijos prezidiumas paskelbė < 
1983 metų geriausiųjų futbolo 
teisėjų sąrašą. Pirmuoju Įrašy-! 
tas vilnietis tarptautinės katego- i 
rijos arbitras Piomualdas Juška. Į 

f
A. Puipcs filmas

Lietuvos kino studijos režisie
riaus A. Puipos filmui “Moteris 
ir jos keturi vyrai” Sovietų ki
nematografijos vertinimo komi
sija paskyrė pagrindinį apdova
nojimą. i

INSURANCE — INCOME TAX 

2951 W. 63rd St 
Tek: 436-7878

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio, 
liability draudimas pensininkams.

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Ava., 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

1

— Kinija paskyrė kitą žmo- j 
gų tęsti britų-kiniečiū- pasitari- Į .

BUSS. OPP, -
Biznio Proga

IN TOWN
- Mieste

WHOLESALE/RETAIL 

MEAT PLANT 
FULLY EQUIPPED 

.& SERVICED..
FOR RENT OR SALE.

WITH 2 STORY- BRICK BUILDING 
'& ATTACHED TRUCK GARAGE. 

BRIDGEPORT AREA 

483-1402

^Dengiame ir taisome visų 
siu stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdraustų

ARVYDAS KIELA
. 655Z S. Talman Avenue 

L . į‘ Chicago, IL 60629 ■ ■_ 
434-9655 ar 737-171Ê

LaikTodfiai fr brangenyte
Pirdsviaas fr'Taicrafi£
1646 West Jtse-
T»L REpvblle MMi

I mus Hong Kongo likimo reikalu. į „
E. P.

ir iš vidaus.

Skambinti Y A 7-9107

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJI?

Dažo namus iš lauko

KOVOS DĖL LIETUVOS

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės Į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
*727 S. Western Ave., Chicago, DL 60643

Teist. 312 238-4787
• Neiaokzaas paxanuvimtr atsakam lėktuvų, craurinlę. taTnj kelio- 
(ęruiseiL vlesBiJCMf lt huioidoolIiii nuoma Tuno rezervam iaat Parduodc-

oe kaUcmlų draudimus; Organizuojame kelionės i Lietuvę ir kitus šiitus, 
sudarome Ukvieomus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer 
UftcUaa vįsais keliamu re-ifiTaia

♦ Taupykite chartered lėktuvais, tik ,eixia rezermoQ rietas
t anksto — prieš 45-60 dienu.

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS L1ETUVIĮ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
" (1869 — 1959 metai).

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

Persiuntimas — SI.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

REPAIRS„-3 — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai r

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
Popieriaus -eikvojimas

“Minties” leidykla išleido lie
tuvių kalba Lenino raštų 27-ąjįJ 
tomą.

Planai įvykdyti

Lietuvos žemės ūkio darbuo
tojai -įvykdė- metinį jsipareigt> 
jimą valstybei. - Iš viso j paruo-

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Li k®J

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

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

Naujienos, 1739 S. Halsted SL 
Chicago, IL 60608

TAISO ORO VĖSINTUVl^, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS. .
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624-•

JOHN GIBAmS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

C4 LI U GIJA
lietuviųAutorius pavaizduoja ’ 

gyvenimą nuo XX Šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave., Chicago, IL 60629.

Siuntiniai j lietuvį 
ir kitus įraŠtiM '

P. NED AS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago; III. 60^32. Tel. YA 7-59H

Advokatas
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandas: Kasdien: nuo 
L ryto iki B vaL vakaro. 
: nud 8 vai. r. iki 12 vai. A 
b pajai susitarimą.KAIP SUDAROMI

Chiaurs. DL 6Ū62INEPRIKLAUSOMYBES

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai {domius gydy-

T—'
KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 

Biijsti čeki:

Dr. A. Gvesee — MINTYS IR DARBAI, 259 pal, liečia 1905 
metų paklus, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

susirūpinimą_______________________________ 38.00

Dr. A. J. Gnroea DANTYS, jų priežiūra, (veikata Ir 
groži*. Kietais viržeHai* ____

Minkitai* viridlais, tDt__

Dr< "k. J. Go^ea — AUKŠTA KULTŪRA
EMONfiS. Kelionės po Europą jepūd

Gefima tain pat tdbakrti pa^tn. atsi

1BS4

»!«K ’’i JAV '4^*UC

V. BYLA II
RRI7J

SI -Jrr-o UUnidcwi.

w

*60 S K.
Chloro ’W s?-* 7'
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