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SOVIET UNIONVIENBALSIAI PRIIMTOS SVARBIOS 
CHICAGOS ALTo REZOLIUCIJOS

. Pirmininkavo, pulk. Kazys Oksas, konfereneiją
• - . sveikino Martynas Gudelis

"CHICAGO, I1L — Praeitą sek- stovo kalbą ir visą programą, 
madienį po ‘pietų.Lietuvių Tau-j Vėliau iždininkė Valerija Sta
tiniuose namuose įvyko metinėj naitienė perskaitė Chicagos AL- 
Chicagos Lietuvių Tarybos kon-j To pajamas bei išlaidas. Iždo 
ferencija. Pulk. K. Oksas’ Chi- | globėjai' patikrino iždą ir rado AFGHANISTAN

GRAŽIAI PAMINĖJO DR VYTAUTO
BALČIŪNO 2 METŲ MIRTIES SUKAKTĮ

Dargis ir Vytautas Paukštelis papasakojo 
žymesnius velionio bruožus

CHICAGO, Ill. — Praeitą šeš_ paruošęs, todėl rytoj 
tadieni, bal. 29 d. Lietuvių Tau-, atspausdinsi.’r.e.
tipuose namuose buvo labai sko Pi(tni7lu pasl:ambinc Manglrdas
nin'v'1 *■*°'* . .

viską tvarkoje. -
Tada prm. Oksas paprašė iž-. 

dininkę susirinkime akivaizdoje 
įteikti ALTui čekį. Iždininkė 
pranešė, kad Chicagos ALTao 
paskyrė ALTo centrui $10,000, 
o čekis ALTui buvo tiktai $8,000. 
Pasirodo, kad ALTui reikėjo pi
nigų, tai paskolino ALTui $2,000 
anksčiau.

Teodoras Blinstrubas, ALTo 
centro narys pastebėjo, kad jis 
dalyvavo' visuose ALTo posė- 
dlžiubse ir niekad negirdėjo, kad 

.Chicagos :. ALTo. pirniininkas ALTo centras turėjęs skolintis 
pirmiausiai .su^iąrė prezidiumą, 
pakviesdamas prie stalo-'ALTo 
pirmininką K. škflauską. įrie 
stalo.buvo paprąyštas ir šiekrė- 
toriiis St. .Maukus, V. Semaška,-' 
mokytoja' A; Repšienė.

iPulk Oksas pranašė, kad . Lie
tuvių gen .2 konsule
JuzėjDauž^įCenė jbųvopak^įes

cages ALTo pirmininkas, del
sė, tikėdamas, kad lietaus pro
tarpiais gali į konferenciją at- , 
vykti dar vienas kitas atstovas, 
tai konferenciją pradėjo trumpu 
pusvalandžiu vėliau.

Šį kartą konferencijoje daly
vavo kiek mažesnis atstovų skai
čius, nes praeitą dieną buvo įvai
rių'draugijų klubo pusmetiniai 
susirinkimai. Galėjo pabijoti ir 
l!etaųš>kūrs pradėjo lynoti nuo r 
ankstyvo ryto,’ o konferencijos 
aticfaiymo metu .-smarkiai pylė.

New Delhi

INDIA

Įt Praneš^

cagcg: -1

Okšas. £ : i

^pinkas, pa^idžiĄiigėĄJcad į. Ch i

pinigų/
. Iždininkas M. Pranevičių^ pa. 

-aiškino; kad ALTo centras sko- 
’ lino iš Chicagos ALTo, nes bu7

vo nupirkę' bonų. ' Jeigu juos 
būtų anksčiau realizavę, tai bū-1 j 
tų praradę nuošimčius. Tuo rei-'

r kalu kreipėsi į Chicagos ALTą 
ir žinojo, kad ALrIas_po Vasario

. 16-tcsy^ė^O^^duos Cen 
dešn^^^^ąVj^feėl ir p

CHINA

NEPAL

PHIUtURtNES:

paminėta dr. Vytauto Bal-
2 metų mirties sukaktis. 

Prisirinko pilna salė žmonių. 
Minėjimą ruošė RLB, bet di
džiausiu i -darbo dalis teko pa
ruošti Antaninai Repšienei.

Minėjimą pravedė dr. Vladas 
Šimaitis. Trumpai priminęs ke
lis volmn;o bruožus, tuojau pa
kvietė. iš Kanados atvykusį į dr. Į tar
V. Balčiūno minėčimą ilgametį Į skuti ne ramybė^ vietą.

gera klausa^ 
šspausti iš se 
liečiančius gar

P i a n i stas Ma n i g i r d as Mot c - 
kaltis labai pražiai paskambino 
tris klasinius kūrinius, pritaiky
tus mirusioms pagerbti. Ypatin
gai jam gerai pavyko paskam
binti Bethoveno maršą. Susirin
kusius savo garsais taip nuteikė, 

jie lydėtų velionį į pa-

ME/

Prezidentas Reaganas su poniž buvo nuskridęs į Xian provinciją 
ir grįžo į Pekiną. Pekine pirmadienį pasirašo tris sutartis.

draugą. su kuriuo mokėsi Kau
no ir kartu gyveno Kenoshoj.

V. Paukštelis pažno dr. Bal-j 
čiūną. kai jiedu kartu mokėsi 
Jurbarko gimnazijoj, Vokietijoj, 
o Amerikoj kartu gyveno Wis- 
consino valstijoj. Kenoshoj. Tu
rime vilties gauti V. Paukštelio- 
surinktus duomens apie buvusį' 
R. Chicagos Liet. Benidlr. pirmi-1 
ninką.

D
dytojas 
Amerikoj yra įprasta. Jis ti 
kantrybės išklausyt i ligoni

IŠTISĄ SAVAITE ŽUDĖ AFGANUS 
‘ BE JOKIO: ISPe.IINK) ';

Sovietų kariai’ išvaro iš kaimų ir miestelių 
yo'— ’e- ■*-gyventojus, o vėliau namus sudegina

‘ ISLAMBADAS, Pakistanas.
i sta. Sovietu h.kūnai |.
kąsįy^.^jfeJiįdoyĮeną^z - - - -
tį pafere yrežoliucijon įrašyti; 
kad cyęliair megalėtų be pagrinr 

“do^kal.tihfi^-iiėtūvių. Pataisa bū- 
vb\vienbalsiai sii padėka priim
ta:

Ui-.

žblino

patikę kad šį m^ą 
rius Cbųvo suruoš^ puikų Vaša-r 
rip :16^fos. dienos ".minėjimą; ku
riam ė dalyvavo didokas skaičius' 
lietuvių iš įvairiu -JAV. Jis pa
tenkintas; kad Chicagos skyrius 
Ši: metą surinko ALTui dešimt 
tūkstančių dolerių, sau palikda
mas nedidelę sumą bėgamiems 
Cihiča.ąoš,. reikalams.

Valdylbos nariu parnešimus 
pfadėio pats pirmininkas K. Ok- 
<as. s Jis trumpais, bet lietuviš
kais’žodžiai priminė praeitu me 
tų pravesta Birželio iyykiu mi
nėjimą, keliones i Washingtb- 
rią, Vasario 16-tos dienom minė
jimą Marijos aukštesnėje mo
kykloje; Amerikos kongreso at-

be jokio įspėjimo paleisdavo 
bombas į pakeliui esančius^mies. 
telius ir žudydavo vaikus bei mo 
teris, tuo tarpu šią savaitę ap
supa kaimelį, išvaro iš namų vr-

* sus gyventojus, o vėliau lėktu-
Mart\mas Gudelis, Naujienų vais viską sudegina ir išgriauna, 

redaktorius, pasveikino konfe-’ Affganiečiai, likę be pastogės, 
bėga nuo rustų kaip nuo žauriau 

“durnių siu žvėrių. Pašlaitėse rastus 
namų” — Naujienų. Turėjau žmones šaudo be jokio pasigai- 
daug bėdos, kol gubernatorius -—- ■■ - — - ■_ ■
mane išleido, kad-galėčiau atvyk 
ti į šią konferenciją ir pasveikin
čiau, kaip kiekvieną metą čia su
sirinkusius Chicagos lietuviškų 
organizacijų atstovus. (Susirin
kusieji nusišaipė( prisiminę 
Draugo paskelbtą tvirtinimą 
apie “dumiu namus”).

Dalyvavau ALTo įsteigime 
posėdžiuose, priklausiau komisi
jai ALTui suorganizuoti ir visą 
laika pritariau VLIKo vedamam

renciją Naujienų vardu
— As čia atvilkau iš

— Naujienų.

80 metų, keturias valandas praleido 
įtikino Tengą, kad nekeltų Taivano

darbui. Rašiau kelių pareiški
mų projektus, verčiau nutari
mus, bet niekad! neėmiau pinigų 
iŠ VLIKo! Gal už tai ir durnium 
pavadino, kad neėmiau pinigų 
I durnių namus ne tik mane, bet 
ir visas Naujienas sukišo žmo
gus, kuris pinigus paėmė iš VLI
Ko, bet jo istorjos neparašė.

Pinigas yra labai jautrus daly
kas. Mums visems buvo džiu
gu klausyti, kai iždininkas pra
nešė. kad Chicagos Vasario 16 
minėjime buvo tiktai viena ke
pure Buvo daromas gana dide
lis spaudimas, bet Chicaga pa
jėgė atsispirti. Mums džiugu, 
kad čikagiečiai pajėgė atsispir
tu Turime stengtis, kad tų ke
purių visai nebūtų. Visa Ame
rika turi pasekti čikagiečius ir 
Vasario 16-tos minėjime, išmė
tyti visas kepures.

Mykolas Pranevičius perskai
tė visų organizacijų paskirtus at
stovus i Chicagcs ALTą. Už po
ros minučių paskelbė, kad elek
tros inžinierius Edmundas Ja
niūnas išrinktas Chicagos ALTo 
pirmininku vieneriems metams.

Giesmininkui Amerikos him
nui sugiedoti neatvykus, pirmi
ninkas Oksas paprašė sugiedoti 
Lietuvos himną. O kai jis buvo 
baigtas, tai visus atvykusius pa
prašė užkandai.

Įėjimo.
r Atrodo, kad rusai nori visą f. 
Panšer slėnį turėti laisvą, be jo-f 

• klos afganiečių intervencijos.)
-Per keturus metus rusai nepa
jėgė naudotis slėnio keliu.

Rusai užėmė Kandahar miestą

Panšer slėnyje didžiausias 
miestas yra Kandahar. Rusai 
kovojo ištisą savaitę. Kovą pra
dėjo praeitą pirmadieni, o Kan- 
daharą paėmė tiktai pirmadienį 
vakare. Rusai sutraukė gausias O 
jėgas, išgriovė visus paplentės 
gyventojų namus, bet viso slė
nio dar neužėmė Jie dar nekon
troliuoja viso 70 mylių kelio.

Visą Afgr.istaną rusai užėmė] 
prieš 4 metus, bet dabar jiems 
teks grumtis, kol jie užims visą 
Panšer slėnį. į slėnį supančius 
kalnus nebesiverš, bet planuoja 
išvaryti a f ganiečius iš abiejų ke- Į 
lio pusių, kad šautuvais negalė-, 
tų pasiekti keliu keliaujančias 
ojsu gurguoles. O O

Kandararas yra 30 mylių at
stumo nuo Kabulo. Praeitą sa
vaitę žudė kiekvieną afganieti. 
Dabar sudegina namus, o žmones 
palieka.

— Kongreso partijos sekreto, 
rius Rcjio Gandhi nuskrido i 
Čardigarį, kad galėtu pasiteirau
ti, kada baigs i eliginę sichu prie
varta.

— Vien tktrri šiais metais si- 
chai nužudė 130 indų. Indijos 
vyriausybė skelbtų karo stovi 
Paujabo srityje.

— Sudane paskelbtas karo sto
vis kad krašto žmonės pasiruoš 
tų Libijos puolimui atremti.

Reaganas apžiūrėjo f j 
Xian senienas

XIAN. Kinija. — Vakar prezi--‘J 
entas Reaganas su palyda bu- - 

n provinciją; • 
buvo Kinijos ’kuri sav 

sostinė.
1974 metais archeologams pa- , 

vyko ra.'t i prieš 2.20G metų bu
vusius kapus. Kiniečius stebina : 
karste ras* i drabužiai. Premje
ras pasakė prezidentui, kaip se
novėje tie drabužiai buvo siuva
mi. Be to, tais laikais labai keis- • 
ti buvo žieminių drabužių kai-{

Balčiūnas, buvo geras gy-į 
Jis nebuvo toks, kaip;

ureno į

atsitikima . kadįji' išeicfmy;.^ iš4 
ligonio namų, jam palieka ke-, 

l' lioliką dfrterių. Pas ligonis jis 
vykdavo diena ir naktį.

A < t > Z
Dr. Vytvvlo Daryto paskaita j 

. 'I
Dr. Vytautas Dargis surinko 

labai daug įdomios medžiagos O o
apie buvusį R. L. B-nės pirmi- • 
ninką irJAmeiikos nepriklausd-l 
mybės 200 me.ų sukakties mi-j 
nejimą. Tai bure didelis dar-į

Kiniečiai nustatė, kad prieš 
2.200 Xian provincijoje buvo vi
sai kita civilizacija. Papročiai, 
apranga ir gyvenime būdas bu
vo visai kitokie. Kelių mylių at
stūmėjo rastas “šilko kelias”. 
Jis buvo specialiai užklotas, kad 
žmonės galėtų be baimės tais 
keliais vaikštnėti- šnekos apie 
Šilko kelią” pasiekė dabartinius 
Laikus, bet niekas to “Šilko ke
lio” nebuvo mates.

Komunistai 
nebūtų dė
visi susita- 
Pirmd su-

Pirmadienį pasirašė 
3 dokumentus

PEKINAS. Kinija. — Prczi- 
dentas ir premjeras pasirašys 3 
sutartis, karias JAV kongresas 
turės patvirtinti, 
bijo, kad už prekes 
deb muitai, nes tada 
rimai neturės galioj
sitarimo pagrindan paimta Ame, 
rikos: sutartis su kitomis vals
tybėmis. kad būtų tinkamai ap
skaičiuota muito dydis, šią su
tartį paruošė abiejų valstybių 
specialistai. /•

Antroji sutartis liečia maši
nas atomui skaldyti ir naudoti 
energiją pramonei. Kiniečiai su
tiko nepcrieisti Amerikos būdą 
atomui skaidyti. j

Trečioji sutartis liečia kultū
rinius reikalus. Prezidentas nu
skrido į Xian provinciją grynai 
kultūros reikalais.

Pirmininkas pakvietė našlę 
tart’’ kelis žerižius. Ji buvo la
bai susijaudinusi. Ji nesitikėjo, 
kad susirinktų tiek daug žmo
nių velionies pagerbti. Ji nuo
širdžiai padėkoto kalbėtojams, 
muzikui ir nuskubėjo prie savo 

lo. prie kurio sėdėjo vaikai 
artinieji.
Akademininei dalbai pasibai- 

gu.^ buvo, patiekta soti vakari
nė.

ir

tą >ekmadienį du kosmonautai 
jau vaikščiojo erdvėje.

KALENDORELIS

Gegužės 1: Juozapas Darb 
sukakų minė- Gegutė, Žilvinas, Balanas, Lai 

mele.

naujai atvykusių tremtinių kaž- 
kok' a i s i ska i čia vi mais nenor ėj c. 
kad lietuviai šią
tų, tuo tarpu dr Balčiūnas buvo

Praeitą sekmadieni centrinėje Italijoje, Romos ir NapoFo srityje 
gerokai buvo sudrebėjusi žemė. Nukentėjo langai ir stogai Na- 
polio, Perupijos, Assisi, Gublios srityse.

— Kovos laivas “Iowa” jau — 
vėl paruoštas kovai, — sako lai- vyno sekretorius.

fcu. preariedntu. President 
klausimo. 1 /



A. TAMl’LYNAS { " ' »

MEILĖ IR JOS RŪŠYS
(Tęsinys) : 1

žmcgaus meilė Dievui 
ir Dievo meilė

Žmogaus meilė Dievui yra 
abstrakti, dirbtina — pagrįsiu 
išskaičiavimu, žmogus Dievą 
garbina, kad užsitarnautų po 
rmrtics amžinąjį gyvenimą. Že
miškoji mulė atsiranda žmogu
je savaimingai nedarant vi
dinių pastangų. Kitaip yra su 
žmogaus meile Dievui. Devas 
nematomas, sunkiai suvokia
mas. Jo buveinė nežinoma, tai 
kad toji žmogaus meilė Dievui 
a's.’rastų. yra reikalinga daug 
paslaugų. Pomirtinė žmogaus 
baimė netekti amžinojo gy*venK 
mo, būti Dievo nubaustam, ver
čia žmogų mylėti Dievą. Bet tik 
po ilgų metų mokymo, reikia- ’ 
mų įtaigojimų, žmogus daro vi
dinių pastangų mylėti tai, kas 
jo protui^ sunkiai suvokiama, ‘ 
jausmais* jaučiama.

Paprastoji žemiškoji meilė vi- * 
sai neskatinama ir net slopina- Į 
ina visur lydi žmogų — jo, ar 
jos mintys nuolat krypsta į pasi
rinktąjį mylimą objektą, žmo
gaus meilė Dievui šalta ir išlie
ka žmoguje tik proto ir valios 
palaikoma. Žmogaus męilė Die
vui nepastovi: gero pamoksli
ninko sugraudintas atiduotų vi
sus savo turtus dėl meilės Die
vui, kad tik jo. siela būtų išga
nyta — patektų amžinojon Die
vo karalystėn. Bet praėjus kiek’ 
laiko, pranykus pamokslininko 
graudinimui, ir toji meilė Die
vui jau darosi visai kitokia, su
menkėja ir kažkaip neramiai 
nuteikia žmogų.

Dievo meilė ii’ žmogaus meilė 
Dievui yra dvi skirtingos meilės 
rūšys. Žmogaus meilė Dievui

suprantame Dievo meilę pras
me, kad J3tevas sutvėrė žmogų, 
lodU Jis fc* myli jį kaip savo kū
rinį, tai i Bereiškia, kad savo su
kurtą kūnnį turi mylėti. Juk ' 
Dievas tokfių žemės ‘‘vabalėlių”, i 
kaip žmogus, sukūrė daugybę. * 
Argi Dievas parodė žmogui j 
Jaugiau meilės negu kitiems gy
viams? Galima teigti, kad Die-1 
yas lygiai teikia .savo malonių! 

•žmogui, paukšteliams ir kitiems J 
gyviams.
.Kitas Dievo teikiamos meilės 

žmogui nusakymas: “Dievo 
meilė reiškia Dievo nusileidimą 
į žmogų”. (Liet. Encikl.)

Arba štai dar vienas. Dievo 
meilės nusakymas? “Dievo mei
lė atsiramfe. rmimy^se ne mūsų 
jėgomis, tik šventosios Dvasios! 
veikimu”. Pagal* šį nusakymą,! 
Dievo meilė atsiranda žmoguje j 
be jokių žmogaus pastangų, tai t 
atlieka šv. Dvasia.

Dievo meilė panaikina žmo-J 
guje jį persekiojantį kankinimą-1 
si, vienišumą. T

Dievo įsakymai: mylėti arti-} 
mą kaip pats save, o Dievą my
lėti daugiau kaip save. D kaip 
Dievą reikia mylėti, šv. Jonas 
sako: “Mano vaikeliai, nemylė
kite vien liežuvių, bet darbu ir 
tiesa”. (I Jono, 3, 16-18).

Kaip žmogus turi mylėti Die-1 
va: “Mylėsi Viešpatį savo Dievą 
visa savo širdimi, visa savo siela I 
ir visa savo mintim”.

Jeigu kam atsitinka kokia 
blogybė — nereikia nusiminti: 
“Be Dievo veikimo negali atsi
rasti, nė vienas daiktas, net plan-Į 
kas pegali nukristi žmogui nuo 
galvos”.

Taigi, menusiminkit, kurių li
ko plika galva, tai įvyko Dievo i 
veikimu. * . I

A. Marčiulionis — Keturi Evangelistai

Di4z. ketviitadtenį' klebonas 
A. Zakarauskas la.-vė kc;iceleo-

DBLS XXXVI metinis suvažiavimas

raiška. Iš sekso jam kilusios vi
sos meilės rūšys.

Platonui ir Spinozai meilė — 
susijungimas su Dievu.

Katalikai seksualinį vyksmą 
jungia su vaikų gimdymu, o 
meilė tik antroj vietoj. Kiti-mei
lę? laiko kilniu dvasios pradu 
kūryboj, bet kūnišką meilę ski
ria prie žemųjų instinktų.

Skirtumas tarp sekso 
ir meilės

- Seksą nusako:' “Seksas yra ki-: 
to asmens geidimas ir su juo ly-

nikos pažanga mažina žmogaus 
švelnesnius pergyvenimus. Nu
tolimas nuo gamtos slopina ja
me grožio pajutimą, menkina 
žmogaus jausmingumą — silp
nėja ir jo meilės pergyvenimai. 
Jau šiandien apie kokias eroti
nes meiles (gr. meilės deivė 
Ero) ar Amūrus nekalbama 
(Amūras — gr. senovės meilės 
dievas). į’

Pabaigai, šių dienų filosofi
niai .išvedžiojimai: vienu atveju 
meilė pralenkia mirtį — žmogus 
miršta, lieka jo įpėdiniai, t.y.

ruotas šv. Mišias ir panke -pa
mokslą, Procesija apėjo aplink 
bažnyčią, viduje. j

Adoracijos metu vakare bu- * 
dėjo pakaltomis šv. Vardo drau
gijos nariai.

Penktadienį šv. Mišias atna
šavo ir vėl klebonas A. Zaka
rauskas.

šeltadienį kan. Zakarauskas, į 
talkinamas kitų kunigų, pašven-] 
tino ugnį (bažnyčioj buvo prie-j 
Umsa) ir vandenį. Pašventinta 
ugnimi buvo uždegta prie grote- 
oų žvakė. Nuo jos buvo uždeg-j 
tos altoriaus žvakės. j

1*0 pamaldų buvo dalinamas 
švęstas vanduo.

Sekmadienį 5 vai. ryto prasi
dėjo pamaldos. Konceiebruotas 
Šv. Mišias atnašavo kleb. A. Za-į 
karauskas su asista: kan. V. Za
karausku, kun. V. Mikolaičiu, 
kun. Z. Gelažium, kun. J. Juoze- 
vičium ir kun. K. Kuzminsku. 
Iškilmės prasidėjo procesija — 
apėjo viduje bažnyčios tris kar
tus. Bažnyčios choras ir gimna
zijos mergaičių būrys giedojo 
“Linksma diena mums pra
švito’.

Priešaky procesijos buvo ne
šama minėta žvakė ir statulėlė 
prisikėlusio Kristaus.

Kleb. A. Zakarauskas pasakė 
trumpą, gražų pamokslą apie 
Velykų šventės prasmę — Kris
taus prisikėlimą. Kristus prisi
kėlė ir mes 'kelsimės po mirties. 
Guodėsi, kad ir mūsų persekio
jama Tėvynė kelsis iš priespau
dos ir teroro.

Klebonas A. Zakarauskas vi
sus sveikino su šv. Velykomis, 
dėkojo chorui, muzikui A. Li
nui, K. Skaisgiriui, seselėms, 
draugijoms.. . ;

(Tęsinys)

Gyvenimas, Gerbiamieji, ne
stovi vietoje: jis vystosi, keičia 
savo formas ir jo reiškiniai kai-| 
taFojasi, kaip kaleidoskope. 
Mums tenka tuos gyvenimo reiš
kinius atidžiai sekti ir iš jų eigos 
daryki atitinkamas išvadas. Nors 
iš laisvojo Vakarų pasaulio mes 
tikimės mūsų siekinių suprati
mo, tačiau turime niekuomet 
nepamiršti, kad pii mutiniais ko-1 
votojais už Lietuvos laisvę esame | 
mes patys — pati Lietuvių 
Tauta.

Visi mes matome, kad šių die
nų pad.ingė yra gana niūri. Ta
čiau, nežiūrint to, ar tarptauti
nis akiratis yra šviesus ar ūka
notas. mums nėra kilo kelio, 
kaip tik tas, kuris veda mus į 
laisvės horizontą. Kitaip, nete
kus Lietuvai laisvės, būtų kita 
didžiulė nelaimė, jei mes netek
tume vilties ją vėl matyti laisvą 
rr nepriklausomą. Aš tikiu, kad 
šitą viltį mes turime ir ją stip
riname, dirbdami visi drauge ir 
organizuotai. Nes vieningumo 
supratimas išplaukia iš tų užda
vinių, kurie mūsų tautai yra gy
vybiniai svarbūs.

Žinios, kurios pasiekia mus iš 
Tėvynės, liudija apie heroišką 
mūsų tautos kamieno laikyseną. 
Nepavengiama jų dvasia žavi 
mus, nes jiems tenka užimti 
bibliškojo Dovydo poziciją. Do
vydo, kovojančio prieš milžiną 
Galijotą. Taigi, kaip (praeityje, 
taip ir dabar, lietuviai yra pa
šaukti didvyriškumam Kur jie 
begyventų — tėvynėj ar išeivi
joj — visur tas ipats pasauki
mas, nes kova su galijetiniais

milžinais nėra baigta.
Kuo gi mes galime ‘padėti 

savo tautai? Padėti įmes galime 
įvairiais būdais, kiekvienas pa< 
gal savo sugebėjimus bei išgales, 
nes mūsų tautos bylai reikia vi
sokių paslaugų. Mes, pavyz
džiui, turime rūpintis, kad mūsų 
tautos laisvės byla būtų palai
koma gyva užsienio opinijoje.; 
Mes turime reprezentuoti savo 
tautos gerąsias savybei. Ta dai! 
niekados nepamirškime, kad pa
grindas tiek užsienyje, tiek ir 
krašte yra pati lietuvių taMa, 
jos bendruomenė. Jei neliks 
tautos, jos kalbos, jos dvasios^ 
tai jokia svetimųjų simpatiją 
mums nepadės. Taigi, betuviš-

(Nukelta į 6 psl.)

yra lengviau suprantama, Dievo 
meilė žmogui yra sunkiai su
prantama. Sakoma: “Dievo mei
lė suprantama kaip žmogaus 
santykiavimas su Dievu”. Tai' ir 
yra sunku jmogui suprasti tą jo 
santykiavimą su Dievu ir, iš vi
so, ar toks santykiavimas yra 
Įmanomas. Jei mes Dievą mel
džiame amžino išganymo, tai tas 
dar nereiškia žmogaus santykia
vimo su Dievu,, o yra tik žmo
gaus kreipimasis į Dievą.

Visur skelbiama Dievo meilė 
žmogui. Kodėl gb Dievas turi 
mylėti žmogų ir kaip toji Dievo 
meilė į mus pasireiškia? Jei mes

Meilės samprata Jaiko eigoj
Meilės samprata laiko eigoj 

keičiasi. Mokslininkų pažiūros į 
meilę yra skirtingos, todėl yra 
sukurtų skirtingų meilės teorijų. 
Bet aš čia jų neminėsiu, nes tai 
perdaug ilga tema, čia tik trum
pai paminėsiu kai kurias skir
tingas pažiūras į meilę.

Vieni meilę sutapatina su sek
su. [Seksualumas (lot.) — lyti
nių instinktų, jausmų ir tenden
cijų suma — L.E.1-.- Freudui — 
meilėj pagrindinis veiksnys sek
sualinis instinktas. Ir pagal jo 
teoriją, ir kūryba yra tik užmas
kuota seksualinio instinkto iš-

tinjo veiksmo įvykdymą pa.ten-' 
kirtimo pergyvenimas”. Per sek- 

[:są išlaiko gyvenimo neišnykimą 
(gimdymai). Kitiems meilė?yra 
tik • seksas kartu su draugišku
mu. . . v ■ ■

yieni pripažįsta-dvasinės mei-j 
lės pirmavimą; kitįJ priešingai, 
sekso meilę laiko pirmaujančia

senieji perduoda naujoms kar
toms ‘gyvybę. Taigi, nors žmo
gus mirtingas, bet žmonių gene- 
racija (giminė) nemirtinga.

Genijų ir mokslininkų darbai 
taip pat lięka_.nąuj<sms..kartoms. 

j Taigi: “Nepalik' be ženklo, 
kad žmogumi buvęs”.

ir ja .grindžia po vedybinįmeilę, 
i Bet ar galima ( seksą išjungti 
iš 'meilės, o meilę, i^ sekso? *Ab 
rodo, kad-ne; seksasįpr meilė ne
išskiriami. Tik »kadą| žmogus pa
sirenka. meilės objektu ne žmo- 
gų>-oikitą kurį n^s|dalyką (ko- 
.kią nors mokslo srf.Iį), tuomet 
seksas išjungtas.. . -
i Šių dienų modemiškos tech-

DIDŽIOJI SAVAITĖ IR 
VELYKŲ “ALELIUJA”

' Šv. M. Marijos Gimimo lietu
vių parapijos bažnyčioje Mar
quette : Parke dvasinio susikau
pimo dienos — misijos buvo ba
landžio 16, 17 ir 18 dienomis 
7 vai. vakare. Pamokslus sakė 
marijonas kun. J. Vaškas.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
e Lil'EKATORA, lietuvių literatūros, meno ir možsSr 
m. metraiti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenitą. Vine- 

Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stirniai 
l. Raukčlo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir 1 
Meilau* straipsniai bei studijos, iliustruotos nnotrankomlf 4 
M. K. Čiurlionio. M. šfleikio, V. Kašubas. A. Rūkitolė* ir A. Vars< 
kūrybos poveikalal*. M5 push knyga kainuoja tik £3.

*• DAINŲ SVENTKS LAUKUOSE, poetės, rąžytojo* Ir tn 
Enlf iokiŲ pirmūnės Juorės Vaičiūnienės atsiminimai apie dairu 
ivente* bei Jų Istoriją ir eigą. Įdomi įkaityti ir nedainuoju 
tiems, gėrintis autorė* puikiu įtūiuml ir surinktai! dudmenfani 
bei užkulisiai*. Studija .yra 151 pusi., kainuoja IX

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj 
tas luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožą apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities Hft 
ra tūrinė studija, soak irstyta skirsneliais. Ta 200 puslaplą knygt 
parduodam* tft už IX
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1 Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. B 

= Maistas iš Europos sandėlių. E
i ' MARIJA NOREIKIENE f
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šv. Mišių auką neše ;gimnkzis- 
tės. Labai daug asmenų ėjo 
prie šv. Komunijos.

Nežiūrint lietaus ir šilto oro, 
bažnyčia prisirinko pilna žmo
nių. Būdinga, kad buvo matyti ir 
jaunesnių šeimų.

Klausytis maldų ir didingo 
choro -giesmių — tai tikra dva
sios atgaiva!

Per pamaldas buvo velykinė 
rinkliava.

Klebonas po pamaldų perskai
tė “Krikšto pažadų atnaujini
mą”. Dalyviai atsakinėjo į klau
simus.

Visi altoriai (ypač didysis) 
buvo išpuošti daugybe žydinčių 
gėlių. K. P.
O A.

—Lenkų generolu valdžia pa
traukė teisman du policininkus 
už suimtųjų mušimą. Praeitais 
•metais sumuštas studentas G. 
Przemyk mirė.

j SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE

I
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS ^SLLJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams.

£LA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

► • '• SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. pOth St., New York, N.Y. 10001 

| Tel. (212) 563-2210
| . >
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■■
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■

SIUNTINIAI I LIETUVA-- 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

> EDETUV11KASIS PAMARYS, Henriko TomoTam*liBE>
jSomlai parašyt* studija apie Rytprūiiua, remlantta Pakahiii k 
Labguvos apskričių duomenimis Aprašymai jdomfli kletrUnan 
Beturiu!. Leidinys Btustruota* nuotraukom!* pabaigoje duodama 
ritovardHu p*v*dlnlma’»tr jų vertini*! | vokdaBų kalbi Laba 
naudingoje 535 puri knygoje yra Rytprftatų UmMapla. Kaina W 
* > M LAUMtS LIMB, raiytojoa P«tron«Ma Orintaftfc att
mfnftnal tr mintys apie aamenl* b rietas naprfk. Lietuvoje Ir pb 
maldai* bolševikų okupadjoa metais. Knyga turi 234 puslapi* 
bet kainuoja tik H. ‘-Ji*

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revolludonlerim, naaupm 
lai ir klaidingai interpretuojama* gyvenime Ir politikoje? tik ■» 
Vwglo JaMnako knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų fr po*

Dabar bOtq jj galima pavadtoti kovotoju ui kmogauf triaai 
Kayfa y*a AdtMo formato, 266 puslapii, kainuoja |ML

Ml W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737

< C V. Y ALAN T IN A S i

Ini LIŪDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

IŠ PRAEIT
Ml

Išrašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai Bet kada Ii 
bet kur. bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. K, 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti

Kalsa PK Kieti ririeH*L Faita* p.

K X D n E N O 8
8. Halsted St, Chicago, IE STO

fi — Naujlao*, Cbifago. 8, HL Tuasday, 1, 1984



VITAMINU REIKALAI (15)

Kuršių mariose

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai

Naujausių rnoksk žinių populiarus perteikimą® 
•JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

mino D. ILir tas vitaminas yra 
kiaušinio trynyje, kaulų miltuo
se, organų mėsoje, lašišoje, sil
kėje, saulinėse, piene ir jo ga
miniuose.

itamino 1) trūkumo 
ženklai

Dr. Jonas Adomavičius 

vitaminas d

Vitaminas D Prustą riebaluo
se. Jis svarbus sveikam augi
mui, vyslymuisi kauk] ir dantų. 
Jis gaminasi žmogaus odoje, kai 
ja apšviečia saulės spinduliai 
(u tlravioletinė saulės spindulių 
dalis). šviesi oda daugiau paga- [ 
urna vitamino I) už tamsią odą. ‘ 
kuri sulaiko vitamino D gamy
ba. Atsinrintina, kad tas vitam: 
nas yra sandėliuojamas kūne, 
kepenyse, todėl jo perdozavimas 
gali būti žalingas.

Vitamino D veikla kūne

Vitaminas D padeda kūnui 
sunaudoti kjlci ir fosforą, tie. 
mineralai talkina kaulams augti 
ir atsistatyti. Taip pat tas vita
minas yra labai svarbus išs 
tymui, augimui ir gerame 
vyje ujlaikymui dantų.

Gamtoje esami vita
mino D* šaltiniai

Žm-ų taukai (jų kepenų 
jus)’ yra geriausias šaltinis

sio

alie- 
vi ta-1

ūs Jo vitamine trūkumo' 
pastebimi kauluose, ske

lete ir dantyse. Rachitas — sun
ki vaikų liga, pasireiškianti iš- 
enktem s į šorus kojomis-- (rai- 

idės O pavidalo kojų- iškrypi- 
pimas). įdubusia krūtine ir ki- 
ais negerumais. Pas suaugusiu# 

to vitamino trūkumas tirpdoi 
kaulus (ta liga vadinasi OSTEO- 
kauhis (ta liga vadinasi OS
TEOMALACIA). Kaulai darosi- 
minkšti. Mėšlungis — raumenų: 
susitraukimai kariu su jų aiptir- 
pimn ir diegimu gali gautis- 
trūkstant vitamino D.

Vitamino D nauda

Nuo vitamino I) priklauso kak 
no k:ekis kūne ir jo panaudoji
mas. Fosforo apykaita kūne ir
gi priklauso nuo vitamino D. 
1‘iedu m’neralai yra labai svar
būs kaulų sveikatai palaikyti.. 
Vitaminu 1) galima gydyti silp
ną kaulų išsivystymą ir jų augi
mą. Tas vitaminas apsaugo iri 
gydo rachitą pas vaikųš,;X> ipąš 
suaugusius talkina tvarkvtis su- 
kaulų Lipimu'. (osleorilalacia). 
Kartu su vitaminu A tas vi tanai-’ 
nas I) sėkmingai saugo nuo slo- 

. gų. Todėl visi lietuviai naudo
kime vitaminą A, suvalgydami 
•ris morkas kasdien, kartu išger- 

.Jami vieną kvortą pieno per

plieną. pakaks Jane esamo vita- 
•jmno D.,
j Patariamas vienos dienos 

kiekis vitamino D

• šio krašto lyrinių, įstaiga (The 
Nanon'ąl Research Council) pa- 

•.taria naudoti vitamino D po 100 
■ U (Tarptautinių, vienetų) kas- 
jdfen uęino žmonėms, kurie ma- 
•toi. ar visai. neišeina į saulę (į 
ųUravioleUiHUs spindulius). Mo

terys, esančios sunkumoje ir 
krūtimi maitinančios šžve kūdi- 

v-ž; tari-’ dar įiriediniai. naudoti

u Xe^amir^ime-kiekvienas; kad1 
tĮgrįaų^.at v-faįlĮmą D kūnas stt- 
: ūawddja;< \ kai jis esti7 imamai 
xarlu 'su vitaminu X Pastarasis 
-Rusiai viia markose. Dar vienas

- r -j' _
aalyljasjab^ syarbus-: kūnas pa
jėgia naudingai sunaudoti vita- 
.'mmą_ D tik turėdamas ’pakanka
mai kalcio ir fosforo. Iš čia 
fe, kad krekvienam būtinai

Efe® - - ■ '
iiSiHMĮjB

■

M dėl proMatob padidėjimo ar veidas yra labai svaraus Jb gy
ląs atgalės, gj-dytojas tikins. | venamame laikotarpyje, 
rš minėtą priemonę jis 
ri panaudoti DVYLIKTAME WARDE 

PRADEDA GATVIŲ 
ATNAUJINIMĄ

12-1 o ward© aidermanas Aloy-

VEIDO SPUOGAI 
IR ANTIBIOTIKAI

Klausimas. Kas man Majerczyk gavo žinią iš
idant galėčiau savo anūkėliui Department of Public
padėti: jis labai jaudinasi dėl 
spuogų ant veido. Jam gydyto-Į 
jai nepadeda. Jis perkasi iš vais
tinės be recepto visokius vais
tus ir juos naudoja, bet nieko

Works, kad jau prasidėjo studi
jos, kokios gatvės labiausiai 
reikalingos atnaujinimo.

Vasario mėnesį aldermanas 
Majerczyk perdavė sąrašą, ko-

j gero nesulaukia. Tiesiog negaliu ga(ves ieikia lakytė Pagal
įžiūrėti į to vaikščio vargą. Ne-1 
jaugi nėra pagalbos tokiems 
jaunuoliams, prašau pranešti. 
Tamsta Daktare, už ką būsiu la-

. bai dėkinga.
Atsakymas, žinoma, kad yra, 

tik reikia tinkamai tą dabartinę 
medicinos pagalbą naudoti. Jo
kie be recepto iš vaistinės per
kami vaistai dėl veido spuogų 
niekam dar nepadėjo ir nepa
dės, išskyrus vaistininkus. Tai 
prekybininkų monijimas nelai
mingų jaunuolių.

Didžiausia klaida būdavo iki 
šiol gydytojų daroma, kai būda
vo naudojami antibiotikai per 
dešimt dieną. Tai nepakanka- 

-mas laikas veido spuogus gy- 
’dant. Bakterijos spuoguose nėra 
•pirminė tų spuogu atsiradimo 
priežastis, reikia antibiotikus 
naudoti daug ilgiau, .mažiausiai 
’TRIS - KETURIAS SAVAITES. 
Tą jau dabar žino gydytojai, 
lai naujausia žinia, gera lokiai

1 negerovei tvarkyli. Eikit pas sa
ri). gydytoją ir jis minėtu būdu anksto.

' «» rw-» a - — 1 • -1 • • I

niie^lo programą, 12-me warde 
bus atnaujinta apie 10 mylių

šaligatviai. A. Majerczyk tikisi, 
kad tas gatves, kurias jisai įra
šė į sąrašą, Chicagos miesto in
žinieriai sutiks atnaujinti^ ir 
aad 12-tas wardas gaus savodaiį 
tų pinigų, kuriuos Chicagos 
miestas yra paskyręs gatvėms 

.atnaujinti.
; AJdermanas Majerczyk ingi 
pranešė, kad jeigu gyventojai 
norėtų uždaryti kurią nors gat
vę Block Party suruošti, tai tie 
gyventojai turėtų kreiptis į al- 
der-mano Majerczyk raštinę raš
tu arba telefonu: 5134 S. Ked- 
zie, Chicago, IL 60632; 476-5303. 
Majerczyk sakė, kad jisai užda
rys gatvę, jeigu jis nuspręs, kad 
gyventojų dauguma taip nori, ir 
jeigu jie peticija jo -prašys taip 
padaryti. Pravesti tą įstatymą 
per miesto valdybą, Majerczyk 
sakė, gali užtrukti apie 6 savai
tes, užtai reikia planuoti iš

• i

»

kia -pakankamai naudoti pieno, tada atsiranda . raumenų įnėš 
mažiausiai ^ter.ą kvortą-jo per langiai. -. - •
parą. Virš 22 metų sulauku
siems nėra nustatyta ypatingų 
kiekių vitaaniĖui D suvartoti. 
Tik nereikia jo pernelyg daug 
vąrtoti, nes juomi gali kūnas 
apsinuodyti.

Apsinuodijimas vitaminu D

žinokime, kad galima' perdo
zuoti vitaminą D. Apsinuodiji
mo simptomai esti sekantieji:, 

.pykinimas ir vėmimas/, galvąsū-; 
:kis; dažnas šlapinimasis,, neval-į

■ ga. viduriavimas ir kalcio raurį^ĮęMo 'gertr mažiau feori.
1 menyse susikaupimas širdyje,‘ : •

® alsiiinkė kai iw pn- 
ruwtua, japųa. kad vftajxno IV M geriamai kale.o kte3s 

-.K.z« Tada 'kūtes ’ Hna savo
.kaulus ir dantis-alinti: juos tirp- 

; $yti<. kad: , gavus pakankamai 
kalcio,'irifpsforo. Tas kariais at
sitinka'' sunkumoje .< 
moteriškėms:- kai jos nepakan
kamai -kalcio ir fosforo gauna 
su maišiu, jų. kaulai esti tirpina-

Per visą- žmogaus gyvenimą 
yra-bū tirtas norniįįlus kiekis kū
ne kalcio ir ■ fosfm-o. Labiausiai 
jų reikia vaikams,. sunkumoje 
esančioms ir vaikus savu pie
nu mail)narčioms moteriškėms. 
Laimė, -kad pienas yra pakan
kamas, šaltinis ir kalcio, ir fos
foro. Vaikams pakanka vienos 
kvortos pieno, per dieną. Jei.^ie 
valgys kalciu ir.fosforu: jgatasų ‘ talkins Tamstos ■ anūkėliui. «- • . “ . •* *

Nepameskit kdio dėl takelio, 
tik su .■gydyloju--reikįa tvarkyti 

.labai nemalonią ir;sunkiai gy- 
įdymui į pasifendančią negerovę. 
'O' jeL'jnęsiĮaifioiha dabartinės 
.medicinos pajėgumo, tik vargas 
tokių jaunuolių laukia: jų veido 

.oda galės randais išvirsti ir vi
sam amžiui taip nemalonias žy- 
mes palikti. Visu pajėgumu rei- 

esaneįoins _i<ia jaunuoliui' padėti, nes jam I

Vietoj- J S
Brighton-Parko Lietuvių 
Namų Savininkų pirm.

PRIPUOLAMAI j
• •*’ Į | ? j ■ * /

Patarnautojas restorane klau
sia svečio;

— O kaip jums atrodo mūsų 
"sterkas”?

— Nėra ko daug sakytines tik 
ką suradau pasislėpusį už bul-

jĮusiam 50.0061) 1U, o vaikui
1 30.000 Iti gali veikti/ kaip nuo-.
:las,. ’ ■ . ■ ' - '

Išvada. Neperdėk!me rrė'- vie- 
.nauūe- dąly'kėbe^Į’v'ėndamir rioi’- 

rei- i njaliai šaulėje buyokime vitanii- 
hūi -D - odoje- -ctsirastk Pakaks
iu uitis- iš saulės gaUnašno vila- snri, idant- jų-. įsčiose.-besiranda 
mmO'D, kaj rnisijr-veidą-ir ran- kūdikiai -gautų pak-ankaniai kai- . 
kas saulė apšvies, tada odoje vi- feio. Tais atvejais- kaulai ir, dah-, 
lamino D pakankamai pasiga-,. lys esti kalcio atsargos kūne. Už - 
mins. /Be saulės, dar k^ušinio' tai visos moterys žino, kad jos , 
tryniai, vidaus organai (smege- l 35li netekti dalies dantų su kiek-; j. 
nys,' plaučiai, kepenys.-..L žu- r rienū kūdikiu, jei još.-priędiniai| 

• viš ir -pienas yra pakankami šal-' nenaudos kalcio būdamos sun- 
i tiriiai vitamino D. Tryniu mes k-umoje.
į- negalime naudoti dvi sklerozės Matom, kad reikia pakanka- $ 
j pagreitinimo, todėl apsieikime! mai išminties, tik tada žmogus 

inums vitamino j-rali labiausiai apsaugoti savo r
D, kai mes saulėje normaliai Į sveikatą. ’ :
buvosįnie ir pieno pakankamai5 ** ”• ■ ■ " •

| gersime. O kurie gali žuvį val- 
j gyti- (kurie neturi podagros); su 

didžia nauda ją valgykime. Bet 
ir čia- reikia išminties: ši&ių te- [ STENKIMĖS- GERU PAT A- 

visai nevaldo t*e, kurie turi;
pakeltą kraujospūdį, nės to
kiems reikia vengti draskos per
tekliaus. 0 iš silkių, irežjūrint 
kaip’ilgai jas inirkysi. vis. viert

nis

to. Tais atvejais kaulai ir dari-.

i -■

f

&

ia-urtąmę lanžfttje normalu, bet

ia>n
O

RIMU PASINAUDOTI
KAL- PENSININKAS IMA 

ŠLAPIMU ATSIDUOTI- .

Klausimas. Kuo -greičiausiai

ft ’v*

Pasiskaityti. Harold S. Diehl, 
MJ). Healthful Living. McGrow- 
Hiir Book Co.

’ ' . . J}r' *

pagreitinimo, 
be jų. Pakak

sa

■FrteMJ ibMm I

i

BEKLAUSANT . •
Vibracijos, sielą akordais pagavę, 
Nuklydo į svajų toliųjų dausas, 
Ir — amžiną pločių ramybę užgavę, 
Subiro Į skaisčias kartumo rasas.

, , Klausimas, kuo greičiausiaivisos druskos ;s*JU ūeprasalmsi. i- _ , TA , .... . , , . , ± . i įrašau Genb. Daktara man pa-1lie, kuriems- druska uždrausta, : .. . __ r. ‘ ", , . ..... . . . J arti, kas daryti su mano vyru,valgykime sviezią-zuvt be d rus- r, • . ......I Kuris pradėjo šlapimu atsiduoti.
j Jo apatinės kelnės permirksta 

Pieną reikia gerti (po kvortą* jam šlapinantis. Tada, žinoma, 
per dieną) ne tik dėl vitamino iei jaarr, nei man nėra šposai. 
D; bet if dėl kalcio. Liesas pie-; Nuo jo šalinasi ir kiti. Tikras 
nas turi mažiau^vitamino D, nesi iran vargas ant senatvės prasi
tęs vitaminas tirpsta tik rieba-1 Įdėjo. Net str juo būti, nei nu® jo 
luose. Liesą pierfij reikia naudoti F >ėgtf negaliu. Bėkoju is anks- 
npsisaugoli nuo sklerožės. Todėl! .o visų taip del tokių vytų kbri- 
vitamino papildtnftą kiekį gau-t-Tiančių moteriškių vardu.
fene i& žuvies. Tada mes turėsi- Į Atsakymas. Tartis reikia su 
rwe pakankama? sveikus dantis*. Į'.ava gydytoju bei šlapimo takų 
kaulus ir kraują. J djfroyų, urologu. Dažninusiai to-

Nors* vidaras organai Cnkstah; lie vyrai, ketaes prištapma, kai 
į>ta£fci; kepenį O'rei i
tūef gfes-ar vitūęiiiro D, jų jjeG Ji’S sūū feks. Kai ptmsi- Į 
vnituteme. nes.yųpse gaųsjei} litras šlapinasi, tai jis nūatoja *,

pertekliaus kretwenas Mriiiid ICkentno. Tas būdavo'
vengti, SaiT'iSven^rūrhe. pagrėi-

Fosforas" yf&^ūlib&s febu) 
tnmerrfas.._Jh ^artu šti Kalėju 
yra kauluose if-dtaty*e. jfedit 
nrtnėraĮab-soifsyoTčauTų 
rvirtantą. fp* it Iosw 
ras t*ilalhjgas . nėrvų.- jautfuf 
nuli tVŽdtym .W- feraujuje’italJ 
cip suinazeja žemiau normosi 
įvįeną džBs jo ULOOO 4alių| 
Itraujd; "arfta žrtrtfei

f fė. pjrfr^ihfįtko. di<ftių .suiauJfes 
jalu elgtis šitaip t kai p^- 

,iąns srovė šl&pima tekėjusi, jiK
j iiiTl. ’ tfidko ‘ oetiazy tį^,
P ffrttartkihėti, .o J'amiai
rla r. lė oJI t J' Hčf trij y..
Vri^fės’ tėtėj Tirto, pnaldjjtmotvk’ 
iaita .vixtirtiftL ratnnenb sūtra^kh 

hr šu .{*>picriiHųt su^erfi slapikio 
■fee varįtofc galo. ’ 
ei y ją šlapimo hesuiaiky-

Tie plotai, niekšybės žemos nežinoję, 
Pravirkę- aptemdė- saulėtas dausas, — 
Kai siela jiems žemės gėlas išraudojo. 
Iškilus per vargo stygas-. -

Užsidegė kraujų neliestieji plotai, 
Pajutę nuo žemės karčiąsias rasas — 
Ir dangus mums liko gaisrų užkovotas,.

. Kai.žvelgėm per skausmo gijas....

Vibracijos. siela akordais pagavę, . - 
Nuklysta į svajų- giliųjų dausas, 
Ir — amžiną pločių ramybę užgavę, 
Subyra j žemiško, skausmo rasas...

Arėjas Vitkauskas.
(Iš rinkinio "Spinduliai’ ir šešėliai1’)-

PASSBOOK •- u.
SAVINGS... financing
te bMMfk M^ptortrl *T RMtt

taftai Federal 
winos and Loan
ERMAK ROMO CHICAGO. ILL. SWS 
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Juozas Gaila skaito Naujienas

delphijos gyvenau, atsiųsdavo man “Naujtenų” iškar
pų” teta iŠ Chicanos. Pasiimdavau jas važiuodamas 
į Šeštadieninę mokyklą ir, čia suvežę vaikus, Kimris 
Češonis, Aušra Žerr ir Algimantas Gečys, skaityda
vome jas ir kvatodavome, kad mus nėt ateidavo ra
minti dėl per daug triukšmo mokyklos salėje kėlimo. 
Nebeatsiuncia man daugiriū iŠkrirpų tetri, o kalbant 
telefonu lyg* ir priekaiŠtriujri, krid aš, tūr būt, nieko 
nedirbąs ir tinginiaująs, neš “Naujienos” nieko apie 
mane neberašančios.

i Prieš kiek laiko taip reikalai buvo sūsiklostę.
kad turėjau apsčiai laikč skaitymui, tad visą pūndą 
tų “Naujienų”, nors ir pageltusių ir pasenusių, galė
jau peržvelgti. Iš tiesų, “Nailjehos” yra toks laikraš
tis, kurio naujienos niekada neprisenstri”.

(Draugas, 1984 m. balandžio 25 d.)

Aiškėja, kad Gaila dviejų metų komplekttis bagaži
nėje vežiodavosi ir geriausieihs srivo draugams rodydavo, 
ką Naujienos tuo metu apie jį patį ir apie jo dtaugūš 
rašydavo.

Susidaro Įspūdis, kad Naujienos dar ir Šiandien pas 
Gailą kur nors guli. Be Naujienų jis ir savo atsiminimų 
nebūtų galėjęs parašyti. Po ranka turėdamas Nri&jtenris, 
jis pajėgė net tris skiltis savo atsiminimų privaryti. Gai
la, kad tas Gaila labai trumpos atminties. Be Naujienų 
jis negalėtų kikenti. Pasiskaito prigeftūsias Nartjienris ir 
kikena. Gaila oficialiai paskelbė, kad jis, Beridrttomerieš 
pirmininkas, nupirko bilietus rie tik Simui Kudirkai, bet 

; ir visai jo šeimai atskristi Į Ameriką. Tuo metu rie vierią 
kartą Gaila buvo klaustas, kam jis tuos pinigus davė, kas 
jam įteikė bilietus iš Maskvos i Chicagą, kaip jis tuos bi- 
lietus perdavė Simui Kudirkai, jo žmonai, motinai ir vai
kams, bet Gaila primigo, \kaip ten iš tikrųjų buvo, pa
siuntė jis Kudirkoms bilietus, ar nepasiuntė.

Gaila jau nutilo kalbėjęs apie bilietus Kudirkoms,; 
bet Bronius Kviklys, gyvendamas Amerikoje ir parašęsj 
Lietuvos bažnyčių istoriją, Drauge Įdeda kelias eilutes,] 
kurios tvirtiną, kad Gaila sumokėjb už Kudirkų bilietūs, ( .......... . .
Paskaitęs Kviklio pranešima,'ir vėl pradėdavo kikenti, f stu’
Iš tiesų, dvejus įlietus Gaila kikeno, kol Kazys Januta, 
prispyręs Algimantą Gečį prie sienos, paklausė, kas su
mokėjo už Kudirkų bilietus:

Gečys nekikeno. Niekas viešai inteligentų susirinki
me nepriprižino. krid: keh'onpinigius sumokėjo ALTas. Jis 
ne kikeno, bet b£fo"ir dantis krimto, o vis dėlto viešai pri-

Jis, tuometinis ALTo pirmininkas, pa-

iCatafumjos menininko Jordi Bonas nupieštas Viduržemiy įūro« uac*o vaizdas

inąs! Ten ir lietuviai, ir latviai 
t kadai gyveno, jūra plaukiojo ir

Nors pikti Egėjos vėjai, bet f 
pilni ryžto ir drąsos jie leidosi f 
ant kadugio laivuko toli nežino- f 
ma kry-ptifn. Moiėfa andai ka- Į 
daginiai laivai stalyti. Iš graikų 
jie įsmuko statyti tvirtus, laivus, 
neblog au kaip anuomet Odisė
jas kad darė, iš drėgmei atspa
raus kadugio medžio. Kada tai 
buvo? Oi, seniai, labai seniai: 
gal ketvirtajame amžiuje prieš! Į 
Kristų.

Dažniau už kitas vietas lietu-j 
vių dainose minimas Dunojus, 5 
Dunojėlis, pavyzdžiai, -

Vaj Dunojau, Dunojėli, 
Tu sraunus upeli, 
Kur padėjai mano rūtų

Juozas Gaila, buvęs JAV Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas, skaito Naujienas. Savo laiku, jis buvo labai 
užimtas. Baltimorėje turėjo duoną uždirbti ne tik sau, 
bet ir žmonai bei vaikams, turėjo rūpintis Bendruomenės 
reikalais, posėdžiuc^e--dalyvauti, tai neturėjo laiko laik 
lĮąšMtns?peržiūrėti. Tada jis Naujienas, pasiimdavo i 
automobili. Kai tekdavo dažnai siistoti.' tai prisiimdavo 
Naujienas ir skaitydavo; Bet neskaitytų iaikrriŠ’čių auto
mobilyje prisirinkdavo didokas pluoštas. Išmesti jų ne 
norėdavo, nes ten rasdavo Įdomių ir naudingų žinių. Per
skaitytų jis nemesdavo Į atmatas, bet pasidėdavo kitoje 
pusėje, kad laikui bėgant galėtų tas žinias panaudoti 
savo rašiniams.

Gaila Naujienas skaitydavo ne vienas. Rimas Česo- 
uis. Aušra Zerr, Algimantas Gečys suveždavo vaikus Į 
mokyklą, nebuvo kas daryti, tai Gaila pakišdavo jiems 
Naujienas. Visi skaitydavo ir džiaugėsi dienraštyje pa
skelbtomis žiniomis. Štai ką praeitą savaitę rašė:

“Dažnai, kai aplankau savo uošvienę, tebegyve
nančią Baltimorės miesto centro pakrašty, seniau 
tirštai lietuviais apgyvendintoje gatvėje, vienas jos 
kaimynų vis man atneša krūvą “Naujienų” dienraš
čio. kad pasiskaityčiau. nes ir apie mane rašo. Įsimetu 
jas Į automobilio bagažinę šalia kitų, jau anksčiau 
gautų ir taip vežiojuosiu bene kokių dviejų metų 
komplektą. Žiemą, kai slidūs keliai, tai net pravartu 
daugiau svorio ant užpakalinių ratų turėti, bet baisu 
pagalvoti, kas būtų, jei kada padangą nuleistų ir tek
tų per visų lietuvių laikraštį kastis prie atsarginės. 
Karts nuo karto pasiimu jų pluoštą pasiskaitymui, 
o kai pradedu vienas savo kambary kikenti, žmona' 
susirūpinusiu veidu praveria duris, nors duktė pata- _ kad tu nesi Cicero apylinkės pirmininkas.
ria nesirūpinti, nes tėtė greičiausia “Naujienas” i Naujienose ne tik Gailos pokalbis būt 

•skaito. Prieš aštuonerius metus, kai dar prie Phila- bet jis paties Juškevičiaus buvo pakartotas.
I

sipažino. Dr.
skelbė, kad buvo grąžinta ALTui tfž bilietus1 permokėta 
suma. Visa tai buvo paskelbta tose Naujienose, kurias 
Gaila du metus vežiojosi bagažinėje.

Gaila daugiau jau nebekikena, bet savo atsiminimuo
se apie tai nė žodžiu n'eužsiminė. Gražiai aprėdyta' ir su
glostyta Bublienė užpraeitą savaitę už skelbtą sąmoningą 

. melą Clevelande Įteikė pažymėjimą, bet apie
Užsiminė.

Gailą He

VINCAS ŽEMAITIS

LIUBLINO UNIJOS SUKAK-

(SANTYKIAI SU MŪSŲ KAIMYNAIS LENKAIS) 
1569 — 1969

Visa tai parotTo, kad kai LietūVbš vrifdOVrii 
būdavo išrenkami Lenkijos karaliais, jie apsigy- 
vendamo Lenkijoje ir Lietuva likdavo podukros 
padėtyje, nesr jie buvo užimti pirmoje eilėje Len
kijos valstybės rūpesčiais. Lietuvos reikalai jiems 
tapdavo antraeiliais. Maža to, jie atsirasdavo len
kų ponų ir jų šeimų Įtakoje ir buvo įtdigojrimi 
vesti jų politiką, nukreiptą į Liėtrrvcfe valstybės 
silpninimą, kad ji vis labiau paklustų Lenkijai. 
Iš daugelio tai patvirtinančių faktų aš paminė
siu tik šiuos:

Jogailos religinės tolerancijos panaikiaimas 
Lietuvoje. Kazimiero 1449 metų taikos sąlygos su 
Maskva. D. Naugartfas — turistų pirklių respub
lika 1479 m. prašė prieš Maskvą pagalbos, bet 
Kazimieras, užimtas Lenkijos reikalais, jos nesu- 
teike ir D Naugardas pateko Maskvai, kuri 1480 
•lietais atsipalaidavusi nuo totorių jungo (prie 
Jono iii), visas savo karo jėgas nukreipė prieš 
Lietuvą. Nė Kazimiero sūnaus Aleksandro vedy
bos su Mas k ve s kunigaikščio Jono $-oju dukte
rim Elena, vėliau jam. po brolio Albrechto mir-

šios paskaitos proga prof. Lau- j 
tenbachas papasakojo mums vi- Į 
są “dainų” istoriją, pateikdamas 
eilę dainų tekstų ir palyginimų.

j Po laimingos pjof. Lauten- 
įbaeho padarytosios pradžios sa- 
Ivaime mumvse kilo -intereso I
I prof. Mazingo paskaitai “Lygi- 
I narnoj i kalbotyra”. Prof. Ma- 
«zingas - slavų literatūros ir ly- 
‘ ginamosios kalbotyros dėstyto
jas. Labiausiai šiuose dalykuose 
informuotas K. Jokantas paaiš
kino:

— Vyrai, ateikite — bus įdo
mi paskaita apie lietuvių kalbos 
reikšmę.

Jo neapsirikta: į paskaitą su
gužėjo visa lietuvių jaunuome- 

iinė, atvyko ne tik filologai, bet 
ir istorikai bei medikai.

— Anose savo paskaitose, — 
, pzr.d jo proL ^.fa^n^s^ — aš 
kalbėjau rnię, kilmės
tautas: į šliurę' apie danus, nor
vegus ir švedus, į vakarus apie 

Mitėme, kad jų kultūrai 
išiišklnti ir nustatyti daugiau- 
s'a padėjo radiniai žemėse — 
g’nklai. urnos, įrankiai ir rastie- Į 
ji ras.ai iš anų laikų. Nemaža . 
reikšmės jai turėjo ir lyginamoji 
kalbotyra. Kaip lyginamoji ana
tomija leidžia atsekti įvairias 
jmonių padermes, taip lygina
moji kalbotyra duoda pagrindo 
nustatyti tautų kilmę. Iš vienes 
pusės ji aiškino tų tautų kalbų 
raidą ir jų dėsnius, iš antros .ii 
rodė germanu kelia iš tolimo-

" - įsios Indijos. Sanskrito kaiba lai f 
patvirtino.

. (Bus daugiau)

i VLADAS POŽĖLA

KOVOS DĖL SPAUDOS
(Atsiminimai)

(Tęsinys)
Profesorius Lautenbachas, lat: 

vių kilmės, nuo seniau jau Tar
tu universitete dėstė slavų lite- 
rtūrą ir istoriją. Latviams fi
lologams ir istorikams pageidau
jant, kai susirądo/keh klausyto- 

buvo paskaityta šis tas iš lat
vių iiterafūix>s istorijos. Dabar/ 
sako Jokantas, atėįo mūsų #eilė.

dėržiį' tiesi rfoniinciių Uavoi tautos 
praeitimi, man- ir J. Vaičkui, se
novės kalbų ktausytogui, prof.:

‘ Lautenbachhs p'asiūlė skaityti 
rką nors iš lietuvių ir latvių liau
dies poezijos. Mes su džiaugs
mu sutikome. Buvo Įdomu iš
girsti' apie lietuvius, iš universi
teto kateefros. Antra vertus, or* 
gahižuodami klausytojus, mes no 
įėjome kuo nors’ atsiginti pro 
fesoriui už kitą jo pastaugi: jis 
globojo mūsų slaptąjį knygynėlį.

Į pirmąją paskaitą atvyko’ne
maža klausytojų. Jų tarpe dau
giausia bUvo medikų. Istorikų, 
ekonomistų, filologų maža tetų- latvių dainoje bernužėlis nebe 
rėjomę. Ųž .solidarumą kole-kyla, bet grįžta iš jūros į Kirijos 
goms medikams vėliau turėjome krantus. Kur ji, toji Kirija?

> atsilyginti ąlučiu. (iraikų pietuos. Koks supuoii-

— Kad lietuviai ir latviai, — 
pradėjo prof. Lautenbachas, — 
buvo vienos savarankios .praei
ties, tuo dabar neabejoja ir la
binusiai nuo to klausimo nutolę 
mokslo vyrai. Bet kur ir kada 
jie. gyveno bendrą praeitį, iki 
šiol tebėra neišaiškintas klausi-, 
mas. Jiek tiek^vįę^ps teįkiatų 
tautu kūryfe^— iženas, jų dai_ 
ik>s. Aš netvirtinu, kad mano 
metodas ra^į į ta klausimą at
sakymą yra' tikriausias. 'Bet jna-- 
natų kad jo vedami mes galėtu
me daug ka išaiškinti.

Aš gailiuosi tetų ris parankiui 
tik keletą lietuvių'ir latvių dai
nų. Ir dėl to negaliu jums aiš- 

, kiau išsakyti savo minties. Tur 
: būt, girdėjote gražią dainą:
“Oi, kilau, kilau”.

Oi, kilau, kilau iškilau ( 
Iš Kirijos miestužio 
Ant kadugio iaivužio!

•— Sena, graži, reta, turiningi -V 
daina! Bernužėlis kyla iš toli, 
net iš Kirijos miestužio. Vienoje

Gaila kikeno, kai lietuviškoje spaudoje ir susirinki-
Bendruo-

menę. Jis žinojo, kad tikrupju Bendruomenės skaldytoju 
buvo jis pats. Jis atvažiavo i Chicagą. nuėjo Į Čiurlionio 
galerijos parodą ir pasakė A. Juškevičiui:

— Tu jau nesi Bendruomenes pirminirikaš. Į vienybės. Gaila pradėjo ją skaldyti. Naujienose aprašytas
— Kaip tai? — paklausė Juskevicius. j jo Įsitikinimas,-kad nepriklausoma Lietuva jam nieko ne-
— Aš esu Centro v-boš pirmininkas ir aš tau sakau, Į davusi. Visa .tai jis skaitė ir, kaip duktė sako, kikeno. Jis 

ir dabar paskaito pageltusius Naujienų numerius, bet jau
Naujienose ne tik Gailos pokalbis buto aprašytas, nekikena. O jis būtų,.galėjęs pasakyti, kodėl jis taip el

gėsi ir elgiasi. V .

muose buvo tvirtinama, kad Nainys, suskaldė

Gaila Juškevičiaus pirmininku nerinko, bet jis pasi-
I ___1 • rV 1 . i - - - - -----

IS
j jo Įsitikinimas, kad nepriklausoma Lietuva jam nieko ne

—--- - — ------------- axaxxw, MV.V jxo — Kathy Boudin buvo Chica-j
Šri virio rinkėjų teisę ir .jį nušalino. Vietoj Bendruomenės Ki?os universiteto studentė, orga

nizavo demonstraciją, daužė • 
langus, tvoras, vandentiekį, o | 
kai pralaimėjo, tai pabėgo į f 
New Yorką, kur advokato dūk U į 
Įsivėlė į pinigų grobimą. Teisė-' 
jas pasakė, kad jai gali paskir i- 
20 metų kalėjimo.

ties (1501) gavus Lenkijos karūną, nieko nepa
dėjo Lietuvai kovose su Maskva. Po Jono 3-o j J 
mirties (1505) su Lietuva karą tęsė per 30 metų 
Maskvos kunigaikštis Vosylius. Nors šiuose ka
ruose Lietuva tūrėjo didelių laimėjimų (mūšis 
tfės Orša 1514 iri.), bet Smolensko ir kitų praras
tų žemių neatsiėmė. Lenkai jokios pagalbos nesu
teikei Pb Vosyliaus mirties (1533) Į Maskvos sos
tą bpvO' prisodintas Jonas IV-sis, vėliau pavadin
tas Ž^riuthlojū. Pradžioje kilę didėli neramumaiM %įJk 

Maskvos dėl valdžios, Lietuvos-Lenkijos valdovo 
nebuvo išnaudoti.

1563 metais Jonas IV užėmė Polocką, kai tais 
metais Vitebske lietuviai, pavargę nuo karų su 
Maskva, paprašė Lenkijos pagalbos, lenkaf atsa
kė — Įvykdykime unijos aktus (Horodlės ar ki- 
tūs), tada kariausime mes prieš Maskvą karttl. 
Lenkų reikalavimas buvo Įvykdytas — pnija prisi
rašyta Liubline 1569 m., bet tos Unijos derybų 
metu buvo ątplėštos ir prijungtds prie Lenkini 
keturios turtingos Lietuvos vaivadijos, kas visu 
trečdaliu sumažino karines ir finansines Lietu
vos pajėgas.

Tenka tik prisiminti, kad dar nė šimtui metų 
po Liublino unijos nepraėjus, Maskvos caras Alek
siejus (Mięhajlovič) sąjungoje su Chmielnickitt 
(Ukrainos valdovų) paskelbė RzeczpošpoflfB 
šventąjį karą ir 1655-1661 metais laikė užėmęs 
Vilnių, žiauriai jį apiplėšė, išžudęs apie pusę jo 
gyventojų, pasiskelbė Didžiuoju Lietuvos kuni
gaikščiu. Nekalbant apie ilgus, pragaištingus ta

rus su švedais ir jų okupaciją, vien dėl lenkų po
nų vestos neapdairios, savižudės Rzeczpospolitos 
užsienių ir vičfaus politikos.

Šie Įvykiai parodo, kad taip ankstesnės, taip 
ir Liublino unija ne tik nepadėjo, Lietuvai kariau
ti su Maskva, bet priešingai — pakirto jos jėgas 
tolimesniems karams su Maskva^ Neabejotina, iš
jungus šiuos lenkų sudarytus Lietuvai riėgatyvius 
elementus, jai ešsfrfčfai stipresniai, būtų geriau 
sekęsi ir kovose sū Maskva.

i Istbtflfriš Z. lYfffškls srito paskaitoje Studijų 
savaitėje Vokietijoje šią vasarą, kalbėdamas apie 
Liublino unijos šviesiąsias puses, sako*: “Lenkų 
pagrilba prieš Maskvą taip pat buvo Vertinga’' 
(žr.: “Darbininkas”, 1969 m. rugs. 9d.). JCuY mūsų 
gėtb. profesorius istorikas surado lenkų pagalbą 
Lietuvai — nenurodė. Nebent katalikų privilegi
jose bei Mriftfafeetf... (Daūfiau apie (U, žiūrėk 
šio stfriipsrtfo ži&irdjė dilf jė).

Bėšivefžialrt MaAkvrii ĮRtmyn (rašo prof. Z. 
Ivinskis šio straipsnio autoriui), “smulkioji bajo
rija kartais pagalvodavo Lietuvos soste turėti Jo- 

į... Jis pats net piršosi. Ar tai 
Lietuva turėjo pasidaryti Mask- 

.‘’.2Vu a. Viduryje Lietuva relia-

ku między Krolesweni Polskim a samodzielnym 
Krolestwem Litewskim, i w pozniejszych wiekach. 
Trzega się zgodzic jednakže, že može praworzad- 
nosc Litwinow i zręcznosc diplomatyczna, po-| 
lączone že wzorową gaspodarką w calym Kro-1 
lestwie Litewskiem dala by wiecej szans do utr- 
zymania i korony Polskiej i Ki-olestwa Litews- 
kiege w czasie pozniejszych wypadkow w wieku 
XVII I XVlIl”. (Žr.: “Horyzonty”. Leon Mitkie- 
wicz — Dlaczego Litwa odmowila Federacij z Į 
Polską. 152.15 styeznia — 15 Lutego 1969, Paryž, 
London, N.Y. Miesięcznyk, pusi. 38) — (Sunku 
pasakyti, kaip būtų susklandėję santykiai XV 
šimtmėtyje trirp Lenkų Karalystės ir savarankės 
Lietuvių Karalystės, taip pat it vėlesniais laikais. 
Viš Ūk reikia sutikti, kad gal lietuvių teisėtumas 
ir diplomatinis apsukrumas, kartu su pavyzdingu 
ūkininkavimu visoje Lietuvos karalystėje, būta 
drivę (fringratr šansų (galimybių) išlaikyti ir Ka
rūnos Lenkiją ir Lietuv s Karalystę laite vėles
nių įvykių XVII ir XVIII a.). -

netekęs jau XV. amžiaus jėgos’’.
čia dar tente prijungti pulk. Leono M ilki e- 

wicz šftfO klausimu mintis: “Trudno
odgadnąc, jak by potbcžylysię stosuhki w XV wie-

(Bus daugiau) v
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K VILIAUS

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

1F3I $» Minheim RcL Westchester, 111.
VALANDOS: 3—9 darbo Hienom ifi ■

TeL: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-8553

S«rvke 855-4506, Pafle 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

1907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street 
Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880,
Rezidencijos telef.: 448-5545

Florida

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

St. Petersburg, Fla. 33710 
Tel. (813> 321-4200

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

is įvairiu atstūmę.
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5996

PERKRAUSTYMAl

< Lydimai — Pilna apdraudi 
/' ŽEMA KAINA

Priimam Master Charge 
I if VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tel. 925-8063

SOPHIE BARČUS
fcADIJC IŠIMO? VALANDOJ b >
leJudienUlr ir sekau] W.U&

tfeHw WOPA - 14W AM

Parka.

VecJaįB — AJc'sme Dtvkrss* 
to 778-154?

FIBS S^. MAPL E WOOD A¥B-
CHICAGO, IL

UL....- J1,,LI ,II,J 1 "Ll

^Lietuvos Aidai’’
KAZt MtAZMIOMYTt

lAKUar nuo pirmadleefe Iki pesJr 
tadienio 3:30 ral. >ikxrs 

Vhot Ufelot ii WCXV atcrti^L

St Petaraburs. Fju ILK rah » 
ii WHS atotie« U10 AJf WM

Tetat 778-074

— Upytes Draugiško klubo na
rių susirinkimas vyks penkta
dieni, gegužės mėn. 4 d., Anelės 
Kojak salėj, 4500 So. Talman 
Avė. Pradžia 1 vai. p. p. Po su
sirinkimo bus vaišės. A. Kulys 

-- ----------- --------- a

— Joniškiečiu Labdarybės ir 
Kultūros klubo susirinkimas 
įvyks antradienį, gegužės mėn. 
1 dieną, 1 vai. po pietų, Vyčių 
salėje, 2455 W. 47 St Nariai pra
šomi atsilankyti ir kartu atsi
nešti narių duoklių knygeles. Po 
susirinkimo bus vaišės. A Kalys

— Lietuvi] Brighton Parko 
Moterų klubo narių susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, gegu
žės mėn. 3 dieną, 1 vai. po pietų, 
Anelės Kojak salėje, 4500 Tal
man Avė. Narės prašomos at
silankyti, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Po susirinkimo 
bus vaišės. Eugenija Strunkys

— Chicagos Lietuvių, Savai
čių Draugija ruošia pavasarinį 
pikniką, gegužės mėn. 6 dieną, 
sekmadieni, Vyčių salėje ir sode
ly, 2455 W. 47 St Pradžia — 12 
vai. Šokiams gros gera muzika. 
Bus skanių šiltų valgių bei gė
rimų atsigaivinimui. Vyks gra
žių dovanų laimėjimai.

Suvalkiečių D-ja

® Pirmoji moteris išrinkta į 
U. S. Senatą buvo Hattie Wy
att Caraway nuo 1932 iki 1945 
metų. Ji reprezentavo Arkan
sas valstiją.

$ Karštas vanduo daugiau 
sveria negu šaltas.

___

- * 'K £* - J- 
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Funeral Home and Cremation Service
Charles Stabukai tiu

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

Redaktorius tam.. Pr. Garšva nuomone. ir parašyti straipsnių, 
1984 balandžio 14 d. “Draugo” p 
įvadiniame primena tautiečiams,

ir, atseit, iŠ baimės daugelis jų 
palieka savo santaupas, kurio
mis pasinaudoja tie, kuriems jie

Draugas eina klaidingu kė
ni* ir fa aklina.- tikiči uosius savo 
?&iUyu&xii& Jau dabar katalikai 
patriotai, gindami katalikiška^ 
nesąs, privalėjo iš Draugo pa
sitraukti ir rašyti savo stiaipo- 

Panašiai pa-nenorėtų skirti. Dar blogiau,. G*us Naujienose.
kad jie. palieka tiems, kurie su- < darė ir prelatas Mykolas Kru-
naikino tautą ir jų artimuosius.

Kažin kodėl kun. Pr. Garšva 
vengia paminėti okupantą tik
ruoju vardu. Nepasako, kadi 

, okupantas, pasinaudos santau
pomis, ir bendrai Draugę, okui- 
puota Lietuva, neminima, o rašo
ma dabartinė Leituva.

Ir Draugas, šįmet švęsdamas 
75-rių metų sukaktį, tikisi to
kių testamentiį ir paskutinės va
lios pareiškimų. Jis per tiek 

■metų nenukrypdamas nuo lie
tuviško ir katalikiško kelio, jun
gė visus lietuvius, kurie-tik, no 
rėjo. jungtis vienam- darbui.

O’-tas vienas darbas, fai- yra 
■ viena frontininkų partija, kuri 
tvarko Draugą/taįpj kaip jiems

paviėius. Kuomet prasidėjo ko- 
■ va dėl š-v. Kazimiero kapinių 
1968 m. kovo mėnesį, jis tuo
met pareiškė, kad kunigai ne- 

. paiso bažnytinių nuostatų, pa- 
' susakydamas, kad- bijo tylėti, nes 
sąžinė verčia prabilti, nes, anot 
šv. Bernardo tie, kurie nestoja 
ginti tiesos ir teisingumo, esą 
šunys nebyliai. Bare jis para
pijų klebonus už lietuvybės žlug 
aymą. Negalėdamas savo straips 
nių spausdinti Drauge, juos 
spausdino Naujienose.

Tuomet šv. Kazimiero kapi
nių reikalu aš parašiau straips
nį ir asmeniškai nuvežiau Drau
gui Kalbėjau su redaktorium 
dr. Garšva, bet jis straipsnio ne_

straipsniai. Nors P Stravinskas 
ouvo ilgametis Draugo bendra- 
aaibis, bet jis, kaip teisininkas, 
pradėjo savo straipsnius spaus
dinti Naujienose. Tad tegul pa
tys skaitytojai sprendžia, ar 
Draugas nukrypo nuo lietuviško 
ir katalikiško kelio, ar ne.

Ir kas gali tais žodžiais patikė
ti, i ei Oratrgo darbai rodo visai 
ką kitą. Ar tai yra priimtina ka
talikiška veikla spausdinti ir pre 
mijuoti pornografines (sekso) 
knygas,
skatikų” ar Icekc- Mero “Strip- 
ryzą”? Kun. Bagdanavičius Drau 
ge išgyrė tą “Striptyzą, kaip 
vertingą knygą, kad iš jos gali
ma net melstis.

O tas ‘’Striptyzas” okupuotos 
Lietuvos okupantui buvo pri
imtinas ir prieš penkius metus 
“Pergalė/’ žurnale atspausdin
tas. Tai reškia, kad Draugui vis. 
kas priimtina, kas patinka oku
pantui. Ar Šimučiui redaguo-

kaip Almino “Satųją

<■* 6 .jaut Draugą irgi buvo, spausdi-

GAIDAS -DAIMID
SENIAUSIA ir DIDŽIAUSIA laidojimo įstaiga 

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

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

patinka. Pr. Gr.' tvirtina, kad priėmė. Tuomet tą straipsnį at- 
Draugas per tiek metų nenukry. „spausdino. Naujenos, ir nuo to 
po nuo lietuviško ir katalikiš-j laiko pradėjau prenumeruoti 
ko kelio.

Laba gaila, kad tas. “Draugo”
lietuviškas ir katalikiškas kelias
jau neatrodo, kad-jis toks būtų

Naujienas,
Pokalbio metu kun. Pr. Garš

va- pareiškė, • kad trukšmadarių 
x t%_ i - iten buvo “t& saujelė”. Aš tuo-Jis toks buvo, ir Draugas galėjo, , . . . . ,.j,.,.. . . .. , Į-roet jarn. pasakiau, kad protestu© uasididziuoti, kad-ji reca j . . .. . .. .

t- a- ■ x- -r* x j i, ’.tavo- daug, lietuvių, ir Marauettgavo L. Simutis. Bet dabar,! . . * . .® , , , »v. .. j Paiice nebuvo sales, sunon visianot Baranauske, Anykščiu si- x . , . , m. .. ,<TT. T. x:, L protestuotojai sutilptu. Tuometlėlio ‘ Visa prapuolė, tik ant lau-1 , *. ;. to ‘ ., .... to- -i- , buvo paimta sale Ford City irko pliko kelios puseles anvlcrei-l, , , . . o -nn. ... „ r ~~ i ten dalyvavo virs 2,o00 asmenų, ves ako . i-„ .~ - .. , x ... . x . Tai nėra saujele.Dabar tikrieji katalikai patrio
tai Drauge negali pareikšti savo

fyfcir Z. s member of the National Home Factions

out the 
ouse

TH ’Great Roam’ latest Trend In Interiors '

O tų susirinkimų skelbimų 
"Draugas netalpino. Tada visą 

Į tą’ lietuvių veiklos tautinį apra- 
j šymą atliko Naujienos.

Panašiai, kaip anais senais lai
kais, kunigas Vienažindis ir kun. 

:’strazdelis, tiesėsi‘skleidėjai, ne- 
} 'iko bajorų luomui’. Taip pat 

dabar tiesos skleidėjas, bei ka- 
'talik-'škų tradicijų gynėjas ir 
' kovotojas prieš Lietuvos oku
panto pataikūnus kanauninkas 
Vaclovas Zakarauskas, Draugui 
vra nepageidaujamas, jis savo 
straipsnius spausdirfa Naujieno
se.

Panašiai nepatiko Draugui ir 
teisininko Petro Stravinsko

narna pornografija9 4
Jei “Striptyzas"''’ buvo tokia 

vertinga ir premijuota knyga, j! j 
tai kodėl neišleidžia antros lai-: |' 
dns? Teko matyti Drauge žinu- į ? 
tę, kad būk tai ’‘Striptyzmas” I ' 
jau visas išparduotas. Deja, aš : 
tam netikiu. Draugas meluoja, 
nes prie tkros tiesos jam gėda 
prisipažinti. Ir kas buvo tas tik
rasis kaltininkas, kurk sustabdė 
“Striptyzą”?

i
JI 

į

ja okupantui ir skaldo lietuvius, ii 
Kas gi skelbė skelbimus Jauni-, 
mo Centre rodyti okupanto at- Į 
siųstų filmą. O kiek vedamųjų/ 
prirašė Bronius Kviklys, kad 
Helsinkio konferencijoje prez. 
Fordas pardavė okupuotą Lietu
vą. Ar tai čia nėra patarnavimas 
okupantui?

Dienraščio leidėrai kunigai 
marijonai, pradėjo dairytis į ry- 
tus ir pataikauti Lietuvos paver- i 
gėjui. Antanas Marma į
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TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

t. 2533 W. 71st Street
' • 1410 So. 50th Ave., Cicero

Teief. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKšl'žS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60550 
TeL: 652-5245

fRLJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

Aikštes automobiliams pastatyti

M

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
, LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street

11028 Southwest HwyM Palos Hills, Illinoii
TeL- 974-4410

VASAITIS-B UTKUS

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

5 — Naujienos, Chicago, 8, Ill Tuesday, May 1, 1984



įrankius, kurie mums pasako, ar 
plienas jau suminkštėjo ir išsi-

l ".praeitą sekmadienį R. L e 
tuvių Bendruomenės pirminiu 
Lė, mokytoja Antanina Repsieiri 
paskyrė savo šeimai. Ji vado 
vi uja Marcjuelte Parko JAV 
Bendruomenės skyrių:, ruošk 
įvairius renginius, Verbų savai- 
te, ypač penktadienį ir švštad e 
nį skuba į bažnyčią, užs ka į 
teismą pasiklausyti, kaip e.na 
buvusios Bendruomenėm vado

)uvo pasiųstas į 
buvo laiminga. Mo- Švedija patikrinti naujai pasta

tytą elektros jėgainę. Jis pat&-

vius, bet Velykų sckmadie 
įniršo v sus tuos reikalu*

Bendruomenės pirmininkes šeima
>iai nukritęs, lai būtų perkirt
as ne lik jis, bet ir mergaitė.

M ei
na ją išmokė lietuviškai, išau

gino. Ji pati yra ištekėjusi u2 rino ir švedus užtikrino, kad 
Lgirdo Pailg o, nagingo vyro, d abluvė tvarkinga ir gali be 

baimės gaminti elektrą. i
Be to, švedams taip pat rūpė

jo išgirs’i angliškai kalban į 
lietuvį. Joms teko prisiklau

syti angliškai kalbantį... lietu
vį. Švedai dar labiau nustebo, 
kad lietuvis tikrino jų elektros 
dirbtuvę ir nurodė, ka\) anglis-. 
kus žodžius reikia ištarti.

kad lietu/iu 
s pagrindasvisuomennės 

yra šeima. Ji 
su savaisiais 
sius, o Velykų stkmad.enį
kvietė vaikus ir anūkus,

minusius
SU-

L< ti.
Tai didelis darbas. Ji nori sa

vuosius pavaišinti lie tu viską’s 
va’giais. Ne tik margučiai turi 
bū4i lietuviški, bet ir dešros, ko
pūstai. cepel‘nai, spirgučiai, py
ragaičiui turi būti lietuviški. O 
visa tai reikia pagaminti, reikia 
supirkti, suvežti, išvirti ir pa

■ lirbanėio Argono dirbtuvėse. 
; du ’šaugino Danutę ir Mykolą 
;au suaugusius. Atėjo ir Marija 
’Augienė, uošvienė.

i

Sūnus Algirdas Jaras, 40 me
ti. <1 bąs kaip elektros inžinie- 

;ns. Byron mieste, netoli Bock- 
rordo, jis prižiūri atominę jė
gaine, gaminančią elektrą pla
nai apylinkei. Jis vedęs ameri-į 

etę Nancy ir išauginęs tris su- 
nu>: Petrą, Pilypą ir Dovydą. 
Pirmasis, baigęs kolegiją, išva
žiuoja į Io\vą; ten nori univer-. 
Jtetą baigti. Pats jauniausias 
yra 11 metų, gerai mokosi. |

Kaimynystėj gyvena Jonas t 
Kreivėnas, vienišas, tai ir jis pa-1 
kviestas Pavasario šventei. Sū
nus Algirdas Jaras, Byron mies-1 
te prižiūri elektros jėgainę. Jo’ 
žinioje yra būrys darbininkų, | 
net jis prižiūri visus darbus.

ruoš t

ma, gimusi dešimčia mėnesių 
prieš Antrąjį Pasaulinį karą. Ji 
tuo melu mokytojavo Lauku
voj, visai netoli vokiečių sienos. 
Buvo mokyklos vedėja. Gimusi, 
augusi ir besimokinusi Tauragė
je, ji nenorėjo trauktis iš gim- ' 
tojo krašto, nors turėjo įsaky
mą persikelti mokytojauti į Vil
niaus apylinkę. Atidėliojo, neva
žiavo. O kai užgirdo, kad gali 
prasidėti karas, tai ir nevažiavo.

Laimos tėvui buvo įsakyta iš
kasti pakalnėje apkasą. Juo tu
rėjo pasinaudoti rusai, bet pasi
naudojo jis pats. Pirmą karo va
landą vokiečiai paleido artileri
jos sviedinį į apkasą. Jis girdėjo 
atūžusi sviedinį. Jis turėjo ran
koje mažą Laimutę. Užgirdęs 
šūvį ir švokštimą, tėvas krito į 
apkasą. Jeigu nebūtų nukritęs, 
tai pats būtų žuvęs ir mergaitė 
būtų netekusi gyvybės. Sviedi, 
nys sprogo ant pakilimo, c. jo 
skeveldra nunešė tėvo išpiltos 
žemes viršų. Jeigu nebūtų stai-

Buvo įdomu pasiklausyti Rep- ’ 
šienės sūnaus, elektros inžinie
riaus Algirdo. Visi susidomėję 
klausosi jo paaiškinimų.

— Aš noriu, kad tu, prieš iš
važiuodamas^ man pataisytum ' 
džiovintuvą, — įsiterpė molina. J 

Minia, Tu nori, kad mes i 
tau taisytume džiovintuvą sies 
Šventės metu?

Inžinieriai pažadėjo pataisyti, 
t bet jie neatsivežė įrankių, 
i Buvo 
• maistas,

— Ar nėra .pavojaus dirbti jaukios Velykos, 
atomo jėga varomej jėgainėje? j
— paklausėme. į _______

— Ne, nėra, — jis trumpai ir j 
nedvejojančiai atsakė.

— Skaitome spaudoje, kad
skaldomo atomo dalys sukelia 
vėžį. .. ‘

— Jok:o pavojaus nėra. Skal- ’ visokių veiksmų versmė. j v •
domas atomas nesudaro jokioj Laisvasis lietuvis neturėtų*., bsizveligiąn
pavojaus. Aš jau virš 15 mietų pamiršti taip pat, ‘kad ėjimas į j _ .
dirbu ir jokio vėžio neturiu. Bei- bet kokius kompromisus su j ...”
kia dirbtuvę ger
jokio pavojaus nebus, negali ’ džia Lietuvos interesus. ___
būti. . i dien visa lietuvių tauta yra

— Tai kaip jūs apsisaugojate? | įtraukta į tautos egzistencijos
— Yra instrumentai, kurie pa-’ kovą. Tokios kovos metu pa-. .

vojų iš anksto praneša. Jeigu iš'prastai jokie privatūs konšach-j ^ieve JUHins padt a. 
anksto žinai, lai imiesi apsau-f tai ar kompromisai su priešu j 
gos priemonių ir pavojui neleidi nėra daromi. Priešingai, bet] 
priartėti, — atsakė inžinierius.' koks santykiavimas

— Pats pavojingiausias daly-• tokiu melu visame civilizuota- 
kas yra plieno vantždžiai. j me pasaulyje yra laikomas tau-,

— Plienas kietas, neturėtų su- • tos išdavyste. Lietuvių tautos •
daryti pavojaus. j kova už laisvę kiekvienam lie-Į

— Jums atrodo, kad plienas ’ tuviui turėtų būti šventa kova, I 
kietas, bet mes.žinome, kad plie- { nes tai yra kova už pagrindines j 
has minkštas. Plieno vamzdžiais ’ žmogaus teises. Toji kova yra 
varomas 500 laipsnių karščio tu- brangi visiems žmonėms, kurie 
rįs vanduo. Tas karštis snminkš- tokias teises vertina.
tina plieną. Bet mes turime šiandien mes stovime naujų

2212 W. Cermak Road

Skulptūra

R NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 
R NOTAR1ATA1 • VERTIMAI.

pASKOinS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM* 
ra ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iSSIMOKUUtAU.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Ų

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

Chicago, UL . Tel 847-7742

CfiAL iSTATI FOR | RIAL BITATB FOR 1ALM

J. Dagys

nepaprastai „ skanus’
įdomūs pokalbiai ir^- Britanijos I. 

i verkios metų
sų akis stovi nauji darbo barai. 
Deja, mūsų greols jau nebedi- 
deja, bet mažėja. Daugeliui 

j emigravus arba pasitraukus į 
amžinatvę, ant 
dar didesnė ir

uvių Sąjungos 
angoje. Prieš mū-

gimti iš naujo”. Mūra adresas: 
321 Oak Lawn, Ill., 60454.

K1I

TISŲ RCŠlį DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTS
INCOME TAX SERVICE

B529 So. Kedzie Ave. — 778-223J
■'■■■ - ........... . ■ — -------------------- ------------- z. —--- ---------------

Svečias
suėmė 1 / melų

DBLS trisdešimt šeštas...
Atkelta iš 3 p&.

: kojo veikimo bazė yra pirmoji: našia.i . . . .. . Į

likusiųjų gula 
sunkesnė darbo

i visa tai, aš
J linkiu Jums, mieli šio suvažia- 
> vimo Delegatai, šviesaus idealiz- 
• mo ir ištvermės. Tenebūna mū-i prižiūrėti, tai okupantu labai skaudžiai pažei-|1,lu n iguana mu-

nebus, negali‘džia Lietuvos interesus. šian. Į s« širdyse nei RrsEelio apatijos.
Ir tik tuomet; ka mes visi liku
sieji prisidėsime kuo galime, 
DBLS veikimas bujos ir toliau.

(Iš Europos Lietuvio)

su priešu »

Aleksas Ambrose

CH1CAG0S LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausia 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

664 psl.y vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina 515. ,

Persiuntimas — $L
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Jėzus yra Dievas
‘Taškui Jėzus sakė Tomui: 

‘Dėk čia savo pirštą ir pažiūrėk 
į mano rankas, išresk savo ran
ką ir įdėk i mano šoną, ir nepa
sirodyk netikįs, be: tikįs!’ Tomas 
atsakė ir Jam tarė: ‘Mano Vieš
pats ir mano Diev\s!’ Jėzus sakė 

:į jam: ‘Kadangi tu esi mane ma
tęs, esi įtikėjęs. Palaiminti, ku
rie nematė, o tačiau įtikėjo’ Jono 

•20:27-29.
j Maloniai kviečiame pasiklau- 
| syti šios radijo programos šian- 
• riien 8:45 vai. vakare radijo ban_ 
jga 145C AM per “Lietuvos Ai- 
i dus”.

Sekmadienį 9 vai. radjio ban
ga 1490 AM per Sophie Barčus 
išgirsite: ‘‘Naudokitės dovanai”.

Jei turite klausimų, malonė
kite parašyti — atsakysime ir 
prisiusime knygelę: “Kaip ai-

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

Steven Jenkins, kuris nušovė duj9 butu mūrinis. Labai geros pajamos, 
bankininkus, paėmusius jo tėvo 
farmą už nesumokėjimą skolos 
Minnesotoj, Nanhoe miestelyje.

— Peru vyriausybė paskelbė, 
kad Žibančio takg. maištininkai 
jau nužudė 32 kaimiečius.

Dilelis butas savininkui. Geras inves- 
tavimas.
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.
Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
Nebrangus. ;

ŠIMAITIS REALTY \

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, greiti 

>ar įrituotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Ava. 
Tol. 927-3559

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

KAINA — $17. (Persiuntiirui pridėti $1) 
Sfąsti čekj:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

Pirmasis elektrinis keltu- 
buvo įrengtas Demarest 

Bldg., New Yorko mieste 1889 
metais.

Z INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tek: 436-7878

D ĖMĖSI O t-.
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensiniukams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ave.f

■ Chicago, III. • • ‘
Tel. 523-8775 arba 523-9191

S George Schmith, radijo 
pranešėjas Jungtinėse Tautose? 
gali pranešinėti 66 kalbomis ir| 
susikalbėti 30 1

TAISO ORO VĖSINTUVUS, . 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO •: 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys

Tel. 585-6624

©rjanlz* ear poete te 
save f£30liną.
Don’t be a Bar, L

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

American Travel Service Bureau
1727 S. West»ru A v®., Chicago, Ui. 60643

TeleL 312 238-F787
’ Nemokti®** paUrnavUnas uteifcut lėktuvu, traukiniu, laivą keik 
(cruise*), viešbučių n automobilių Duomarimo rezerv&ciiaa; Parduodi 

tie kelionių draudimas; Organizuojame keliones į Lietuve Ir kitus kraštui 
SxxUrome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame irrfry 
uacijEA visa L* Kelionių rei^juaia.

• Taupykite skriedami Chartered lėktuvais, tik leixn rss^rraon rieti 
i anksto — prieš 45 - 60 dienų. f

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naajitflose galima gantl nepaprastai {domius gydy
tojo, viaoonHenė? veikėjo ir rašytojo atuminimuk. į.

Or. A. Gusoen _. MINTYS IR DARBAI, 259 pal, liečia 1905 
metę jvykiua, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai h 
ruairūpinimą_______________________________ |8.0C

Dr. A. J. Gasmen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata k 
grožis. Kietais viršeliais____- _______ _

s Minki tais viršeliais, tik 

Or, A. J. Gtusen — AUKžTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Ketionės po Europą įspūdžiai. Tik___

Eiooey orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo iHaldomn,

64.00
13.00

12.06

ATDARAS APŽIŪRĖTI 
sekmadieni nuo l iki 5 vai. p. pi. 
6429 S. Fairfield, visai naujai 
atremontuotas 3 miegamųjų mū
rinis “bungalow” su 2 vonioms 
ir atskira kambariui- Skambinti 
776-0124 arba 436-0601.

REPAIRS — IN GENERAu 
{vairūs Taisymai M. ŠIMKUS -

Notary Public 
INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, gimimu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra-* 

šymai ir kitokie blankai

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
oaruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis. 1 ’ •

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

Siuntiniai j Lietuvi j 
ir kitas kraštus ;

į F. N EDAS, 4059 Archer Arenos,
j Chicago, 111. $0632. Tel. Y A7-59T

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

6(

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

kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama .“Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

— NAUJIENOMS reikalingas 
raidžių rinkėjas mokantis dirbti 
Mergenthaler mažina. Jauną 
rinkėją išmokinsime. Geras at
lyginimas, geros darbo sąlygos. 
Kreiptis darbo valandomis.

FOR THE SMILE 
0F HEALTH.
Į^ALL NATURAL-J

fytpa G£NtLE
LAXATIVE

4 "f- **

j lenos, Chicago, 8, UI

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Za polis, Agent 
3208’A W. 95th St 

Everg. Park, III.
60642 - 424*8654 &

t)

Advokatas . * 
GINTARAS P. ČEPĖNAS Ą 

Darbo valandos: Kasdien: noc 
& vai ryto iki 6 vaL vakarą. 

Seatad.: nuo » vai. r. iki 12 vai <L 
h pagal susitarimu.. •: 

TeL 776-5162
M49 West 63rd Street 

fThlęsgo, UI. 6062E

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS - 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitaria*.

Chicago, I1L 60629
TeL: 778-8000

• 1983 CNtttem. irc.

I. 1984


