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PADĖKA PREZIENTUI UŽ JALTOS 
SUSITARIMO PATIKSLINIMĄ

Amerikos Lietuvių Tarybos < 
pirm. dr. K. Šidlauskas pasiuntė 

. telegramą prezidentui Reaga- 
nui, dėkodamas, kad savo pa
reiškimu jis išryškino, jog Ame
rika nėra davusi sutikimo, kad 
Jautas susitarimu Europa būtų 
pasidalinta įtakos sferomis. Jal
tos susitarimas buvo trijų didžių 
jų valstybių pasižadėjimas "at
statyti nepriklausomybę kraštų, 
išlaisvintų iš naciui Pirm. dr. K. 
Šidlauskas telegramą užbaigė; 
žodžiais: “Mes tikime, kad Jūsų 
pareiškimas taipgi apima Pabal
tijo valstybės, kurias.II Pasauli

OKUPUOTOS LIETUVOS
MOTERIMS MEDALIAI Už 1 

DAUUGIAVAIKYSTĘ

Sovietiniai rusai, kurie okupa- 
į vę Lietuvą žudė jos žmones de
šimtimis tūkstančių, dabar pro
paguoja vaikų gimdymą. Įsiti
kinę, kad lietuvių, kurie gimė 
ir augo laisvoj Lietuvoj, jie r**-, 
pajėgs surusinti, visą energiją 

.dabar deda į naujagimius, ma- Į* 
j no, kad pasiseks juos "‘naujais 

sovietiniais žmonėmis” išauklė
ti.

.ukseiausias' 
s” apdova- j 

’ ordinais' 
jo į rr medaliais 117 daugiavaikių^ 

motinų. Pranešimas nenurodo, ‘ 
kiek jos vaikų pagimdė, bet pa- 

I čiomis krašto versliausiomis 
| terimis išvardintos — *■” 
I Liuba Azarevičienė,

no karo metu iš nacių pagrobė. Pereitą savaitę “A 
Sovietų' Sąjunga”. Prezidentas Į Tarybos Prezidiumą 
Reagan padėkojo dr. K. šidlaus- nojo “Motinos šlovės ’ 
kui už. parodytą pritarimą 
paskelbtai Jaltos susitarimo 
terptėtacijai.

PRIMENA KALINAMĄ 
PETKŲ

; mo- 
septynios: 

Kaunas;
Vašingtone veikianti Europos* Birutė Bierontinė ir Kazimiera 

saugumo rr bendradarbiavimo Į Norvaišienė, Plungė; Ona Jan- 
komisija savo informacijų biu-j čiūrienė, Molėtai; Aldona Ona; 
Letenyje “CSCE. Digesf’ rugpiū’ I Jasevičiene, šakiai; Stanislava! 
čio 22 d, pažymėjo, kad. ViktorasjrMan^oskien^ Alytus; ir Jani- 

JPętkus yia kalinamas izoliuotas; na PuskepaJiehe, Raseiniai. 
Permės lageryje. Nuvažiavusios :---- --------
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KETVIRTAIENIO VAKARE IŠKĖLĖ 
PIRMĄ SATELITĄ

Erdvėlaivis pavėlavo 6 minutes ir 50 sekundžių iškilti
CAPE (LAXAVERAL, Fla. — tuvai buvo išsiųsti į wvDiscov 

Ketvirtadienį po pietų iškilęs ry” pakilimo apylinkę. įtekti 
erdvėlaiv s paleido pirmąjį susi-’ vų savininkai bus patraukti tei 
Sekimo satelitą. Erdvėlaivio va- man. Jei nebus įrodyta, kad t 
lovyhė džiaugiasi, kad paleistas į padaryta be blogų tikslų, tai b 
atelitas iškilo reikalingon aukš vienokia bausmė, bet jei paai 

’.umunj "Discovery” užmezgė. kės, kad tai padaryta šnipinė, 
•yšius su iškilusiu satelitu. Jii 
krieja s :voj orbitoj ir gali pri
imti ir neįduoti reikalingas ž

teli- į 
iai neprisilaikė jiems skirtos or- : 
tos, o vėliau nuklydo erdvėm Bu ’ 
vo padaryti dideli nuostoliai su- • 
sisiekimo bendrovėms. Visiems • 
malonu, kad pirmas satelitas bu- j 
vo sėkmingai iškeltas ir tvar-j 
kingai veikia.

Visiems Erdvei Tirti komisi- į 
jų pareigūnams ir 6 astronau-j 
tsnis Sėdėjusiems ‘"Discovery^ : 
erdvėlaivyje buvo labai nemalo
nu. kad “Discovery” buvo pri
verstas pavėluoti 6 minutes ir 
5(1 sekundžių. Jeigu būtų rei
kėję ilgiau laukti, tai visą rerica- j 
lą būtų reikėję atidėti kelioms : 
diei^oms.. Reikia . neužmirštai 
kad kiekvienas atidėliojimas kai
nuoja milijonus doleriu.

• Pikčiausia, kad šį karią erd-1 
vėlaivis pavėlavo dėl priežasčių, ■ 
visai nepriklausančių nuo erd
vėlaivio gamybos ar tarnautojų. 
Tuo tarpu nenustatytas priežas- 
tys. kodėl buvo sudarytos kliu- ! 
tys erdvėlaiviui suvėluoti.

Pakjliinąs buvo suvėluotas dėl - 
j dviejų žemai skrendančių, pri-Į 
vačiu lėktuvu. Erdvei tirti ad- 1 
ministracija pranešė 
lėktuvų savininkams, 
piūčio 30 dienos ryte 
tu laiku uždrausta 
(Lape (Canaveral padangėse. Bet ' 
lėktuvu savininkai visai nepri-i 
valo iškilti. Visi žino, kad pa- j tarė 
sirodę privatūs du lėktuvai ne- griežtai, 
turėjo pasirodyti erdvėlaivio1 tininkam 
pakilimo srityje, o vis dėlto ten ! mokesčius, 
jie praskrido visai pro paruoštą i--------------------
rūkstantį “Discovery”. Už ke-i — Sukilėliai prieš samdinis 
lių minučių trečias privatus lėk Į apsupo Xicaraguvoj numu 
luvas. Policija žino kam tie lėk 
tuvai priklausė. Jie turės nustaj buvo vežami JAV kariuomfei 

bet buvo sandinistų numušti.

TELAV1VAS, Izr. — Izraei 
darbiečių vadas Simonas Pei 
padarė dideles nuolaidas šai 
rui, bet susibara, kad pastai 
sis neatsisakys perleisti vyria 
svbe darbiečiams .

Šamiro Likudo partija yra 2 
miai mažesnė, bet jis reikal; 
ja tokių pačių teisių, kokias 1 
ri darbiečiai. Negalėdami 
tsip valdyti Izraelio, kai dal

i susitarė pasidalyti valdymo 1 
ką tokį, 25 mėnesius kraštą v 

i dys darbiečiai, o vėliau tiek ] 
i mėnesių valdys Šamiras. I 
j šamiras gali pareikalauti pin 
j valdyti kraštą pirmus 25 r 

nesiūs .o darbiečiams leisti t 
i dyti vėliau, šamiras planir 
! tiek įerzinti Simoną Peres, k 
j jis pritrūktų kantrybės.- gai 
> širdies priepuolį, ir leistų vieni 
šamirui valdyti Izraelį. Šai 
ras bijo vieno dalyko — dar \ 
nų rinkimų. Jei šiandien vyl 

. rinkimai, tai šamiras pralain 
: tų. nes Izraelis grįžtų prie < 
- mokralinės tvarkos.

VĖTRA APVANOJO 
OKUPUOTĄ VILNIŲ

! Rugpiūčlo IT d. vakare Vilnių 
ir jo apylinkę smarkiai apvano
jo- didelėuvėtra,: kurią okupuotos 
Lietuvos sonoptikai (taip ten vd-1 
dinami oro žinovai) vadina 
*šk’-a!u” (tai yra sul:>?tuvintas; 
angliškasis ‘‘squall”). T

i 
' Anot Vilniaus spaudos “Lie | 

. , . .•, . . , „ taus srautai netruko užtvindvtibet Irako, prezidentas paskelbė , _gatves. Tikras “ežeras išsiliejo | 
'Raudonosios Armijos pj-ospek- 
te.-'čia sutrikcČ’eismas. O vėtrai 
jau lenkė medžius ir jie viens 
po kito krito skersai gaivių ir 
nutraukė kontaktines troleibu-

DU IRANO LAKŪNAI ATSKRIDO Į
IRAKA, PRAŠO TREMTINIŲ TEISIŲ

Revoliucinė Irako taryba Islamo švenčiVproga paskelbė 
ilgiausią belaisvių sąrašą, visus ValeuTb

rį Irako oerodramą, tai irakie
čiai visuomet duos tremtinių 
teises atskridusiems iraniečiams.

Jokia kita valstybė nekviečia

BAJADAS, Irakas. — Du 
Irako liūliai, atskrido į Bagd^-

_ do aetodrejma Amerikoje gamm
- i tu kovos lėktuvu nusileido ir pa

nori Saugiau praš^ jįelus tremtinių tei-į grobti kitos valstybės lėktuvų 
sės.

Vakar susirinko .RevoliucinėŲkad Černen
Irako tarvha. paskelbė kelis šim 

StiAa®'1^^taS’- Irano belaisvių ir praneša,
? .vadas, komunistų partijosycen-‘ kad Įslamo švenčių proga palei- 

- ■ . ... - -■-------------------- '

■ vo konfiskuoti jo visi gauti laiš- - . .'. ■ ---- . -
kai, užrašai ir paskiau sunaikin-j ___ _

kalinamas jis 1983 m. j ginja ar jįs pajėgtų pakalbėti.

Amerikiečiai reikalauja, kad ganizuotai bėgli į Iraką ir ten 
oficialiai būtų pranešta tikslios laisvai gyventi. I------- . ..
žinios apie Černenkos sveikatą, kiš į iraniečių visuomeninius ar 
Savo laiku jis buvo išvažiavęs į -
Rytų Vokietiją komunistams rėš progos susirasti darbo ir laiš
kalbos sakyti, bet vietoj didelės va’, niekieno nepersekiojami gy- 
salės, jis-buvo nuvežtas į Vo- venti ir dirbti Irake- Jeigu no- 
kietijos ligoninę. Peršalo ir su- rčs, tai galės išvažiuoti į užsie- 

Konstantin Černenka sunkiai1 sirgo.' 
serga. Jau nuo balandžio 13 
dienos jis nepasirodė jokiame 
viešame Maskvos-.susirinkime.
Jis dar nėra toks senas, bet jį 
kankina emfazina, kuri apsunki
na plaučius, jam dažnai pritrūk
sta oro. Jis turi emfizimą ku
ri atsiliepia į'širdį ir kitus Orga
nizmus, Sovietų spauda nieko 
neskelbia apie Černenkos slogą.

įsijungęį lietuvių Helsinkio gru- 
. pę, sužinojęs apie tos grupės na
rės Onos Lukauskailė s -Poškie
nės mirtį.

AMERIKAI RŪPI 
ČERNENKOS SVEIKATA

.WASHINGTON, D. C.

kad Islamo švenčių proga palei- 
tro komiteto genėralinis sekre-Į do visus sąraše suminėtus ne
tolius; o jeigu reikėtų kada su ’ iaisvius. pati taryba viešu- 

i juo pasikalbėti telefonu, tai ne-;inon Irano valdytojo vartojamus 
‘ . žaurumus, kviečia iraniečius or-

Irakiečiai nesi-

tikybinius įsitikinimus. Jie tu-

"šį Revoliucinės tarybos nutari
mą. nes Irakas tebekovoja-prieš 
iraniečius. Irakas siūlė tartis ir 
baigti karą, bet Chomeini atsi
sakė tartis, kol iraniečiai nesu
nkus irakiečiu ir nepakars Irako, ,

sų linijas” 
j Šioji .a ūdra praslinko pro Juod j 
tšilius, Trakus, ^okc/pietvakari- 
; ne; Vilniaus apvlinkę link Kai- 

, šiadoriu. Apskaičiavo, kad liū-l 
BEIRUTAS, Lib. — _a’ai atnešė maždaug 3 kibirus 

nuo širdies smūgio mirė P.erre kvadratinį metrą plo.
Gemajel, daiktinio Libano pre- to Vėjo ?iekė lfi me | 
zidento Anrn Gemajel ievas. ; per sekun(1ę (apie 35 ameriko- 

Piene Gemajel risą gyxeni mv]jos pcr valandą).
mą vedė griežtą kovą pries m u-, J____________
sulmonus. lis buvo Libano — ateinančiu metu visi 
krikščionis ir visą laiką ,-ėme Chicagcje gvvenan.tieji žmOnės, 
krikščionių poziciją. ‘ turintieji viena hutą, privalės

•Pierre Gemajel, pamatęs, kad prane>ti gvvcntojams apie dū-
nėra vilties susitarti su Sirija, kambar,.je . tvti( kuI.-ais sllIHe;im;r;s !i(
jeigu nebus panaikintas susi ta-( 
rimas su Izraeliu, nutarė rizi 
kuoti ir pabandyti tartis su .:ri- 
jiečiais. Jeigu ne velionis, tai 
sūnus būtų nedrįsęs laužyti susi
tarimą su Izraeliu.

V

(Dalisnis premjeras Rasid į 
Karanii kviečia visus libaniečius; 
būti ramiems ir tęsti velionio 
Pierre Gemajel politiką. Jam 
atrodo, kad galima atgauti Li-j 
bano nepriklausomybę, nes yra j 
vilties išprašyti Izraelio ir Siri
jos karo jėgas iš Libano.

Premjeras bijo, kad nesusilp
nėtų prez. Amin Gemajel pozi
cija.

prezidento.

MIRĖ LIBANO
PREZIDENTO TĖVAS

Lib. — Vakar

visiems'šė. kad 
kad rug- | cialią 
nustatv-: džiams, 
i *j >l -sk raid vii jo.

— Harold Washington p 
Mondale prižadėtų s] 
paramą Chicagos j' 
bet jis nieko nepriža-

Ponia Rosalyn Carter i 
Geraldinai Ferrara i b 

kai atsakinėjo laikr 
s paskelbus mokan

Teharano kalė- 
laikomi suimti

Nicaraguvoj namu 
lėktuve ginklus ir šovinius.

paskelbtas Ma- 
pranešimas sa- 

kad Iraką pasiekė aviacijos

pare 
lietuviams yra gana 
žįstam as, nes kelis 
skelbė Lietuvių Diena senate

KALENDOReLIS
Rugsėjo 1: šv. Egidijus, Vęrena 
Daugcinas, Gunda

Rugsėjo2: šv. Antoninas, Kalista
Protenis, Tugaudė

Rugsėjo 3: šv. Grigalius Didysis 
Btonislava, Sirputis, Mirga

Rugsėjo 4: šv. Marinas,. Rozalija 
Rimantas, Germantė

Saulė teka 6:11, leidžiasi 7:28

Ryte gali lytį*

nius arba namo .
Irakiečiai nepaskelbė atskri

dusių lakūnų pavardžių, kad
■ Chomeini neįsakytų persekioti 
Į Irane likusių lakūnų artimųjų. 
■Jie nepaskell>ė, kuriame serodro 
į me nusileido at.skridusieji lakd
inai. Jie tiktai paskelbė, kad la- 
j kūnai atskrido Amerikoje ga- 
j mintu Phantom F-7 lėktuvu. La 
kūnai tvirtina, kad Chomeini ir 
toliau tebežudo Irano gyvento
jus ir karo lakūnus. Kaip karo 
kalėjime .tai ir 
jime šaudomi 
vyrai.

Washingtone 
žagadyn grupės 
ko, 
kapitonas Raman Nagyb. Ka
pitono brolis Mosen buvo sušau
dytas praeitą .vasarą.

Daugelis nustebo, kad Irako 
Revoliucinė Taryba leidžia pa
leistiems iraniečiams grįžti į Tra
ną. jeigu jie nori.

‘Irakiečiai priims bet kokį Ira
no lėktuvą, kurs nori atskristi į 
Traka ir atskridusiems žmonėms 
duos tremtinių teises. Jeigu ira
niečiai pagrobtų Irano lėktuvą įsipareigojimavyra didesnis, ne- 

juo atskristų į bet ku- gu instrukcijose įrašyta.

i— Teismas atėmė iš John Zac ; 
, caro senos moters turto globėjo Į 
pareigas. Jis buvo pasiskolinęs 
$175,000, bet visus grąžino. Tei
sėjas Edwin Kast off pareiškė, 
kad Zaccaro prisilaikė teismo 
duotų instrukcijų, bet globėjo Rosalyn Carter, buvusio prezidento žmona, daugiau politikuoja 

negu buvęs prezidentas. Ji pagyrė Geraldiną Pervarą už drąsų ’ 
laikymasis mokesčių klausimu. « ■



_ NEPATEISINAMA “KOVA”
'Argentinos L. Balsas per- pnpąžinti, kad kova su komu- 

spartsdino 1956 metais dr. P. 
Grigaičio apžvalgą apie kovą 

l'tarp komunistų ir katairktį.
iKeįiąmos mintys dar ir šian
die? galioja.

N. Red.

Dienraštis “Naujienos” savo 
apžvalgoje patiekia visą eilę ar- 
jumentų, Įrodančių, kad kuni
gų mari’onų “Draugo” skelbia
moji ktikščibniškoji “dvikova” 
komunizmui yra Hk tušti žo
džiai.
1 Kadangi ir Argentinoje dau
gelis klaidingai galvoja, daliii- 
$}ami pasaulį tik į du frontus 
(Jcrikščionybės ir komunizmo), 
tat patiekiame šį 4,Naujienų” ap 
žvalgos straipsnį:

“Draugo” vedamajam svarsto- 
pias itin svarbus kovos su komu 
pizpiu klausimas. Vedamojo au* 
toriuš piešia ’ją, kaip “didžiulę 
dvikovą tarp komunizmo ir krik J

nizmu jau yra daugiau kaip per 
pusę pralaimėta? E et tai juk 
būtų milžiniškos moral:nės pa- 
rame? teikimas komunizmui!

Mūsų lamei toli gražu re vi
si gavoja taip, kaip to vedamojo 
autorius. Kovojo su komunizmu 
ir tų šalių žmonės, kuriose krikš 
č onybei nėra jokios vilties Įsi
galėti; ir reikia (fižiaugfiis, kad 
Vakarų tautos stengiasi jiems. 
padėti, nors ir nesitikedamos, J 
kad jie kada nors priims krikš
čionių mokymus.

Taigi, taip statyt' klausimą, ■ 
kaip jį statų “Draugas”, negali
ma. Į

Apshnaskavusi tironija

Nurodę tokią stambią klaikią! 
“Drauge” straipsnyje apie “dvi-į 
, . <____ :___ *

Pako vasarvietės miškas ir azeras.

kovą tarp komunizmo ir krikš-j nomine žmonių gerove, — nors 
- .....................visiems žinoma, kao jie uždrau

dė darbininkams' štreikroti.grą-

Chicago. IL 60629 arba 4t4t/<>nu
(312) 77X45900. .

gre c 
žiuoč

. n

lėtoje P. Trir senka manė, 
1 ant šio -piliakalnio stovėjo- 

kokio bajoro pilis, statyta 
augiai jau po karų su kry 
ais Yra žinomu, jog dar 
a. piimąe purėje Žygi- 
.s Senasis suteikė Karmė- 
kui kurių fundacijų. Tai

gi. galimas dalykas, kad jau tuo I 
■ laiku Karmėlavos piliakalnyje 

buvęs gynybinis dvaras, kuris 
ųaiejo šiik.ti ir vėlesniais laikais.

i Tačiau ar yra šiame piliakal
nyje ir ankstesnių žmonių gyvc-i 

j nimo pėdsakų—galės pasakyti, 
Hktai jo archeologiniai kasinėji-1 
i irai. Apie šią pilį vėliau susikū- 
.* rė K-'.rmėlavos cvvcnvietė, kuri 

XVIII a. pabaigoje turėjo mies-
I 4 į to teise".

Vyt. DauguHs

VARŠUVA - MASKVA

Pasirodo. kaip Caro Wasingto- 
no ir Maskvos tajp panašiai 
tarp Varšuvos ir Maskvos vei
kianti betarpiško susiekimo te
lefono linija, vadinama “karš
toji’’ (Hot Line). Lenkai tą bė
dos susi«ekimą vadina ‘ karštuo
ju telefonu’’. Tas telefonas vie
ną kartą supa savo. Tai buvo pra 
eito gruodžio 18 d., kai Gomul
ka patyręs, kad Gierekas su Mo 
varu padarė suokalbį, norėdami 
iš jo atimti valdžią, karščiuotai 
stvėrė to telefono ragelį šauk
tis Maskvos pagalbos. Telefonas

Į neveikė. Jis buvo “šaltas”...

ščionybės”, ir jam rūpi, ką pa- 
^ai,dfe pasirinks.

Jo nuomone, pasirinkimas te- 
gąli būti tik tarp krikščionybės 
ir į^iiSĄŽiizmo ; ’;: { f ’

Šitaip statant klausimą, yra la Į 
bai staiinnama tes kovos apim
tis. .“Drau^fe^ bė. abejonės, ži
no, kad kovą su komunizmu ei
ną 4 tykiose milžiniškose Azijos 
šalyse, kaip Kinija,1 Indija ir Pa-;; 
kistahąs;l‘kad: ji eipa Japonijoje, 
Korėjoj, .Indokinijoje,., B urmo j. 
Tai, (Sjamp), žerpėje,.Indonezi
joje ir Cėilone. Bet krikščionių 
tęną&beveik nėra.;

Jei sakysjme, L kad žmonija 
šiandien turi pasirinkimą tik 
taip komunizmo-*ir krkščony- 

tai kaip tada bus su tomis 
. aukščiau paminėtomis šalimis? 
J. krikščionybę jos tikrai nebus L -X*"* • * J • **atverstos nei per 10, nei per 50 
.metų. O jų gyventojai sudaro 
-apieo pusę visos žmonijos- 
-/• Tad pusę žmonijos pripažin
tume žuvusiai

. ; Be ito,- krikščionybė turi labai 
nėdaūg pasekėjų arabų šalyse 
Azijpj-ė. ir, Afrikoje. Tenai vieš- 

. patauja rnūsulmonai Argi“Drau 
mano kad jie atsimes nuo 

. įlohameto -ir priims kriksčiony- 
Jbęli' Jei ne, tai -visa Vidurinių

čionybės”, imame kitą jo mintį.]
Jisai kalba apie “biaurų mark-i

sistinio vyno svaigulį”, turėda-’s’lldami mirties bauspie, įsteigė 
mas galvoje- bolševikinį komu-J 
nizmą, kuri jisai maišo su mark- > 
sizmu; Tai, deja, Idaugelui žmo-j 
nių įprastas intelektualinis apsi-J 

, leidimas. . ,
, 1 •- Tačiau žiūrėkime toliau^ kas
I I * '

pas jį iš to mišinio pasidaro.Ve-
damojo autorius rašo:

“Vienas1 marksizmo nuopel
nų yra tas, kad jis iškėlė aikštėn

; individualinio, ir telktinic (tur
būt, visuomeninio?—"N.” Red.) 
gyvenimo' ekonominių sąlygų 
reikšmę.....

“Komunizmas patraukia ma
ses ne savo plačiajai visuome
nei nežinomomis filosofinėmis 
ir. ekonominėmis doktrinomis,

tema, tąi Leninas dar pridėjo, 
kad tai esąs ‘ revoliucinis mark
sizmas”. Daugelis Vakarų dar-į 
bininku buvo apgauti. Tačiau' 
šiandien jau beveik visur dau-| 
guma darbininkų supranta, kas 

j slepiasi po bolševikų “marksiz- 
. Darbininkų mases 

suko nugarą bolševikinėm ko (

Į mes turėsime sakyti, kr 
’ esmėje vvkdė ge 

tas ju ženklas u* 
buvo “biaurus”?

LAIŠKAI PREZIDENTUI
K ONG R ESM AN AMS, 

SENATORIAMS

atiduota komunizmui

męs jicaime 'apsaugoti

jąiĮ^,U išreikštą. pažiūrą, tektų

vergų darbo stovyklas r pavęr- 
iė kolchozų bauužiaunninkajs 
ūkininkus!

Kas “D.” vedamojo autorių mc” maske. 
privedė prie tokio nusilenkimo 
komunizmui? Jo nemokėjimas munizmui. tik katalikiškoje Ita-Į Buig. 
atsk>ti bolševikinį komunizmą b?oje komunistai dar turi 
nuo markszmo. ž 1

Pastarąsis iš tiki uju iškėlė 
aikštėn socialinius netc’sngu- 
mus Vakarų šalyse ir per dešimt 
mečius mokė kovoti su rais — 
tais laikais, kada apie Lenino' 
“komunizmą” dar niekas nebu-j 
vo girdėjęs. Marksizmas todėl 
padarė popularus Europoje ir 
ir dėl to, kad Rusijos bolševikų 
vhidlas pagrobė T savo rankas

r Bilijonus šalininkų ir v?Jdb Ro-> 
( mos provinciją, kurioje yra 

Roma ir Vatikanas; daug pase
kėjų jie dar turi ir katalikiškoj 
Prancūzijoj, — tuo tarpu, kai 
Anglijoj ir Skandinavijos ša
lyse komunizmas beveik išny
ko. i

bet kova, kurią jis veda prieš] valdžią,tai, jisai apsikaišė “mark 
tam tikras socialines neteisybes,* 
o ypač noru, kurį jis perdėtai 
rodo visuomenėms, parūpinti 
gerovę, atitinkančią milžiniško
mis g;
šaulio turtų išsiplėtimui”.

“D.”’ editorialo rašytojas su
tinka, kad ekonominė gerovė, 
nors ir “nėra viskas”, bet yra 
“esminis elementas normaliai 
žmogaus raidai”.

Ir šitą svarbų reikalą, girdi, 
iškėlė komunizmas, kuris tuo 
patraukia prie savęs minias.

Tokio didelio komplimento 
komunizmui mums dar neteko 
matyti niekur kitur, išįmast ko
munistų ir, sąmoningų ar nesą
moningų, bendrakeleivių spau
dą! ■ : ■ - - .’-

Tik pagalvokite: Leninas ir 
Stalinas,-esą,, kovojo prieš socia
lines neteisybes ir rūpinosi eko-

plunksno^nig.
Szz' A&o kovojame?

i 
ąmybos priemonėms ir pa j Rusijos; bolševikai įsteigė de:

O “D.” vedamasis bando pub
liką įtikinti, kad tik krikščiony-; 
bė tegalėsianti įveikti komuniz
mą, atakuodama tą maską, ku
rią jisai yra užsidėjęs^

Po maska, girdi, slepiasi geri 
dalykai,' kuriuosišnašią remti 
ir krikščionys: soeialiniš teJsįn- 
*gumas, kova dėl žmorfių -gero 
vės. Bet komunizmo nįoska, tai 
baisus, daiktas.

Kitąsyk vokiečiai ritįeriai te- 
rioįc Lietuvą, užsidėję Kryžiaus 
Ženklą ant savo ^raiščių ir 
skydų Jie buvo vadspami kry

potizmą, ątimdąmi žmonėms vi
sas jų tęsęs iri sūkonffckuoda- 
mi jų turtą, bet jie pavadino 
.šitą priespaudos sistemą “darbi
ninkų klasės diktatūra”,!— nors 
darbininkai toje i sistemoje yra 
tokie pat beteisiai vergai, kaip žiuečiais, nes.nukryžiuotojo Kri 
ir kiti žmonės. staus vardu žudė “pa^ęįiįs” prū-

Kaid Vakarų Europos darbi-sus* ir žeraaičius, degMįoįju tro- 
i ninkai nesuprastų, kokia ta sis- bas, grobė jų turtą.-JįĮkJ dabar

33, t*l- 
sl-s
La 

u e 
Besė
toms tautoms, o komunizme 
ronija. Kad ir Chrušč’ovas

kas, rodos, jau suprasti.kad 
komunizmo aos maskavimas 
nelaimę ir vargą paverg

u
si!

linu įsirašytų į provosla- 
rtiją ir imtų k’ekvieną 

sekma dieni melstis cerkvėje, 
nuo to nė kiek nepalengvės gy
venimas žmonėms nei Rusijoje, 
nei “Tarybų” Lietuvoje 
išnyks tatalitarinė 
diktatūra.

Spucj’alių investigjHcijų įstai- 
• rialai yra tikri ar imitacija, bet 
vietine KGB, plečia savo veiklą, 
siekdama deportuoti kai kuriuos 
JAV piliečius lietuvius ir kitus, 
kurie siejami su nacių nusikal
timais. Daugeliui lietuvių su
sidaro pavojus labai islaidingų 
ir neteisingų bylų. Siekiant . iš 
to bcndi adarbiavimo su KGB 
kylančius pavojus pašalinti, rei
kia Vašingtono ištaigoms; kon- 
gresmanams, .senatoriams ra- 

. syti laiškus, kad bendradarbia- 
Į vimas su KGB’ būtų sustabdytas 

ir bylos būtų pravedamos jury 
teismuose, parūpinant kaltina-

Sovietu valdžios atstovaiį *•

’ prisipažino, kad jų lakūnas nu-
I mušė Korėjos lėktuvą, įskridusį 
! į sovietų erdvę. Iki šio meto ru
sai nenorėjo: prisipažinti, kad 
sovietų lakūnas numušė 269 nie
ko dėtus keleivius.

Su ija ir reikia kovot’, einant 
išvien su visais nuoširdžiais žmo 
nių laisvės ir gerovės šalriin- miesiems gynybą. Tam reikalui 
kais ir nepaisant, ar jie krikš-

■ “A. B ”

KARMĖLAVOS 
PILIAKALNIS

ALT-o centro būstinėje galima 
gauti laiškų pavyzdžių, kreipian 
tis adresu: Amerikos Lietuvių 
1 aryba, 2606 West 63rd Street,

THE NATIONAL GUA.RD

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
' UTtKATORA, Dėtuvių Hteratflros, meno tr mcžsfc 

HRflt metniHi. Jame yra vertingi, nlekaomet nesenMą, Vžb«< 
fcihilS- Igno Slapeno, Vinco Maciūno, p. Joniko, V. Stanio* 
I; lUruSčlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V 
Meflarta Itraipaniai bei studijos, ffiuriruotos nootraidčomlf I

tnxjfiOi poveSskte. 86S posL knyga kainuoja tik |i.

U V DAINŲ STENTS LAUKUOSE, poette, raiytojoa fr tsa 
Snlą iokfij ptanūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalai 
frttteg bd ft -istoriją fr eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojąs 
&sną, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais dudmeahn* 
bąi ufrntiafsls. Studija yra 151 pusi., kainuoja IX

VIENBO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rftfc aftalj 
.fuoso Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausa 

bruožų apralymaą. bet tiksli to laikotarpio buities
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D. KT'HLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

, ; JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St., Chicago, Hl.

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

For constipation relief tomorrezf 
> reach for EX-LAXtonight <

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight 
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is^^^^. 
“The Overnight Wonder?

Read bbd and foflow 
directions.
C Ex-Lax. Inc_ T9S2

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

H tomas ------ ------------------------------------------ ---- ---

GŲ ISTORIJA I dalis 208 psL

Miko šOeikio, LIUCIJA, proza. 178 psL _

Janinos Narinės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai, 172 psl.

Prof. P. Pakaiklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. __ _______________ __

6. J. Venclovos, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
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Ka rmė I a vos pi 1 i akaln i s, 
vadinamas Pilimi, yra į rytus 
nuo šios vietovės už* nedidelio 
upelio,, apie 200 m. į šiaurę nuo 
Ukmergės plento. Jam įrengti 
panaudota plataus Neries slėnio 
krašto dalis. Iš rytų ir vakarų 
piliakalnį juosia, gilios daubos, 
iš šiam ės—Neneš slėnis, o iš 
pietų prie jo prieina dirbami 
laukai. Nuo laukų pusės jį ski-| 
ria perkasas, už kurio iškyla 

j aukštas ir ilgas pylimas. Pilia-' 
-įkalnio šlaitai gana statūs.

§ Piliakalnis iki šio-1 archeologų 
vra dar nekasinėtas, tačiau apar
dytose jo vietose dažnai aptin- ! 
karna įvairių plytgalių bei XVI 
—XVIII a. koklių skeveldrų, j 
Kai kurie XVIII a. šaltiniai nu- ‘ 
rodo, kad apie 1600 m. ten bu- t 
vusi pilis. Remdamasis visais 
aukščiau mmėtajs duomenimis, 
žinomas Lietuvos piliakalnių ty-

Š

i
■
B

f

I

?10.00

56.00
56.00

55.00

55.00

54.00

)psL -------------------------------------- —-------------- ^2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halted StM Chicago, DI. 60608 siųs-
kite tekj ir prtdfikte vien$ dolerj persiuntimo išlaidoms

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia. didžiausia ir-• turtingiausia lietuvių fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti. jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius' darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. ; u

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS 4SLUONUS dolerių 
apdraudų savo nariams. - . - f. ; ;

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuyis 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 pradžiaL

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudar uf ; 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik S3.00 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. 30th St, New York, N.Y. 10001

TeL (212) 563-2210

50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai Bet kada Ii 
Bet Kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
(r lietuvių kalbą. Jis mokės! kartu su kun. Jaunium Ir prof. BL, 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina PS. Kieti vtrtdhL

B — NAuJleooti Chicago, g, HJ SAl.-ifonday, temper 1-3 lty4



Nylon pirmiausia buvo de-

glies.

lėta šaukštų gnetisės. Viską už
pilti* vandeniu ir pavirinti.

vėl užvirinti.
Sriuboje ištrinti 2 kiaušinių

SRiJBA

su-
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ir dėti i 
anksčiau pa
vis atsargiai

senieji, 
Daina 

stovyk-

LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS 
KIETAIS PLASTIKLNLAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321, 

Oak Lawn, UL 60454

Ir lietuviškai, 
miela, kad 

kovojančios 
turtas—dai

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

M

LIETUVIŠKA DAINA SVETLMAME 
KRAŠTE

baigumciam skubėjime, danai 
nėr?, lako. Daina nemėgsta rū
pesčių, ji žmogų nųp jų atpalai
duoja ir pakelia nuo žerųės ąug 
štyn čia gi žmogus perdaug sti
priai įsikibęs į žemę ir pasinė

ms pjėgtų
J s tani neturi buko.

Lietuva yra dainų salis. Ji te 
kia buvo nuo senų neatmena
mų laikų.

Lietuvi- visuomet dainuoda
vo liūdna ar Imksma. Jis su 
daina sutikdavo laimę ir nelai
mę, sielvartą ar džiaugsmą iš
dainuodavo. dainoje guosdavosi 
vargeliuose ir rūpesteituose.

Kažin ar kuri kita tauta ga
lėtų taip gėrėtis dainų gausu
mu, bei jų meliodingumu,, ka p 
mūbOii. Tai yra pripažinęs ne 
įvenas svetimbiulis. turėjęs lai-: 
mės ilgiau ar trumpiau mūsų 
krašte pagyventi ir jį pažinti.

Daug dainų ėjo iš lūpų į lū
pas, iš kartų į kartas, daugybe 
jų nusinešė į kapus mūsų mi
rusieji.

Tik nepriklausomos uietuvo- 
metais daina, kaip brangius tau- j 
tos turtas, buvo paieškoma, uc-j 
rašoma ir tuo praturtinama mū-į 
sų tautosaka. Dauguma tokiu' 
dainų neturi autorių, bet jose j ma pIX>gos juos stebėti. Bet nų- j 
visose vienodai atsispindi tautos! iručiu, 
dvasia, jos giliai graudus meto- gjaii dainos 
d'ingumas.

Lietuvoje dainavo 
dainavo s r jaunimas, 
skambėjodavo iškylose, 
lose, pasil.nksminimuose ir vi-j 
sur, kur atsirasdavo didesnis bū Į 
rys suaugusių ar jaunimo. Ar 
ne gražiai dainuodavo kaimo 
bernelis vresda.mas vagą šiltos 
žemės ar jcidiamas naktigonėn 
arklius? Daina lietuviui buvo 
antrori malda. Kaip lietuvis ne
pradėjo ir nebaigė dienos be 
maldos, taip lygiai jis negalėjo 
gyventi be damos-

Ir koks mūsų dainų turtingu
mas? Jomis išdainuojamas visas 
Zietuvio gyvenimas: pradedant 
lopšine ir baigiant senos moti-1 
nėlės rūpesčiais.

Atėjo mūsų dainuojančiai že
mei sunkios dienos. Bet nė ši 
priespauda nepajėgė užgniaužti 
dainos lietuviškoje krūtinėje. 
Gal tik temos pasikeitėVėl gim
sta naujos dainos, išrašytos bro
lių partizanų krauju. Tai kovos 
dainos už laisvę, keliančios ir 
palakončos tautos dvasįą Ir 
šiandien tenai mūsų broliams 
daina lengvina sunkią priespau
dos naštą.

.Mes esame čia ir mūsų gan 
daug. Ar mes neprarasime dai
nuojančios tautos dvasią? Ko
zin? Pavojus tam labai didelis, 
ši šėmė. kuno:e mes gyvenam, j 
nedainuoja, nes ji ir negali dai
nuoti. Dėl to. nei ji pat* seave. daina turi stebuklingą galią, 
nei kiti jos nekaltins. Pati kal
ba sayo nelankstumu pnesipas 
dainai. Pagaliau ?ia, šitam ne> -

ręs rūpesčiuose, ka*d 
dainuoti 
nė nori.

K:up gi yra -u mumis? Meę. 
vyresnieji, mylime dainą, ke
liančią gražiausius prisiminj- 
mus.. bet ir mums jau nesise
ka. Jej mes to nepasakome, tai 
patys labai jaučiame kodėl? Lie
tuvoje dainelė lengvai plauk
davusi. čia jau sunkiai stumia
ma. Nesijaučia pakilimo. Jau 
daug gražių susidūrimų praeiųa 
nedainos ženkle.

Taip yra su vadinamu seni- 
; mu. O kaip yra su jaunimėliu, 
į kulis pats gražus, kaip daina jr 
1 toks gausus čia yra.Bijočiau ta|- 
. t i drąsu žodi, nedažnai turėda-’

• — - j 
Irad nekaip. Gal daų-j 

s meile ištikimas tas j 
ergamzjLotais jaunamas —mok
sleivija, studentija, ne^ organi
zacijos eina su lietuviškais pa
pročiais, kurių laikymasis įeina 
ių programom Bet kiek.dau.g‘ 

| jaunimo, kurie niekam'5 nepE-* 
klauso. Jie niekeno neskatina- 
nami ir jiems lietuviškai daina 
greit paliks neko nesakančiu 
žodžiu junginių.

Tiesa, reikia pripažinti, kad' 
dainą myli ir ją puoselėja gro
žiai suorganizuoti chorai, kurie 
nuolatos sudaro progą ir kitiems 
jų darbo vaisiais pasigėrėti. Bet 
toli gražu ir šito neužtenka, 
reikia, kad ta lietuviška dainos 

I dvasia gyventų kiekviename iš 
' mūsų atskira ir kad ji nemirtų 

mūsų palikonyse. šitas mūsų 
tautos bruožas yra labai svar-. 
bus. norint išlikti lietuviais.

Kaip tą dainuojančio lietuvio 
dvasią išlaikyti? Už tai turi jau
sti atsakomybę kiekvienas ats
kirai ir mes visi. Mylėkime lie
tuvišką dainą ir danuokime- Vi
sur, kur tik atsirandame būrių. 
Kodėl nepaįvairintii susirinki
mų, pokylių, iškylų, atostogų ■ 
daina. Daina veikia jungiančiai, 
o paprastai tokios jungties vi? 
>ur pasigendama.

Mokykime savo vaikus dąi- 
nuoti.Mes pastebėjome, kaip pa 
tys mažiai?sie;i domisi daina. 
džiausias verksnys nurimsta jos 
besiklausydamas. Nenuostabu,

Kuršių mariose

gražytes progas kad jie su savo dojami fibjęai ai augmenų šak
nys. Gaminam alų daibinin- 
kąms, nedėta jokių pastangų jį 
filtruoti ar skįidmrti. Tuo tar
pu valdovų stalui, jo dvariš
kiams ir turtingieseims gerti, 
alus buvo net keletą kanų filt- 
tuojamas bei skaidrinamas.

Senovės istorikai Herodotas. 
Tacitas ii' Plinijus aprašo taip 
papt įvarius alaus gaminmo bū
dais, kuris buvo plačiai varto
jamas antikiniame pasaulyje. 
Vėliaus alus buvo užtinkamas 
Galijoje ir kituose romėnų už
kariautuose kraštuose.

* . ♦ *

Kiniečiai ir Amerikos indėnai < 
irgi pažino alų

Yra tikrų šaltinių, nusakan
čių, kaip kiniečiai j< 2,000 me
rų pr. Kr. gamindavo alų, Ame
rikos indėnų —inkų giminė jau 
nuo senų laikų Amerikoje buvo 
žinoma ‘‘čika” ir “sora” gėri
mais, kurie btrvo tam tikros 
alaus rūšys, pagamintos iš : 
daigintu kukurūzu. O c.

* ♦ * •
Europoje alus buvo geriam 

nuo neatmenamu laiku v

Romėnų istorikas Tacitas apra
šo, kad senos vokiškosios gen
tys pagamindavo rūgštų alų iš 
miežiu ir salyklos. O surasto Če- 
kijore molinio indo analizė pa
rodė. jog jau geležies amžiuje 
čekai parūpindavo sau alaus iš 
kviečių mėdaus.

Senos lietuvių dainos dacnai 
mini geltoną, putojantį alutį- 
Drauge su midum, tai buvo jau 
nuo seno ir lietuviams 
gėrimas.

Mūsų laikais plačiai 
mas alus, pasirodo, turi 
čių metų istoriją* ir 
sius

I draugais galėtų dainuoti. Padė
sim jiems visais galimais ir pri
einamas būdais. Tuomet jie dai- 

. nuos. nesiigėdios ir ją pamils. 
! Augdami ir užaugę dainuos ir 
į daina drdžuosis.

’ šmlžiai bus gera ir 
didelis mirštančos, 
;y išblaškytos tautos 
na bus išgelbėtas.
' P. Amorozaitiene

kvėpkim dar mažiems vaikams. 
I lietuviškos dainos medę.jos reik 

šme ir sudarykime iiems ausan

JAU 8.000 METŲ,KAIP 
GERIAME ALŲ ..

Alus buvo žinomas jau žiloje 
Senovėje. Vienas seniausių pa
saulio raštų —molinė Babiloni
jos lentelė, kuri užrašyta maž
daug 6,000 metų prieš Kristaus 
gimimą, aprašo kaip buvo, ga
minamas alus, kurį jie ne tik 
patys gėrė, bet ir aukavo die- 
yąms-

Babilonijos alus, kurio buvo 
net 14-ka rūšių, anais laikais 
gaminta iš miežių salyklos. Da- 
leidžiaima, jog buvo dadedami 
ir apyniąi arba koks kitas kartu
mą alui suteikiąs augalas. Apie 
apinių alaus gamyboje vartoji-, 
mą tikrų ži.nįų esama tik nuo 
600 m. pr. Kr.

- ..y ♦ * *
Alus buvo gaminamas ir 

egiptiečiu

Faraonu gadynėje Egipte alus, 
kaip žinome iš dokumentų.buvo 
būtinas valgio priedas. Farao
nas Ramzesas Trečiasis, — 1200 - •
rp. pr. Kr. gyrėsi, jog galingie- 

dievajps yra paaukavęs 
qet 466.00C alaus gorčių.

Prie piramidžių (egiptiečiu 
karalių antkapių) statymo dirb- 
busieji kasdieną maistui gau
davo 4-ris bakanus duonos ir 2 
gorčius alaus. Toks pats mais
tas buvo skiriamas ir faraonų 
laukti daroipiukams.

Egipte alus buvo gaminamas 
iš duonos ir sudaigintų miežių. 
Jo skoniui pasaldint' buvo nau-

praeityje gamybos

mėgia- 
tūkstan- 
įvairiau- 
būdus

A

Si

P I E VITAMINŲ
S V A R 3 A 

ndien gema

tfi vidurių užlnctė- 
jppo.

Par gi yra manema, jog ir ei
lė Ritų, dar neištirtų Hjų, for- 
rnuojaa dėl vitaminų stokos 
mai4e, pavyzdžiui, silpna kūno 
atspara užsikrėtimams, kseiop- 
talmia, vištakumas, nesubrendi
mas. didesnių suirimas, dangėia 
ir išpūdus, dantų smegenų pū- 
Havimaę, mažakraujystė, kaulų 
suminkštėjimas, netikęs 
fosforo metabolizmas, 
medžiagų 
kurio L. 
arba audiniai atbeka chemines

e Nenaudokite guminių pirš
tinių valydami sidabrinius daik
tus ir nelaikykite kartu su gu
miniais daiktais ,nes guma tam- 

, ,. sina sidabrą.kalio
tai yra

i apykaita — būdas, monstiuotas 1938 metais. Tai 
gyvosios kūno ląstelės a?Ako Du Pont Lfebaratories, 

darydami medžiagą, vandens, 
oro ir tam tikros medžiagos an-

Į 
turi j 

o dau-| 
gamtos,!■ i 

1

tam tikrą vitaminų kiekį 
kiekviena maisto rūšis, 
giausia jų gaunama iš 
is natūralaus maiste.
Bėda yra tame, kad tie maisto 
elementai ne visuomet tinka
mai sunaudojami kasdieninėjei 
žmogaus idietoje.

Kaip žinoma, moksliniai tyri-5 
rnai ilgai nesurado beriberi li
gos priežasčių.

Dabar mes jau žinome, kad 
toji ligos priežastis" tai tam tik-| 
ių vitaminų stoka maisto pro-’ 
dūktuose.

Kalbant apie ligas bendrai, j 
galima pasakyti, kad daugelio 
jų mes dar nežinome atsiradimo 
priežasčių, o tuo pačiu esti jas 
sunku gydyti..

Susidaro toks įspūdis, jog 
daugumos ligų atsiradimą gali-Į 
ma paaiškinti netinkama mity-j 
ba ir vitaminų stoka.

Žmogaus organizmas reika-1 
lauja vitaminų kasdien. Vitami
nai, kaip anksčiau jau buvo mi- 
nėta^ reikalingi įvairių rūšių, ir 
jie visi yra būtini kasdieninėje 
žmogaus mityboje.

Žmogaus mityba turi būti ge
rai balansuota ir tik tada, kai 
jnaistas turi normas visų vita
minų, lada susidaro pusiausvy- 
:'a ir žmogaus organai darniai 
\theka jiems skirtą darbą.

Be to, vitaminu veikimas tam
priai susijęs su mineralinių dru. 
-kų veikimu ir abu tie elemen
tai priklauso vienas nuo kita, o 
be j u žmogaus kūno sistema 
negalėm axlikti jai skirto dar
bo.

ZACIRKINIS TORTAS

Reikia paimti:
Gabalėlį margarino arba svie

sto;
keturis kiaušinius;
V4 stiklinės cukraus;
vanilijos cukraus pakelis.
Dar miltų, pagal reikalą, kad 

tešla būtu tirštoka minkymui; 
l2 pokelio kepimo miltelių ‘‘ba
king soda”.

Margariną-svįestą ištrinti v su 
cukrumi, vanilijos cuklumi ir 
kiaušiniij tryniais iki baltumo.

Sudėti kiaušinų (baltymo) pu
tas.

Ant lentos suplti miltus, su
maišytus' su bakinu 
juos po šaukštą 
ruoštos masės ir 
maišyti.

e Norint išlaikyti obuolius 
geram stovyje žiemos laikotar
pyje. nušluostykit obuolius ir 
supakuokite smėlyje .

Magd. Šulailienė

» ♦

ŠPINATŲ

Keikia paimti:
1 svarą spintų;
1'8 sva.ro margarino;

svogūną;
šaukštus miltų;
kvortas vandens ;
kiaušinių trynius;
šaukštą margarino ir

1
2
2
2
1
3—4 šaukštus grietinės.
Daroma: Nuimti nuo špinatų 

kotelius, perplauti juo- šaltu 
vandeniu.

Užberti porą šakštų miltų;
Pakaitinti iki paruduos. Ant 

to visko užpilti vandenį.
Sudėti špinatus rr druską.Pa- 

virinti, pertrinti per sietelį ir

— Jurginų paroda Įvyks šešta
dienį, rugs^ l<ir 2 dienomis Or
lando Parke. Ill., Route.Jo ir 151 
gatve. Ją organizuoja “South
west Dahlia Club”, kuri priklau
so lietuviai: Joanne Lapinskas, 
Ed Mankus, Anton Valentine, 
Marie Mottin, Antoinette ir Kle
mas Mankus. Jie kviečia visus 
lietuvius ir gėlių draugus atvyk-* 
ti į organizuojamą Jurginų pa-: 
rodą. ’ - ~

TAVO ŽODIS YRA TIESA 
Jono 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS
Jono 8:32

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS

Mineralai žmogui būtini ir 
i u iri būti visada gaunami iš 
uaista sykiu su vitaminais A ir 
B, o labiausia reikia žiūrėti, 
kad Jijų maisto davinių gautų 
pakankamą skaičių augantieji 
vaikai.

Vitaminai žmogaus kūne veikia 
krip saugumo agentai, pasto
dami kelią nuodams, besiver
žiantiems is maisto arba formuo

žinoma, jog jautiems viduje dėl netikusių
ONE

r:

Manęs klausia dažnai, kur aš gimęs, 
Kur tas kraštas: rytai, vakarai? 
Aš šypsausi visiems dėlei savo liltjipo 
Ir jiems rodos, bad man čia gerai.

Manęs klausia dažnai: Ar turtinga 
Ji — tėvyni benamio baugaus? 
Atkakau: visa žemė tep ąpksų map žvilga 
Žydrumoj lęrikitolinio dangaus.

Manęs klausia dažnai :Ęur sugrįžtum, 
Jei tėvynė palikt pavergta?
Aš linksmai jiems veidan nusijuokiu, nors plyšta 
Man iš skausmo širdis sužeista.

O įcai djngsta paskutinė, 
fai viąų t& tfljnaa i? k»n3a — 
As ryžtingai prispaudžiu rankas prie krūtinės 
Ii prisiekiu; Tėvyne ,tu — čj|Į

Petras Babicką

an^
%
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Kas valdo Sovietų Sąjungą?

Šių metų birželio mėnesį pranešėme savo skaityto
jams, kokios pakaitos vyko Rusijoj. Buvo laikotarpis, 
vyriausioji Sovietų Sąjungos galia buvo politiniame biu
re. Pačiame biure buvo nustatytos tam tikros taisyklės, 
kurių buvo stengiamasi prisilaikyti. Bet Stalino laikais 
kai įjis nei’ėjo. tai nustumdavo' visas tas taisykles į šalį 
ir padiktuodavę savo valią. Tai buvo vyriausioji Sovie
tų Sąjungos galia, sukoncentruota partijos sekretoriaus 
rankose. Jis galėdavo suimti ne' tiktai politinio biure 
narį, leisti čekistams jį patardyti ir tuojau pat sušau
dyti, kad nesimaišytų. Jis galėdavo suimti sovietų ka
riuomenės maršalą ir išsiųsti jį į Solovkus, galėdavo su
kritikuoti profesorių, kalbininką, mokytoją arba net če
kistą. kuriais pradėdavo abejoti. Niekas jam nedrįs
davo priešingo žodžio tarti, nes savo žinioje ji 
gerai ginkluotų vyrų būrį, kurie g;

turėjo 
aėljo suimti Įtakin

giausią politinio biuro narį, armijos maršalą, ji likviduoti 
ir uždrausti net spaudoje apie tai paminėti.

Stalinui mirus, vadinamoji asmens kulto gadynė pa
sibaigė. Nikita Chruščiovas iškėlė šį klausimą komu
nistų partijos atstovų suvažiavime ir nutarė niekam apie 
tai nepasakoti, bet asmens kulto gadynė buvo baigta. 
Chruščiovas ėmėsi pirmo žingsnio sudemokratinti Ru
sijos komunistų partiją. Jis nedrįso atimti Čekai turė
tos galios. Berija buvo vyriausias Čekos viršininkas. Jis 
planavo pavartoti Čekos galią prieš kelis partijos narius 
politiniame biure ir padiktuoti savo valią vidaus ir užsie
nio politikos klausimais, bet Chruščiovas, susitaręs su 
Suslovu ir karo vadovybe nutarė'Beriją likviduoti. Sta
linui mirus, Suslovas pirmininkavo politiniam biurui. Če
kos viršininkas Berija sėdėjo kairėje Suslovo pusėje. Po
litiniame biure pradėjus svarstyti galios klausimą. Be
rija su Suslovu nesutiko ir aiškino sėdėjusiems politinio

ALEKSANDRA VAISICNIENĖ

VEGETARIŠKA MITYBA 
IR SVEIKATA

Venezuela, Caracas, 1982 metai

me
tais atvyko į Venezuela ir darbavosi tarp Piaroas 
ir Guajiboh esančioje Coromoto kolonijoje, ne
toli Puerto Ayacucho uosto. 1954 m. persikėlė į 
Caracasą, kur darbavosi ei Coche parapijoje. 1955 
m. grįžo Į Amazonės sritį, kur direktoriavo Pi
jaus XI kolegijoje. Ten begyvendamas nuspren
dė visą savo energiją ir gabumus paaukoti Jano
mamos indėnų genties gyvenimo palengvinimui.

Jis parašė knygą “Quince anos ęntre los Ja- 
nemamos” (Į5 metų tarp janomaiųiečių). šioje 
knygoje, tarytum kokioje enciklopedijoje, jis 
tiksliai pavaizdavo aukštojo Orinoko archainę gy
ventojų kultūrą ir tų gyventojų papročius bei visą 
gyvenimo būdą. Už šį mokslinį veikalą kun. Coceo 
Venezuelos vyriausybė apdovanojo keliais garbės 
ženklais.

Janomamiečiai Indėnai daugiausia gyvena 
nes ’'pkraičiuose dėl kelių sumetimų: higieninių, 

nes visas "'matas ar valgio liekanas sumeta Į 
vandenį, upėje vra gausu žuvies, kuria jie mai
tinasi, o upės srove teikia patogų susisiekimą su 
artimesniais ar v limesniais’ kaimynais.

Kun. Luis Cocco gimė Italijoje. 1950

^iO.OO
$22.uu
512.0U
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Telšją miestas fotografuotas

4 ?

vadino.
Ir tik 1979 m. pabaigoje, kai 

Sovietų Sąjunga užpuolė Afga
nistaną, tik tadb JAV ir Jung
tinės Tautos oficialiai ir viešai, 
pianą kal tą po 38 metų (1941 — 
1979) pripažino ir apkaltino So
vietų S—gą agresorium ir pri
taikė sankcijas. Dabar sankci-

biuro nariams turimą Čekos viršininko galią. ANTANAS PLEIKYS
Tuo tarpu Suslovas, paėmęs ant-stalo gulėjusį port

felį, kuriame buvo kietas daiktas, plieno gabalas, iškėlė 
abejas rankas ir kirto šalia sėdinčiam Bt-riiai į galvą. Beri 
ja susmuko. Tuo tarpu užpakaly buvęs Nikita Chruščio
vas, turėdamas rankoje stiklinę rašąlinę, kįrfo dar kelis 
smūgius sudribusiam Berijai. Kiti politbiuro nariai jį 
apspardė, nuverstą ant grindų. Beriją pribaigė sovietų 
kariuomenės generolas, tvarkęs Kręmliaųs vidaus sau
gumą. Tada čekos viršininkas tapo jaunas Jurijis An
dropovas. Jis priėmė Chruščiovo padiktuotas taisykles 
politinio biuro nariams suimti. Be premjero žinios jis vieną vakarą, tikros 
negalėjo suimti politbiuro ar valdžios nario. Andropovas 
neturėjęs teisės suimti politinio biuro nario be premjero 
sutikimo. Andropovui nepatiko K. Černenka, Bet An
dropovui mirus, Černenka, vyriausias politinio biuro na
rys, buvo paskirtas vadovauti komisijai Andropova lai
doti. Tuo tarpu politiniame biure ėjo ginčai tarp kelių 
kandidatų komunistų partijos generalinio sekretoriaus 
oareigomr,. Nei vienas negavo reikalingo balsų skaičiaus. 
Tuo momentu pasinaudojo sovietų karo vadovybė: So
netų štabo viršininkas maršalas Ogarkovas pakvietė 
Černenką pasakyti kalbą jauniems'karininkams. Savo 
kalboje Černenka patarė jauniems? karininkams neap- ko mūsų sąjungininkai

Af šitoks ChūrcHillio vaiteios piftną*!kart^ po Antrojo padėti- 
viešas pasisakymas irgi reiškia, 
kad'Didž. Britanija Staliną lai
kė agresorium?

Prasidėjus šiltajam karui, 
daugiau kaip per 30 metų. Jung 
tinėse Tautose, prie kiekvienos r nės Amerikos Valstybės nieka- 
progos, sovietai Jungtines Ame
rikos Valstybes vadino ir vadi
na agresorium, imperialistu ir 
kitu tautų išnaudotuoju. Bet 
JAV nei kaino sovietams neat- 
sikrto. kad ne jos. c Sovietų

kęsti Sovietų Sąjungos, komunistų partijos priešus.’ Pats 
■o vietų karo jėgų vadas, maršalas Dimitri jus Ustinovas 
oasiūlė Černenką rinkti generaliniam partijos sekreto
riumi, politinio biuro pirmininko, valstybės prezidento 
nareįgoms. Karių posėdyje, kuriame buvo Įteikiami pa
žymėjimai jauniems karininkams, bahaplaukis, ligotas, 
susikūprinęs, enfazima sergantis Čerpęnka priėjo prie 
:aunuolio laikomos kruvinos vėliavos ir-visų akivaizdoje 
ią pabučiavo.

Černenka buvo premjero Brežnevo draugas. Jis bu
vo vienintelis politbiuro narys, kuris posėdyje drįsdavo 
pasisakyti prieš Andropovą. Jis paliko karo vadovybėje 
visus Stalino politikos šalininkus. Į atsakomingas vietas 
pakėlė tuos karininkus, .kurie drįso parodyti sovietų karo 
vadams, kaip reikia neapkęsti Sovietų Sąjungos priešų.

Černenka išaiškino, kad Tolimuose Rytuose, Sacha
lino erdvėje, gen. Vladimiras Govorovas asmeniškai įsa
kė lakūnui, besivyjusiamį Korėjos keleivini lėktuvą, už
klydusi Į sovietų erdvę, Įsakė šauti i keleivinį lėktuvą. 
Tada žuvo 269 keleiviai. Andronovas buvo nenatenkintas 
gen. Govorovo Įsakymu, nes jis sukėlė pasipiktinimą so
vietų karių elgesiu, nušovusiu beginklius korėjiečius ir 
kitus keleivius, ilgoje kelionėje nukrypusius iš kelio ir 
nenoroms Įskridusius Į sovietų erdvę, šiandien gen. Go-

lių. Apie džiungles misijonierius kunigas Luis’ 
Coccc yra išsireiškęs: “...džiunglės nėra nei ro
jus, nei pekla, kaip kad su jomis nesusipažinę 
dažnai galvoja. Gyvenimas jose yra kieto užsi
grūdinimo priemonė. Džiunglės yra atskiras pa
saulis, su sąvo sandėra ir kietais, pačios gamtos 
nustatytais Įstatymais. Džiunglių gyventojų tech
nologija silpna, tačiau reikia pripažinti jų nepa
prastą gabumą prisitaikinti prie gamtos arfįp- 
kos; tarpusavyje yra išvystę didelį socialini susi
klausymą. paremtą gilia meile.

Janomamiečių gyvenimo prietarmė* “Gyve 
name, kad galėtume valgyti, o* mirštame, kad bū
tume suvalgomi”.

1838 metais tyrinėtojas Rqbert Hermąn 
Schomburk aukštutiniame Orinoke atrado jano
mamiečių grupę, kurį maitinosi medžiodama^ žū
klaudama ir džiunglių laukine augmenija. Ir ne 
vien tuo. Jie augino karčiąją juką ir pipirusJ.Va- 
dinas, jau praktikavo šiokią tokią žemdirbystę, 
nors nevartojo importuotų palmių vaikių. Tas 
tyrinėtojas kitoje vietovėje — Uraricuera upės 
pakraščiuose aptiko gentį, auginančią platinus 
(dideli bananai), _o kitos janomamiečių gentys 
jau augipd^čdkriliės* švendites,- jutą,’• roaquajf 
platanus. Daugelį šių mitybos produktų jan^ma- 
miečiai buvo išmokę auginti iš mandąvąkos indė
nų genties, praeitą šimtmetį gyvenusios Mavtacos 

'zonoje Siapa. "-

Į konferencijoje, 197S m. sovietai 
jau buvo smarkiai puolami.

Iš anksčiau pasakyto matome, 
kaip Jungtinių Amerikos Val
stybių užsienio politikos kryp
tis keitėsi ir pasikeitė Sovietų- 
Sąjungos atžvilgiu.

Tu v:>u pasikeitimu Br. Ne- 
miękas apsimeta nematąs ir tei
gia.

pacituotos Rco.se v ei to bei 
Churchillio mintys (kada 1940 

I m, Stalinas tebebuvo agreso- 
, riaus Hitlerio bendrininkas. A. 
i PI.) ii' Pabaltijo valstybių sovie 
linio užgrobimo požvilgiu jų 
pradėtoji politika, kurios tebesi
laikoma iki pat šios dienos...”. 
Tik de jure nepripažinimo at
žvilgiu.

*
Pabaltijo valstybių įjungimo 

I į Sovietų Sąjungą nepripažini- 
i mas de jure, ne būtinai reiškia, 
į kad tuo nepripažinimo veiksmu 
: Rooseveltas ir Churchillis pas-

KLAIDINGAI KALTINAMAS VLIKas J
Didž. Gerb. NAUJIENŲ Redaktoriau pone Gudeli,

1984 m. rugpiūčio 25 d.

verges tris taikias, neutralias Pn 
baltijo Valstybes ir iki šiandien 
jas laiko savo vergijoje. Tuoi 
tarpu, JAV per karą nepavergė j 
nei vienos svetimos tautos, o Fi-I 
lipinams suteikė nepriklauso- 
mybę.

Ar toks JAV, pei 30 metų/
tylėjimas ir neišdrįsimas sovie-į merkė Staliną ir jam prikergė 
tams net priminti trijų Pabal- į agresoriaus pavadSnrmą. Čia gal 
tijo valstybių pavergimo, yra1 būt daugiau lėmė šios dvi prie- 
i rodymas, kad JAV Sovietų j 
S—ga laikė agresorium? O w o

Tik 1977 m- lapkričio mėn 
Belgrade. Jugoslavijos sostinė- I 
j e. Helsinkio baigiamojo akto !
pa tikri n imo kohf eri?hči jo je/JA V k T 
delegacijos narys, senatorius i 
Robert Dole, patarėjų, ALTo [

■ p?rrh. dr. Bobelio ir latvių atsto-; 
vo G. Meierovics įtaigotas,

(Tęsinys)

Liike karo, vakarais, po (lai
bo, aš vis pasiklausydavau Lon
dono BBC radio pranešimų, nors 
už tai grėsė du metai kalėjimo 
ar koncentracijos lagerio. Ir štai 

datos jau 
nebeprisimenu,. mano užrašu

Į J.<ižioji dabs per. karą dingo, j 
Londono BBC radijas, pakarto
tinai. kelis kartus, pranešė Chur 
ehillio valdžios paskakvmą, dėl 
Katynoje lenkų .belaisvių išžu 
dymo. Čia žinoma, aš jau žodis Į 
žodin nebepakartosiu prieš 40 
melų pasakyto pareiškiom. bet 
maždaug šitaip skambėjo: “Mes 
nędkime. ka apie. Katyao be
laisvių išžudymą sako mūsų 

, priešai, bet mes tikime, ką sa

linio karo, viešai, tarptautinia
me forume paminėjo tris Pabal
tijo valstybes ir švelnioje for
moje sQvietams priminė:

“Tąį yra faktas, kad Jungti-

dos nepripažino Baltijos vals-

Ii jrs inkorporavimo į Sovietų 
Sąjungą ir oficialiai JAV nepri
pažinimo politika nebuvo pa- 
\ eikta Enrdpos saugumo konfe 

S- ga’yra tikrasis agresorius irj rencijcs išdavoje..”. Bet agrv- 
imperialistas, militarine jėga pa- s rium Sovietų Sąjungos nepa-

vorovas paskirtas krašto apsaugos miiiisterio pavaduo
toju. Gen. Ivanas Treliakas, kuris valdė Sachalino erd
vę, paskirtas vyriausiu Sovietų Sąjungos Tolimųjų Rytų 
karo vadu.

Sovietų karo jėgos, vadovaujamos marš. Ustinovo, 
marš. Ogarkovo ir gen. Govorovo yra galingiausias so
vietų valdžios gynėjai. Be to, kariuomenei padėtų KGB 
pulkai, policija, aviacija ir kitos komunistų vadovauja
mos jėgos. Reikia nepaprastai didelės jėgos ir pasiryži
mo išsilaisvinti iš sovietinės vergijos.

žastys: pirma, Pabaltijo Valsty- 
; bės sovietų buvo užgrobtos “ag- 
i resijos veiksmais gėdingai są- 

mokslaujant su Hitleriu” (Cbur_ 
chillic ^slaptas pasisakymas. A. 
PI.).; ąptra/ Vakarų sąjunginin- 

F kai laikosi principo, kad sienų 
pakeitimo pripažinimas de jure, 
gali būti padalytas tij^* taikos 
pasirašyta sutartifftL
- Ieškodamas prie -VLIKo prie
kabių Br, N. aiškina: “Tai yra 
Atlanto Chartos ’ principai” 
(Tais žodžiais prasideda Jaltoje, 
Stalino naudai, perrašytoji At
lanto Charta). bet ne kokie nors 
kiti, nauji, savi, skirtingi”.

Nejaugi Br. N. nemato ir ne- 
ižiūri ar nenori matyti ir įžiūrė
ti tų skirtumxj tarp Atlanto 
Chartos ir Jaltoje permsytos At
lanto Chat tos. Ir tuojau prade
da kaltinti VLIKą:

“VLIKo, aiškinimas, atremtas 
tik į žodžiu žaismą, pražiūrint 
esmę: nukreipdamas Išlaisvin
tos Europos deklaracijos paskel 
btujų suvereninių teisių ir sa
vivaldos principų atstatymų 
prasmę Stalino naudai, švelni
na jo groboniškumą. menkina 
kalte, bandydamas nustumti Lie 
tuvos pavergties atsakomybę 
nuo jo pečių kur kitur”.

Šitas ilgas, sujauktas Br. 
rmeko sakinys, nepacituoja 
vieno VLIKo pasisakymo, 
gal kuri jį būtų galima apkal-

(Nukelta j penktą puslapi

Ne- 
nei 
pa-

Janomamiečių gyvenamose džiunglėse auga žerpės sklypeliuose (nėra pakankamo dirvožemio, 
■malvoti bananai .tačiau moterims jie yra už- Užtat pagrindinis jų prasimaitinimo šaltinis ir 
drausti valgyti mes joms jie per stiprūs, ypač nėš- pasilieka platanai, kuriems nereikalinga specia
lioms interims. Jeigu tokios valgytų tuos ba- lauš dirvožemio, nes jie auga visur, kur būna pa-
n?ru% taį Jh naujagimis tuojau mirtų. Jie iki 
’iol dar nėra Įsisąmoninę sudaryti maisto atsar
gas. Ką išsiaugina mažame savo žemės plote, tą 
ir tuojau vartoja, o kitą maisto dali randa aplin
kiniuose miškuose, čia ir yra jų maisto šaltinis 
r vįęoę jo atsargos. Janomamiečiai griežtai at
letu bąltųjų ateinu kultūrą, civilizaciją ir reli-

Janomamiečiai valgo ne tik vaisius, bet ir 
vėle»s. Pvz„ medis, jų vadinamas Naį, turi baltus, 
panašius kavos medžio žiedus. Tie žiedai saldūs. 

Juos janomamiečiai valgo žalius ir virtus, 
kitų medžių žiedus jie valgo.

KASDIENINI DUONĄ f

Kasdieninė janomamiečių duona laikoma pla
tanų vaisiai. EI Platano vaisiai yra dideli bana
nai. Tąi nuolatinis Vwzuelo$ gyventojų mais
tai Tųųs bananus čia valgo kgjtfus keptuvėje ar 
orkaitėje įvyniotus į vaškinį popierių ir aplaisty
tus alyva; o taip pat valgomą is tų bąųanų išvir
ta sriuba. Neprinokusių bananų sriubą naudoja 
viduriuojant Kai^ vaištą

Janomamiečiai augina ir kitokius šakniavai- 
aiu* juką, maguąy, ocomo. Pastaruoju lai
ku jis pradėjo valgiui auginti ir kukurūzus, ta
čiau tik mažu mastu, nes jų komikuose (mažuose

Ir

sodinti. Platanų auginimas jau yra senas: 1758 
metais kapucinai vienuoliai, atvykę Į janomamie- 
čių žemę skelbti jiems ir aiškinti krikščionių ti
kėjimą, jau augindavo platanus San Fernardo 
ie Ataboro srityje, Guayanos džiunglėse.

Mokslininkas Humboltas, kuris taip pat lan
kėsi ir studijavo Janomamos indėnu gentį bei jos 
gyvenimo būdą, yra pareiškęs, kad jis niekuomet 
nėra valgęs tokių skanių platanų. Kitos rūšies 
oktanų ir sėklos yra vartojamos maistui Ka
dangi tie indėnai neturi ir neaugina duoninių 
grūdų, tai platanai jiems atstoja kasdieninę duo
ną, kurią valgo vieną arba su sumedžiota žvėrie
ną ar sų pagauta žuvimi. Išsiaugina ir šiek tiek 
bulvių ir'šakniavaisių, vadinamų Name, kųri m-, 
atvežė kunigai misijonieriai šio šimtmečio pra
džioje.

(Bus danais y)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
CVAJTVTI nirKiDAtri '^'aiJHFNOS" 1 I

4—Naujienos, C September 1 3198-1



Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dot Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

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

M# r

Funeral Home and Cremation Service

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktoriui

1938 S. Manheim Rd* Westchester, IIL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

Tel: 562-2727 arba 562-2728

Service 461-8200, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

.3921 West 103rd Street 
Valandos pagal susi tarimą

OPTOMETR1STAS
KALBA LIETUVIŠKAI

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

ir “contact lenses”.

Dro LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

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

Klaidingai...
Atkelta iš 4 psL

tinti Br. N. suminėtais nusikal
timais. Tai yra tik Br. N. tei
giniai atremti į jo paties žodžių 
žaismą.

Kiek toliau, antroje savo 
straipsnio dalyje (1984. 6. 29.) 
pridėdamas savo įvadą pacituo
ja vieną VLIKo sakinį. Jis (Br. 
N.) rašo:

“Betgi VLIKo pareiškimas, 
užuot vadinęs daiktus tikrai
siais vardais, apie šį Stalino te
rorą šneka visiškai kitoniška 
kalba, būtent: “Sovietų Sąjun
ga, pasinaudodama šiais Jaltos 
nutarimais, formavo vyriausy
bes ir lengvino rinkimų vykdy
mą”. Čaa Br. N. nuslepia se
kantį VLIKo sakinį, kuris pa
ryškina pirmąjį, būtent: “Kaip 
sovietai vykdė valdžios suda
rymą ir rinkimus Lietuvoje, Lat 
vijoje ir Estijoje, visiems yra 
žinoma”. Juk ir pats Br. N. tei
gia: Jų užimtuose kraštuose 
(neišskiriant nei Pabaltijo, A. 
PI.) kariuomenė, policija, ko
munistų partija sovietinio sti

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

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

Komunizmo statyba remiasi vergų stovyklų sunkiu darbu.

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

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

MOVING
Apdraustas per kraustymas 

iš įvairi y atstumu.
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5996

liaus “rinkimais”’ i 
dinimais, teroru) “linko parią- 
mentus ir sudarinėjo vyriausy
bes”. Br. N. pacituotas, taria
mai, VLIKo sakinys, nėra VLI
Ko originalus ar autentiškas pa
sisakymas, bet paimtas iš 
pos Deklaracijos (c ir d) 
traipų.

Jaltoje ir Potsdame 
džiaut sovietų įtakai Rytų ir 
Vidurio Europos {šalis, buvo są
lygojama taikos sutartimi. Ir 
nei vienoje iš tų sutarčių nebu
vo nustatyta taikos sutarties da
ta ir visos ten gyveančios tau
tos buvo paliktos sovietų ma
lonei neribotam laikui. Kai kas 
tvirtina, kad nuo jų neatsilieka 
ir Bronius Nemickas, kad tcs 
sutartys geros, tik kad sovietai 
jų nevykdą. Be to Potsdame 
buvo sutarta tvarkingai iškel
dinti vokiečių gyventojus iš 
Vengrijos, Čekoslovakijos ir Len 
kijos. Tuo pasinaudodami, so
vietai. iš taip vadinamos Kara
liaučiaus srities “tvarkingai” 
“šluote iššlavė” ne trk tos sri-

(smurtu, gąs-j jis taip nepagrįstai būtų kalti-.

Euro-
pas-

užlei-

nęs ir žeminęs VLIKą- Išeina 
kart* tada VLIKas buvo geras. Ir 
kai Bronius Neniickas VLIKo 
valdybai nepriklauso, tai VL1K- 
as pasidarė blogas. Gal daliniu 
ir teisybė, kai iš valdybos pasi
traukia pats suma n i auras, ga
biausias ir darbščiausias narys, 
organizacija pradeda silpnėti 
smukti žemyn.

i

mptu. Tada Pierre Gamajel ga
vo pirmą smūgį.

— Žurnalistai praneša, kad 
K.. Černenka sunkiai serga. Jis 
ligoninėje, kankina emtazyma. 
Negalėjo važiuoti j Krymą.

— Pierre Gemajel vadovavo | 
Libano krikščionių grupei, ko-( 
vojusiai prieš drūzus ir šijitus. į

— Pierre Gemajel vadovavo 
Palanges partijai. Jis dalyvavo 
kabineto posėdyje, kur aštriai

KAHANAS PASIRYŽUS
SUSKALDYTI IZRAELĮ

JERUZALĖ, Izr. — Izraelio susikirto su politiniais priešais, 
kariuomenėje tarnavusios žydei VėĮaį,grjžo namo ir gavo stiprų

mėjusį pariamiento nario teises, 
ir neleido jam įžengti į Um ai 
Fahm kaimą. Jį pasitiko lazdo
mis ginkluoti arabai ir neleido 
įžengti į savo kaimeli. Jie pa
reiškė, kad Izraelio žydai gali 
ateiti j Um ai Faahm kaimą, bet 
naciams neleis kojos įkelti.

Šiandien rabinas' Kahanas pa-

y— Jimmy Garleris paskyrė: 
Federalinio Banko direktorium j 
Valterį, o Reaganas nedrįsta jo 1 
paleisti.

— Prezidentas Reganas rinki
minę kampaniją pradės Darbo 
dieną. Iki šio meto jis rinkimais 
mažai tesirūpino.

9

ties vokiečius, bet ir lietuvius skelbė, kad jis organizuoja iz- 
gyventojus ir net gyvenviečių; raelitus ir rengiasi neleisti ara- 
(toponimų) ir vandenvardžių bams įžengti į izraelitų apgy- 
(hidronįmų) vokiškus ir lietu- ventus Izraelio kaimus ir mies-

— šeštadieni “Discovery” pa
leis į erdvę dar vieną satelitą ži
nioms perduoti.

4 — i
PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Char-aę 

ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS. Tel. 925-8063

-------- -----------

SOPHIE BARČUS
KADI JO f SIMO* VALAMOQS

SeiUdieaiiu ir faknaDacdals 

nuo 8:20 iki 9:38 vaL ryta. 
Stoti*. WQPA - 1490 AJM 

traaaliuol.mM g sMUm
Pnrta.

xV**W* -r AMoot Deufc*, 
TaWj 778-15A}

'is? s*. Maplewood avi.
CHICAGO, IL MCX9

“Lietuvos Aidai

77HI74

viškus pavadinimus pakeitė gry- telius < 
nai rusiškais. O vakarai savo są
jungininkui dėl to net mažiau
sio protesto nepareiškė.

Kol Bronius Nemickas pri
klausė VLIKo valdybai, nė kar
to spaudoje ,nepastebėjau, kad

Golden Egg 
And Cheese Salad Sandwiches

Fuel up your hungry back-in-school kida wi 
lunch of Golden Egg and Cheese Salad SandwicJ 
b economical and easy-to-do because U relies o

a nutritious 
l The filling 
lard'woknd

1/1

13
1

Gddea Egg tad Cheew S 
4 undvich 

hard-cooked 
chopped

«ip 
nlad

tablespooD 
paraief or 
flakes

Combine all faigrfdi—ti ez 
4 Blicet of broad with al>o»t 1 
Top with įamai 
Grill in skillet < 
golden brown. Ti 
•HARDWOKE 
pan. Add enoug 
egga. Cover and nif 
If necessary, remove 
list egga stand____ _
Large eggs. (Adiuet tos 
e^ch liza larger or ana 
agge er put them In iee i 

To remove shell, era 
egg between hands to >

or
urn

V&Uf to MW

leipoon c

1 toipQon

GAIDAS - DAIMID
‘ENIAUS1A IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tel 827-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

— Jeigu izraelitai negali įženg 
ti į arabų apgyventus miestelius, 
tai arabai negalės įžengti į izrae
litų apgyventus miestelius, — 
pareiškė rabinas Meir Kahan.

Jis iškraipo arabų nutarimą 
ir reikalauja privilegijų išvary
ti arabus iš Izraelio. Um ai 

i Falun arabai pasakė, kad jie 
neįsileis izraelitų nacių į jų kai
mą ,o Kahanas jau tvirtina, kad 
arabai neįsileidžia izraelitų. Jei
gu jis neaprims skaldyti izraeli
tų, tai Izraelio vyriausybė įso
dins jį į lėktuvą ir išsiųs į Brook 
lyną, kur jis gimė, augo ir suna- 
cėjo.

— Libano prez dentu buvo iš- 
j singlas Basin Gemajel, Pierre 
i sūnus. Sūnus dar neparėmė 
! prezidento pareigų, bet jau bu-1 
i vo nužudytas didelio sprogimo*

VANCE FUNERAL HOME
i 1424 South 50th Avenue 

y -. Cicero, IIL 60650 
Tel: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

f įtars tvsry 3,000 ta 
S,000 milas to avolč 
wasting gasoilna.

LMT LHC MmSCM 
AM AMiLMiN MT*H« 
TMi A#«8 QP f AM* 

KauAT *¥ MOTM
M TH4 
M- maywsl

— — . —-
W’ ^th<

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

s lEJQi VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

BwlseHanBaManHBMinBleKeniiNPmMaaMeeenmranMVVMgHHBVHHmHHi

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

> . ...

Laidotuvių Direktoriai 4^ i^su

2424 West; 69th Street — TeL RE 7-1213 \
V _ I

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinoii
TeL 974-4410

y VASAITIS-BUTKUS į

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

f 1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

t
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ALDERMANO MAJERCZYK 
RUOŠIA ARKLIŲ LENKTYNIŲ 

__ VAKARĄ

Aid. Al. Majerczyk

Antradienį 1984 m. rugsėjo 1, 
ruošiamas vakaras yra pavadin
tas Aldermano Al. Majerezykoj 
vakaru Sportsman’s Parko ark- 

pranioga, po- 
“Party night 
rengiama kas 
proga 12-to 

už žema 
iksminti.

lių lenktynėse. Ši 
puliariai vadinama 
et the races” yra 
metai, duodanti
Wa rdo gyven to j a m s 
kainą gražiai pasilin'.

Visas malonumas, 
lenktynes ir bufeto vakarienę ve 
sinamoje salėje (Club House), 
tekainuoja S7.50 asmeniui.

Įėjimas yra pro Club House 
vartus, 3301 Laramie Ave., Ci
cero, 
P -P- 
liau. 
vai. 
šiuo

LITUANISTINE mokykla
“Saules” lituanistinės mokyk- 

les, St. Petersburge tradicinė 
šventė įvyko 1984 m. bal. 14 d. 
Lietuviu klubo salėje. Ruošė mo 
kyklos tėvu komitetas. Pirm. 
Dalia Bcbelienė atidarydama 
tie nes pobūvį pasveikino susi
rinkusius, pakvietė prel. J.Bal
koną tarti invokaci’ą. Gerbia
mas prelatas tarė:

“Mšeli tėvai ir prieteliai. Sep
tyni? ^desimtos psalmės žodžia:s 
melskimės už musu mokytojus 
ir mokioms. Tavo prieglobstin, 
Viešpatie, bėgu ir niekuomet’ 
man neteks kaisti iš gėdos....Tu,’ 

‘Deve. mano ramsts. T?vim aš j 
viliuos nuo pat jaunystės, nuoj 
pat užgimimo mane Tu glebo-Į 
jai, pasekėjau Tavim visą laką., 
Daug kam atrodė stebfiklas.kaip 
Tu mane galingai glcbcfat Aš 
visuomet būsiu viltingas ir teik
siu kasdien didelę Tau šlovę, 
bylosiu Dievo galybę skelbsiu, i 
Viešpatie.Tu esi vienas teisngas, ’ 
kaip n?okei, Dieve, mane nuo 

skelbiu lig šiol Tavo 
darbus. Laimio k,Die- J

sveikatos, kan-

TISŲ RCŠ1Ų DRAUDIMO AGENTŪSA

UAL .STATI FOI *AL1
— Ferdavnoei

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAJU 
g tEMAlS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAia.

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

BUTŲ NUOMAVIMAS '
B WAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI

> NOTARIATAS • VERT IMA L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

IUL IFTATI FOR MAS

vių seniausia kūryba yra pasa
kos, kurios ėjo iš lūpų i lūpa-, 
pasidalinant gyvenimo džiaus
imi ir skausmu. Jau daug meLų 
praėjo, kaip palikome Lietuvos 
saulėtame, smėlėtame pajūryje 
"akotą eglę, kuri šiandien žiau
raus ck iparto aplaužytomis ša
komis lig rankomis moja mums 
pabuvoti mintimis prie Baltijos 
iūros krintu. Ten n ūsu šinihs, 
o čia mūsų troškimai išlaisvinti 
tėvų žemę išsipildys,' kai mes 
vieningai dirbsime.

Po tų vedėjos pareiškimų, bu
vo pradėtas vaidinimas: Egle, 
žalčių karalienė.

Nenagrinėsime atskirai artis
tų, tik atkreipkime dėmesį į 
publiką, kuri sekdama vaidini
mo veiksnius, labai plojo, pati
ko ir net pakartotinai kvietė 
prie mikrofono.

Reiškia, vaidiatojai. mokyk
los mckin’ai, v-'CKnarni artistai, 
atliko save uždavinį labai ge
rai, nuotaikingai. Mažųjų moki
niu grupė atliko žodžių dainas 
r šokių pynę su trispalvėmis 
vėliavėlėmis. Čia reikia pažy-. 
mėtii, kad scenoje, grupei besi
tvarkau Ltuo laiku mažas gelton 
plaukis beminkąs dar priešmo
kyklinio amžiaus, palikęs salėje 
savo mamytę, atbėgo į sceną 
pas savo sesutę ir pasiėmęs tris
palvę vėliavėlę su visais džiaug
smingai vaddina, ta buvo neuž- 

’ mirštamai graži atrakcija ir pub 
!ika plojo ne tik vaidintojams, 
bet ir mažam didvyriui kuris iš 
kėlęs trispalvę, vaidina, žygia-

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chieagos miesto
Dirbu Ir užmiesčiuose, * 

garantuotai ir sąžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Av«.
Tai. 927-3559

iriais bei gardlumynais..
Aš pats (dalyvavau tame po

būvyje,, parašiau, kaip įvyko, 
neminėjau vardų, kas vaidi
no.

“Draugas” š. m. o
Laiškas Redakcijai.
rašoma * korespondencijos pa
tikslinimas ir papildymas, to
liau mokyklos užgaunantis sti
lių

dus klubo narių susirinkimas 
įvyks rugsėjo mėn. 7 d., 7 vai. 
vak. Lietuvio Sodyboje, 6515 S. 
California Ave. Nariai prašomi!

i gausiai dalyvauti ,nes yra svar- 
birželio 19 d. Į bių reikalų aptarti. Bus disku- 

Pradžiojej sijos iškeltais klausimais ir pa
sitarimai.

jaimystės. 
nustabms 
ve, mūsų mokyklą ir mokyto- ( 
jas,' duok joms 
trybės, ištvermės ir ryžto. Mo
kiniai teauga, stiprėja ir bręsta 
Tavo globoj ir žengia i pasiry
žėlių eiles aukotis ir jdSrbt: tau
tos garbei ir bažnyčios naudai.* 

>a ir pa
sididžiavimas. Šventas Kazimie
rai. būk jiems vadas ir globė- '

IL. Renkamasi 5:30 vai. I Tebūnie jie mūsų pažib
Vakarienė pusvalandi vė- 
Lenktynių pradžia 8:15. 
vakare. Suinteresuotieji 

Aldermano Majerczyk pa
gerbimu gali skambinti i 
raštinę tel. 376-1212.

— Pirmadienį, Darbo 
Naujienos neišeis.

wardo
aiena,

"‘Turime galvoje mokyk- 
Mykolas Karaites 

(Bus daugiau)Visi tyliai stovėdami Išklau
sėm gyvenimui-reikšmingus ger 
biamo prelato Jono Balkūnc in-| vo kartu. į

Tautinių šokių “Banga” jau- 
į vietas. D. Bcbelienė pa-I nimo šokėjai pašoko keletą šo

kių, jaunatvišku grakštumu, o 
žiūrovai nesigailėjo gausių ap
lodismentų bei padėkos žodžių.

Reikia pažymėti, kad.Bangos tradicinės piknikas įvyks sek- 
grupė dalyvavo bepos 1 d. tau- nradienį, rugsėjo 2, Vyčių salo
tinių šokių dienoje Clevelande. je helyje _ Campbell ir 47 

Baigus programą Dalia Bobe- 
Į lienė visiems nuoširdžiai padė

kojo ir pakvietė visus pasivai
šinti prie skanėstais apdėtų sta
lų, kuriuos paruošė mokyklos 
tėvu komitetas ir geriaširdžios 
ponios. Susirinkusieji maloniai 
praleido laiką prie kavutės,

vokacijos žodžius, Visiems siisė-

dėkojo prelatui ir pakvietė mo
kyklos vedėją M. Peteraatienę 
pravesti idiienos programą.

— Eglė, žalčių.^karalienė, tai 
gražiausia lietuvių liaudies pa
saka, kuri šiuo metu mokykloje 
nagrnėjama, — pradėjo mokyk
los 'Vedėja" aiškinti tos pasakos j 
istorinę vertę išsamiai ir supran 
tarnai. Tai tautosakinės senų se
novės lietuvių literatūros kūri- 
nvs. Liaudies kūrvba yra bran- 
gintina. nes ji parodo lietuvių 
tautos senųjų amžių gyvastin-

— Lietuviu Vyčių senjorų

St., pradžia 12 vai. Bus skanių 
valgiu. Laimė; šulinys, gros ge- 
ra muzika šokiams. Maloniai 
priimsime laimėjimams dova
nas. Jaunimas ir senimas kvie
čiami atsilankyti. Valdyba

Valdyba

— Nuo rugsėjo 1 dienos visi 
Chieagos apartmentai privalo 
turėti priemones suuosti ir na- 
muose miegantiems pranešti, . 
kad bute yra pavojingu dūmu 
ir gali kilti gaisras.

9 butu mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

3 butu mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys. v

Didelis, gražiai įrengtas bungalow.. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY ■
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

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

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Av@^ 

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

gumą ir kūrybingumą. Lietu-j besivaisrndami vi šokiai s keps

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAŠKONIO

knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00.
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čeki rašykite ir siųskite:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Ill., 60608

i, - Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS 

k 619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA •—> $17. IPersiuntirrni pridėti $1J 
" Sftjstl čeki: ' —

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

L. rysarg . i i i. —į.» '.į.

’’ ■;/• r * •<- cj?1 "rh'2r^‘

— Prezidentas Reaganas ren
giasi naudoti televiziją rinkimi
nei kampanijai pradėti pirma-j 
dienį.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

BALTASIS ERELIS

Varšuvos karčiarnoje sėdi prie, 
baro girtuoklis ir melancholiš
kai žiūri į sieną, kurioje pakaJ 
bintas Baltasis Erelis lenku val
stybes herbas. Ištuštinęs dar vie
ną ir dar vieną girtuoklis 

ereli šias
pra- 

žo-
i

— Chieagos Lietuvių Spau-’i dėjo verkti ir į
— ------------------------- --------- ožiais kalbėti:

“Och, och, mano vargšas
Ii... viską jie iš tavęs atėmė..- 

į karūną, galybės lazdą ir kara
liškąjį obuolį...”

Erelis tai girdėdamas atgijo 
ir su simpatija atsisukęs į gir- 

j tuoklį ji suramino:
uNe viską,- ne viską... Jei dar 

gali matyti, tai pažiūrėk—jie 
mano galvos nesugebėjo 
šinės nusukti į kairę!”.

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas 'garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

t Skambinti YA 7-9107

iš de-

Dar voverė medy, o jau puo
dą kaičia.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
ruošiatės keliauti — kreipkitės j Lietuvių. Įstaigą:

American Travel Service Bureau
8727 Ave., Chicago, HL 60643

Telef. 312 238-»787
i » Wemotamsi p»t*ra*Tiraw n2»dc.-nt lėktuvu. trankM^ Laiva Mi, 
I (erulsei), vieibučiŲ ir automobilių nuomavimo rexervaciiaa- Parduod.

fie kelionių draudimus; Organizuojame kelionės į Lietuva ir kitus tašta 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoj* ir teikiam* Info?

I naci]** nsais Kelionių reikalai!
I a s^Ki^ Cturtered lėktav.iz, tik .eitu kkttuou rieU

■ anksto — prie! 45-60 dienų

----------------------- -—------------------—

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Nanjktiose galima fantl nepaprastai įdomins gydy

tojoj Yisuomfenėa veikėjo ir rašytojo atiminimus.
Oc. A. Gusen — MINTYS IR DARBAI, 359 psL, liečia 1906 

metę įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas h 
ru!ruptaim<---------------------- ;------------------- |8.0C

Dr. A. J. Gusaen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais __________ . S4.00

Minkštais viršeMam, tik____________ _ HO0
Or. A. J. Gusaen — AUKžTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai Tik ____ *2.09
Gathna taip pat užsakyti paštu, atafaiitas čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri- 
f dedant 91 penšuntimo IBaidomi.

NAUJIENOS,
WW HAD9TKD BTW OQCAOO» S3 9W9|

Suaugusi moteris ieško mo
ters norinčios gyventi dideliame; 
bute su šeimininke. Skambinti: 
733-1283. :

iojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 1 
6557 S. Tolman Avenue 

. Chicago, IL 60629

REPAIRS — IN GENERAL 
įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečky s 

Tel. 585-6624

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapiniy sklypai pard.

Reduced to $325 — 1 grave 
under largėrtree, Sec. 6, Block 
9, Row Al Grave 19, Lithuanian 
National Cemetery. .
Write tor Joan Mikalauskas, 
2717 NW 9th Terr, Wilton Ma
nors, FL 33311.

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ave.
(312) lib-8700

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

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

Ave., Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROMI

Tuo reikalu jums gali daug 
pade H teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujieną administracijoje- 
Knygos kaina —' $3.9? (su per- 
siutimu).

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra-' 

symai ir kitokie blankai.

——

Hortieowriers insurance

F. Za polis, Agent 
3203% W. ?5fh St - ' 

Everg. Park, ilk f 
60642 - 424-8654

.Tirt f&sh

Advokatai
GINTARAS P. CEPiNAS

Darbo valandos: Kasdien:
9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro. 

Segtai: nuo 9 vaL r. iki 12 vai (L 
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162
M49 West 63rd Street

Chicago, HL 60621

ADVOKATŲ draugda 
V. B YLAITIS 

Ir V. BRIZGYS 
Darbo valahdor

CMc*«o, IR 60629

Tel: 778-8000


