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Po debatų tarp prez. Jimmy 
C rter ir Ronald Reagano, Rea- 
ganas pajėgė sumušti Carterio 
argumentus, o debatams pasibai 
gus, j;s uždėjo ant ratukų tele-

išmetė i mėšlvna. Prez. Reaga--
Nė vie- nas turėjo prez. Carterio kalbos.

tekstą ,o prez. Csrteris nieko ne
žinojo apie Reagano kalbos teks
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PRANAS BRAŽINSKAS 
SVEČIAVOSI CHICAGO!

t > . W"

- ; Pranas Bražinskas
Pranas Bražinskas, vedęs ko

vą prieš okupantą Vievio, Trakų 
ir Alytaus giriose, kelis—kurtus 
stribų buvo apsuptas, bet pajėgė

dir-Kalifomij-os universitete ir 
ba didelėje teisių bendoįvėje, o 
tėvas turi savo namą, kuriame 
gražiai su kaimynais gyvena.

i

dėjo vietos gyventojai. Ilgių, Aša- 
kienių ir Strėvininkų ežeruose 
ir giriose. <

pafeiėihė

kia be:

sauljSfe

čiklĮg /pasima
tė su J.

jienas ir papasakojęs apie savo 
gyvenimą Amerikoje. Jis džiau-

nebendra- ‘ f.

- t-ei
žiRO£ tos Ii

h laiko
ei- Į ganiz^'joęit5

i darb

k Jam rupi gaverg.
ites laisvė.Hg pa- m

pasikalbėti ir apžiūrėjoNaųjįe-du patraukė -į Rytus. Pasiekė 
Taškentą, Almą Atą, bet pama
tė,-kad ir ten ne taip lengva. Jie 
nutarė imtis tų pačių priemioiiių, 
kokias vartojo rusai. Iki šio me
to lietuviai buvo nuolankūs, ty
lūs, nesipriešino rusų- primes
tiems įsakymams. Apvažiavęs j 
Kaukazo kalnus ir išsikalbėjęs 
su Kaukazo kalnuose gyvenan
čiomis tautomis, jis įsitikino, 
kad prieš rusus gali vartoti tas 
pačias priemones, kokias varto
jo rusai. Jis parodė rusams 
kumštį, kai šie užsimojo kirsti.

(Jis nusipirko sau ir sūnui bi
lietą į Maskvą, o kai lėktuvas 
pakilo iš Tibliso, tai Bražinskas 
liepė kapitonui pasukti į Turki
ją. Kapitonas pasižiūrėjo ir ban
dė griebti ant sienos kabantį 
šautuvą. Bražinskas rusiškai. nori prisidėti prie jų vedamos 
taip garsiai suriko, kad kapito- Į kovos, 
nas sudribo, o jo pavaduotojas 
paėmė vairą ir pasuko į arti
miausią Turkijos aerodromą.

Kai lėktuvas nusileido, tai1 
Bražinskas su sūnumi išlipo ir! 
pasakė, kad iš Rusijos ir Lietu
vos nėra kito kelio išvažiuoti, 
kaip per Turkiją. Turkai rusus 
pažįsta, Bražinskus priėmė iš
skėstomis rankomis, o kai jie 
panoro važiuoti į Vakarus, tai 
juos išleido ir net turkų pasą 
išdavė.

Daugelis skleidžia gandus, 
kad Bražinskai Amerikoje gyve
na nelegaliai, kad jiems reikia i 
slapstytis, kad jie yra pavojingi. 
Tai skleidžiamas biaurus gan
das. Algirdas Bražinskas, Prano 
sūnus, gyvena Kalifornijoje. Jis

i

nas,' pasiteiravo', kaip, jonrs se
kasi,;'-ir vėl išskrido j savo namus.

Bražinskas <vcik,a. atrodo, žtva- į | 
lūs, lietuvišku gyvenimą pažįsta 
ir labai ■ gerai orientuojasi tarp- 
tautinėje politikoje'. Bražinskas 
yra optimistas. Jis, kaip.'ir tur
kai. džiaugiasi demokratine san
tvarka ir .ruošia- savo atsimini
mus apie komunistų primestą 
vergiją lietuvių tgytai ir Lietu
voj gyvenantiems žmonėms.

Reporteris

Kazys Macke Mačiukas

—Ketvirtadienį Patricia Birne 
buvo rasta Dublino Parke, nuo 
galvos iki kojų buvo išdegutuo
ta ir palikta. Tai prieš britus 
kovojančių airių respublikonų 
darbas. Šitokiomis priemonėmis 
jie kovoja prieš airius, kurie ne-

CHICAGO, Ill. — Praeitą 
sekmadienį, 2 vai. po pietų, lie
tuvių evangelikų reformatų sa
lėje, įvyko 6-tasis SLA apskri
ties metinis suvažiavimas.

Kazys Mack Mačiukas pasvei
kino susirinkusius SLA kuopos 
atstovus ir pasiūlė susirinkimui 
dienotvarkę. Kristina Austin 
perskaitė praeitų metų susirin
kimo protokolą, kuris buvo pri
imtas be pataisų.

Trumpus pranešimus padarė 
pats pirmininkas Kazys Mačiu
kas. Kuopa, kuriai pirmininkau 
ja Mačiukas, priėmė du naujus 
narius. Jam teko atsakinėti vi
sa eilė pasisakymų telefonais. 
Vieni pametė savo apdraudos 
dokumentus .kiti neberanda sa
vo knygučių. Davė telefonus į

KALKN DOReLIS

Publija

žiasi 6:20

su-
T rampą

DEBATAI SUKĖLĖ DEMOKRATŲ ~ 
PASITIKĖJIMA WALTER M0NDALE

Prezidentui Reaganui kartais buvo sunku 
atsilaikyti, bet jis pajėgė atsilaikyti

WASHINGTON, D. C. — Nie- kc-ina, senas vilkas. Jis žino vi- 
: kad mes negirdėjome tokiu de- sus Jakštus ir moka rasti išeitį 
/batų, kokie buvo pereito sekma-j-- savo nuomonę apginti. Res- 
dienio vakarą, visame kr šte pa , pub’ikonų vadas senate apsidžiau 

: tyre žmonės vertina prez. Rcn-J gė, kad prezidentas pajėgė ap- 
’ aid Reagano ir buvusio vice pre- suginti.
zidento Mcndule vykusius <1 aba
tus.

Į Debatus ruošė Amerikos mo
terų lyga, jos atstovai vadovavo 
debatams ir pajėgė juos iškelti 

f didelėn aiskštumon. Nė viena 
1 puse nesikoliojo, nesišaipė, ne- 
. įžeidinėjo kilos pusė 
: nas atstovas neišsisukinėjo nuo 
pastatytų klausimų, bet atsakė 

'pagal savo įsitikinimus, galimai.’fą. 
trumpiau ir aiškiau. j gį kartą prez. Pteaganas v>ę--

I Dauguma pripažįsta, kad iki prezidetnto nestūmė. bet prie 
debatų visame krašte nuotaika 

lis trumpai pranešė apie 63-čios buvo naudingesnė prez. Reaga- 
kuopos. Su ja blogai, nes nariai nui. Vyravo įsitikinimas, kad 
sensta, negali ateiti į susirinki- prezidentas Reaganas geriau tin vyrą leido po kitus Amerikos 
mus, kartais karšta, o kartais ka prezidento pareigoms, negu miestus, užlipo ant scenos, pa
šalta. Reikalingas jaunimas, bet j Walter Mcndale. Panašus pe- dęjo ranką ant peties ir pabudin
siu dienų- jaunimui reikia ^miznuis Wvc užgulęs in- de- vo. Jai pal4ko,-kad josios vyras, 
koti kitokių tikslų. Vyresnieji mvkrahis. Jie išsirinko geriau- taip mandagiai, gražiai pajėgė 
buvo patenkinti, kad gaudavo/ šią žmogų prezidento pareigoms, 
kad ir nedidelę ligos pašalpą. 4t?^t savo tarpe jie neturėjo t:n- 

: Praeita mėnesį mirus Alice Slįe/čkamo žmogaus. Respublikonų 
vens buvo SLA narė per 50 metų yra mažiau , bet tun Ronald 
Ji džiaugėsi .kad gaudavo ligos { Reaganr\ . kuris aCrcdo įgimtu 
pašalpą kai sunkiai susirgo. Da- prezidentu '. 
barlini^ jaunimas yra kitoks. Da i 
bar jrunimes baigia aukštuos-’ 
jus mokslus. Dabar jam. rūpi ki
ti dalykai .

j°. 
priėjo ir padavė jam ranką. O 
kai Mondale žmona, laisvais va- 
karais poezija žavėjosi, o savo

KAZYS MACKE MAČIUKAS IŠRINKTAS
’ GARBĖS PIRMININK U

Petras Vilkelis — apskrities pirmiįinku, jo 
žmona. Helen — apskrities .' inkė

ką turi kreiptis. Kitų bėgamų- 
i jų reikalų nebuvo, tai j:s 
: sirinkiųią tęsė toliau.
Į pranešimą padarė vicepreziden- 
’ tas Petras Vilkelis. Iždininkais 
t Petras Brunas pranešė apie gail
ėtus n-učšimehis. Taupymo ben- 
į.drovėje turi dvi sąskaitas. Ist-ai- 
!;goje yračapįe puskvetvirto. tūks
tančio dolerių, šie pinigai padė
ti ilgesniam, laikui ir neša dides-

I nį nuošimti. Kitoje sąskaitoje
į dedamos mažinės sumos. Tau- L.iuška< hlIV() lietuv;s >bsl lenkai; 

pymo bendrovėje yra apiekelun Į B ir pa(iarė lenku. Jis
■tūkstančiai dolerių. Sekretorė 
Kristina Austin pranešė, kad vi
są laiką palaikė ryšius ’ su ap
skrities pirmininku SLA reika
lais.

Dr. Vytautui Dargini pasiū
lius, poniai Onai Jagielai prita
rus, valdybos raportai buvo'pri
imti.

Pirm. Mačiukas pranešė, kad 
apskrities vaidyba nutarė pa
skirti £50 Naujienoms už prane
šimus apie SLA veiklą, o San
darai, Earkaus Brazdžionio ra
dijo valandėlėms. Tuo pačiu 
metu nutarta paimti pusę puslar 
pio ALTo kongreso sveikinimų 
knygoje. Elenai čižauskienei 
pasiūlius, Helen Vilkeliui prita
rus, nutarta paminėtas aukas 
išsiuntinėti.

Bet sekmffidienj debatai įtik no 
demjokratus,, kad jų paringtas 
kandidatas turi nugarkaulį, tu*. 
ri gerą galvą ir turi drąsos savo 

■Visi žinome, kad Tadas Kcs-' įsitikinimus ginti.
Prez. Reaganas debatų me

tu paneigė Mondsle ir demokra-I jį pasigrobė ir padarė lenku. Jis 
gimė Lietuvoje. _ Jis dalyvavo tų tvirtirimfus, kad j s užtaria 
kovai prieš caro primestą tvar-. turtinguosius, 
ką. Jis kovojo Prancūzijoje. Jis 
atvyko Amerikon ir tapo George 
Washington patarėju. Jis apgy
nė Anapolį nuo laisvės priešu. 
Ten vyko smarkios kovos ,bet 
Kosciuška vadovavo toms ko
voms ir iš Anapolio nesitraukė 
Washingtonas pagyrė Kosciuš
ką už drąsų ir sum'nu vadova
vimą. SLA jaunimą reikia įkin-. 
kyti į darbą lietuviui Kosciuškai 
atgaivinti. Reikėjo pasikviesti 
amerikiečius praeityje ir išaiš
kinti Tado Kosciuškos įdėtą cner 
giją į Amerikos nepriklausomy
bę. Rep.

(Prie apskričio priklausančių 
kuopų pranešimus pradėjo Dr. 
Vytautas Dargis. Jis pranešė, 
kad sudaryta Chicago j e jaunuo
lių muzikos kuopa. Jaunimas 
irašė jau vienų naujų narį, prieš 
3 mėnesius gimusio kuopos pir
mininko sūnų, tai bene bus pats 
jauniausias 376-tos ŠIA kuopos 
narys.

Elena č.ižauskicnė pranešė 
apie Chicagos moterų 134-tą 
kuopą. šaukia susirinkimus 
kiekvieną mėnesį, bet ateina vis 
mažiau narių. Vasaros karščjfti, 
tiek šalčiai sutrukdo.

'Halina Dilienė pranešė apie 
apie 217 kuopos veiklą, o Kazys 
Mačiukas apie 250 kuopą. Jie 
gavo 2 naujus narius. M. Gude.

(B. d.)

RADO PASKUTINĘ 
URANIJAUS STATINĘ

OSTEND. Bel. — Penkias ura 
nijaus storines palys belgai ra
do nuskendusiame prancūzų lai
ve, bet š?šlos iki šio meto nesu
rado. Vakar vimas belgas nu
sileido į nuskendusį laivą ir pra
dėjo ieškoti. Apėjo visus nusken 
dusio laivo kampus, bet niekur 
neužčiupo. Galų gale viename 
laivo kampe ( apneštame purv- 
vu, jis surado statinę, pradėjo 
stumti puivą į šalį ir Brito. Vė
liau jis padėjo statinę su 
jum iškelti.

Prancūzai vežė uranijų 
pojų, bet jis 4,210 tonų
rugp. 2 dieną palietė olandų lai
vas ir nuskendo.

keliais atvejais “seną vilką” pri
spausti prie sienos .

Ketvirtadienį telvrizijoj eis 
debatai tarp viceprezidento G. 
Bush ir kandidatės Į vice prezi
dente Geraldina Ferrara.

KINIETIS NG PABĖGO, ' 
BET NEIŠKENTĖ

Reagano 
administracijos turtingieji tapo 
dar turtingesni, o mažiau turin
tieji turės dar mažiau. Preziden
tas Reaganas dvi?m atvejais pa
neigė demokratų tvirtinimą, ku- 

žodžia/ prinri- 
Reaganas pa

tvirtinimas netei- 
i įžeidžiantis.

-Prez.

nė. Kada prez. 
prašė, kad š 
singas, jis labai j

Visi ž;r.G- 
as Georgs 
jgus, 19X0 
i mokėda- 
:avo paja
is mokėjo 
Reaganas

nereikia t: 1: eit', 
me, kad viceprezident;
Bush yra turtinga^ žm 
metais viceprez. Bush 
vo vyrfettsybei 2(>'< s 
mų, o 1B83 me! i' ji 
tiktai 13 /<'». nes f’xz. 
sumažino nroki N/us.

( Prez. Reaganas praktiškai gy
venimo pavyzdžiais buvo prista
tytas prie sienos negalėdamas 
jam alsakyli. Jis yra. kaip sa-

Seattle. Wash. 27 metų kinie
tis Gi u Ng “Tcny*’ 1983 metų 
sausio mėn. nuo policijos pabė
go Beveik du metus nu? poli
cijos išsislapstė, bet šiomis die
nomis pateko policijai į rankas.
Ng kartu su dviem kitais drau- 

gaiš kiniečių apgyventame cent
re užpuolė pinigais žaidžiančių, 
grupę ir atėmė iš jų pinigus, 
įvyko susišaudymas. Žuvo 43 
žmonių. Užpolikai surinko pini
gus ir dingo. Už kelių dienų 
draugai norėjo išskristi i Šan
chajų, bet buvo aerodrome su
čiupti. Ng pabėgo į KanadąTT 
ten ramiai gyveno Vakar n ilsi- 
ieido į Calgary miestelį, užėjo į 
kiniečiu miestelį ir ten buvo su-

SUIMTĄ AGENTĄ PARVEŽĖ
I LOS ANGELES

imtas FBI agentas Richard Mil
ler iš San Diego pervežtas į

urani-

į Lie- 
laivas

Prez. Ronald Reagan

Dabar paaiškėjo, kad su Mil- 
leriu FBI vadovybė jau seniai 

nėjo rūpesčių. Jis turi ligotą 
ifr.ų. Bcrmukas jau yra šešiu
kes metų, bet kurčias. Tėvąs 

veą laiką juo rūpinosi. Dakta
rai lupa dideles sumas. Patys 
FBI 'agentai apgailestauja, kad 
jis pateko bėdon. Vadovybė ne
turėtų tokiems tarnautojams 
duoti darbą, kur užsieniečiai ga
li nupirkti. Neatrodo, kad jam 
paskirtų mažesnį užstatą.

— Sekmadienį šimtas Rytų 
į Vokietijoj gerai ginkluotų ka
reivių pravažiavo centrinėmis 
Rytų Berlyno gatvėmis. i ’



- PLAUČIU UŽSIKIMŠIMAS

Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai
Naujausių moks1 c žinių populiarus perteikimai 

IGNAS aDOMAVIČIUS, M. D.

Dr. Jonas Adomavičius

■

Vilniaus katedra

*

Rūkai — narkotizuojies ir plaučius užkemši 
ne tik savo, bet ir negimusio, mažo ir pa-; 
augusio vaiko bei šalia esančių nerūkan
čiųjų; nustojus rūkyti — gali sveikata su
grįžti (Mediciniška tiesa)

Nustojai rūkyti, gražuti 
plaučiams sveikatą

Tame pranešime yra ir šviesių 
prošvaisčių: smulkių bronchų 
gleivinėje rūkymo įlakoje atsi
radę pakitimai atsitaiso, jei rū-» 
korius LAIKU. ANKSTI liaujasi 
rūkęs. Deja, minėtose gleivinėse 
didesni pakitimai, atsiradę po il- 
4o rūkymo, esti NEPATAISOMI.

Amerikiečių rūkymas cigare
čių yra svarbiausia priežastis 
jų plaučių užsikimšimo (Chro
nic Obstructive Pulmonary Dis7 
ase, trunipai COPD). Tokio už
sikimšimo vien dėl rūkymo pasi
taiko 80-90 procentų šiame kraš
te. Teki- ligoniai M°dikarei kai 
nuvja 500 milijonų dolerių. Tuos 
faktus paduoda vyriausias šio 
kušlo gydytojas (Surgeon Gen
eral dr. C. Everett Koop) savo 
17-tame pranešime apie rūkymo 
žalą sveikatai. 1

Ankstyvesniuose pranešimuo
se tas gydytojas nurodė rūkymo 
ža]a gaunant chronišką BRON
CHITĄ ir plaučių IŠSIPLĖTI
MĄ (emphysema). Pastarasis to 
gydytojo pranešimas koncent
ruojasi vien apie chroniškus 
plaučių susirgimus ir jų įtaką 
žmogaus sergamumui ir mirtin
gumui.

Tame pranešime minima, kad 
stiprūs rūkoriai nei iki trisde
šimt (30) kartu greičiau negu 
ne r ū k an l ie j i gaun a c h r oni šką 
plaučių ligą — iu užsikimšimą, 
o taip pat ir plaučių vėžį.

Taip pat minėtame praneši
me minima, kad chroniškos 
plaučių ligos sunkumas tiesio
giai proporcingas cigarečių dū
mu kiekiui. Taip pat ir NERŪ
KANTIEJI. įkvėpavę prirūkytą 
^rą, ypač rūkorių maži vaikai ir 
dur negimtieji, liguistai nukęri 
č a. Iš čia aišku, kaip tėvai save ' 
vaikus nuodija, rūkydami tro- j 
’ oje.

Vyriausias šio krašto gydytojas 
(Surgeon General) dr. C. Everett 
Koop ragina amerikiečius šio 
šmiimccii) gale taj^tį ..nerūkan

čia visuomene

•Minėtame pranešime vis dau- 
gio’U nesveikų dalykų praneša
ma. Kliniski stebėjimai ir ban
dymu duomenys nustatė, kokiu 
būdu rūkymas sukelia plaučių 
šeiplėtimą (emphysema). Rū- 
cynro sukeltas chroniškas užde ' 
rimas pajaudina didesnei veiklai, 
ra m tikrą medžiagą (elastase), 
luo pačiu laiku tabako dūmuo
se esančios medžiagos panaikina 
veiklą tani tikros medžiagos (al- 
dia-I-antiprotease). šito vis< 
pasėkoje4 nealsistalo bronchui 
įtraukianti m?džiaga (eiasti 
!■?'). Tuo būdu alveoles negali 
susi įraukti ir tuo būdu plaučia 
lieka išsiplėtę visą laiką. Tad;
inogirs negali pakankama1 
kvėpti gryno oro i plaučius. Ji 
ma dusti nuo mažiausio jude 
rio. Taip rūkorius ir tampa gy 
vu lavonu: jo mirčiai jėgų per

daug, o gvvenimiri — perriiažai

*Jdir?nyB yra rūkymo SU-1 mes. visi lietuviai rūkoriai; mes, 
S1ABDYMAS visų savo PA
CIENTŲ tarpe. Visi gydytojai 
turi imtis AKTYVIOS rūkymo 
sustabdymo veiklos. Pacientai 
turi žinoti, kad neverta visai ’at
verti tokio rūkoriaus gydytojo 
duris, kuris sako pacientui: aš 
rūkau, ir tu gali rūkyti!

Kunigai irgi turi talkinti gy-1 
dyfojams žmoniškiausioje veik
loje. Ypač parapijų vadovai, kle- 

: bonai čia gali daug gydytojams 
’ padėti, sudrausdamj nežmoniš- 
I kai besielgiančius pensininkus 
kunigus, jų parapijos ribose pri
vačiai gyvenančius. Tūli pasta-

Į rieji privačiai laiko šv. Mišias ir 
aplinkiniams teikia NEŽMONIŠ
KUMO pavyzdį: rūko, girtauja, 
ištvirkauja ir tuomi piktina ti
kinčiuosius. čia tūlo klebono 
apsielidimas, jis tučtuojau turi 
liautis, kitaip prisieis VIETOVĘ, 
kur taip dedasi, paskelbti ir, su 
liudininkų parodymais, tokį pen
sininkų kunigų elgesį pranešti 
kardinolui bei dar toliau. Lauk
sime iki šių Kalėdų susitvar
kymo.

Išvada. Rūkymas, kaip ir kiek
vienas kitas nežmoniškas elge
sys, yra žmogaus asmenybės 
(kompiuterio) vienos dalies su
gedimo apraiška. Todėl reikia 
asmenybę tvarkyti, tada priežas
tį netvarkos prašalinus, pranyks 
ir tos priežasties sukeltas nege
rumas — rūkymas.

(Kiekvienas žmogus turi sa
vyje jėgų geram darbui. Tik rei
kia tas jėgas paleisti darban. To
dėl nereikalaukime jokių vaistų, 
tablečių atpratiiriui nuo rūky
mo, nes ją nereikia ir iš tikrųjų 
jų nėra. Mes kiekvienas kaip 
pradėjome rūkyti taip ir atpras- 
kimie. Tokį atpratimą gydytojai 
mato kasdien savo pacientų

nelaukdami šio šimtmečio pa
baigos, dabar tapkime NERŪ
KANČIOS lietuviškos visuome
nės nariais. Tai bus laimingiau
sią ir sveikiausią ateitį mums už
tikrinantis žingsnis^žengtas mū
sų gyvenime. Sėkmės visiems 
tokiame žingsniavime!

Pasiskaityti. Internal Medi
cine News, Vol. 17, No. 14, July 
15-31f 1984.

ATRASTA HONDURAS 
TAUTELE

Spaudos žiniomL, Londanas 
yra labai susidomėjęs 14 metų 
amžiaus mergaite, kurią atsi
vežė iš Hondūro Mitchel Hed
ges, kuris darė tyrinėjimus cen 
tralinėje Amerikos kolonijoje.

Ta mergaitė Emelia Vasquez 
yra indionu maya giminės. Mit
chel Hedges parodė iją auditori- 
jai per savo paskaitą britų mu
ziejuje Londone. Emelia Var- 
quez, kuri savo išvaizda (švie
siai rusva komplekcija ir juodi 
plaukai yra panaš*. į mongohj 
rasės žmones, gimė viename 
kaime, kuris yra ugniakalnio 
krateryje, netoli senovinio mie
sto I/ubaantun. To miesto mal
tųjų akmenų griuvėsius surado 
Mitchell Hedges.

Per savo paskaitą tyrinėto- 
ias pasakė, kad maya tautelės, 
kuriai priklauso ta mergaitė, . 
pasiliko tik 50 žmonių, kurie 
dideliame skurde gyvena kra- e 
teryje netoli griuvėsių 1ų na
mų, kuriuos pastatė jų protė
viai- To kaimo gyventojai vra 
galingos maya taųtOĮ?^ likučiai, 
kuri gilioj «>ęį|evete buvo labai 
kultūringa ir turtinga. Tuęmet 
ziejus nario kap. Joysa. lydiĮnas, 
teritorijos buvo,jpįistą4vfos di
deliais mieftafš MitcheSl Hed
ges spėja, kad maya tautos is
torija prasidėjusi dar prieš 30 
tuksiančių metų.

Mitchell Hedges toliau nuro
dė, kad paskutiniai maya tau
tos gyventojai yra nepaprasti 
žmonės. Jie nerodo nei supijau- 
dinimo, nei prisirišimo. Net di- ' 
džiausioje agonijoje jie nesijau
dina ir neparodo jokios savo 
kančių žymės. Visus gyvenimo.

viršsnmtine

Rūkymas kenkia visiems, 
o ypač valkams

Vaikų Hgų gydytojas Edward 
M. Sewell, dirbąs Vaikų ligų li
goninėje Filadelfijoje, yra pir
mininkas šio krašto plaučių ligų 
gydytojų draugijos (American 
Lung Assocition), minėtoje Mi
ami Beach konferencijoje trir 

_ . — . tino, kad jo vadovaujama drau-
can Ihcracic Society.) .suvaziavi-i -iJ gija neuzsipuola ant rūkorių

narkotikai sukelia įpratimą į jų 
vartojimą — adikeiją (addic
tion). Tas pats nutinka'ir. s-u ta
bako rūkymu, šitą tiesą pranešė 

Jack Dųreil, direktorius

Rūkai, vėliau chronišką 
plaučiu ligą gauni

Šio krašto’net astuoniose vie-( gyd.
':o>e atlikti tyrimai, nustatė, kad ■ Moksliniame; InsU-tutie•; ("Office 
rūkymas
chroniška negalę. Pavyzdžiui,

nf Science, National- Institute ori 
Drug Abuse* Rockville, Md.), 

vieni tokie tyrimai tęsėsi 27 me- I dabar įvykusiame šio krašto 
ėmi 294,000 šio krašto j krūtinės Bgu ^h-foju JAmeri- 

Jų tarpe rūkoriams.
aet dvidešimt (20) kartų.dkž- nte. Miami Beach iftiestė. Dak- 
rian atsirado chroniška plarrčiu ..t'Si’as Dnrell tvirtino, kad nėra 
liga .palyginus su 65 melu am- j abejonės, jog tabake esąs hiko- 
žiaus nerūkoriais. Gi rūkoriams pinas- yra adiktinč medžiaga, 
sulaukus 75 metų,-net 40 kartu! Taigi, jis prilygta narkotikams.

ukelįa . plaučiuose

tus ir api 
/ekranų.

dažniau pas rūkorius atsiranda 
chron:ška plaučiu liga (minėta . 
chronic obstructive pulmonary į 
disease, trumpiau — COPD),i 
Dr. Koop minėtame pranešime j 
virtiną, kad dėl minėtos plau
nu ligos (užsikimšimo) kasmet I 
miršta po 50,0(10 tekių ligoniu I 
šiame krašte, tai vis rūkymo t 
aukos.

t

Tabake esąs nikotinus veikia 
krip narkotikas

(Visi žinom, kad alkoholis ir

- ■

i

Štai žmogus, rūkęs nuo 10 me
tų amžiaus. O d^'bar, 51 metų 
sulaukęs, jau negali nuryti. Li
goninėje tyrimas . rodo, kad 
stemplėje VĖŽYS lizdą dėl rū-_ 

’ ky&o 'Susuko ' ir ėmė tfukdy-ti 
inaisto rijimą.’šitas ligonis, die 
ną prieš tai dar rūkęs, LIAUJA
SI taip besielgęs. Aišku, kad jis 

ginančius rūkyti, psnaikinti, nes j galėjo liautis daug anksčiau, jei 
tabako rūkymo prašalinimas yra Į būtų turėjęs sveikų paskatų iš 
svarbiausioji APSAUGA nuo šio T aplinkinių žmonių, įskaitant ir 
krašto žmonių plaučių labai sun
kios ligos.

• {Vaikų ligų gydytojas dr. Sc-1 kės iš eilės tiriamos praeitą sa- 
well sako, kad jis rūpinasi svei- į vaite ligoninėje: jos visos skun- 
kala visu tit kurie esti rūkau-įdėsi skrandžiais: tai vergiančios 
/rujų aplinkoje ir sau kenkia, 
net NERCKYDAMI. Tas gydy- 
ojas ypač rūpinasi sveikata ne- 
fnmsiųjų, kūdikių ir mažų vai
ką, kurių molinos rūko.

Siekime nerūkančiųjų 
visuomenės!

taip labai, kaip labai stengiasi 
tabako pramones skelbimus, ra-

gydytojus su kunigais.
0 čia vėl KETURIOS motėriš-

įvykius jie aiškina 
jėga.

Paskutiniai maya 
nės dėl stokos noio 
energijos išmiršta.

Mitchel Hedges,
ziejtus nario kapitono Joysa ly
dimas, į Hondūrą toliau savo ty
rinėjimų daryti.

tautos žiro- 
gyventi ir

britų mu-

k?i užsikosi j a, tai maistas ne
skanus pasidaręs, tai gazuojan
čios. .. Visoms joms patariama 
NERŪKYTI, -nes jokie vaistai 
nepadės to], kol neprašalinsrarr 
čios turimų negerovių priežas
ties. Jos visos atssako nuo rū
kymo. neš jaunos esančios ir lai
mingiau gyventi norinčios.

Taip ar panašiai pasielkime ir

— Prancūzai paliko 
P4/210 tonų nuskendusį laivą 
Ostendžs pakraštyje, bet belgai 
su olandais ištraukė pavojingas 
uranijaus stalines.

savo

Minėtas vyriausias šio krašto 
gydytojas (General Surgeon, dr. 
Keep), alidaryrlamas šio krašto 
krūtinės ligų gydytojų, suvažia- 
dmą Miami B?ach mieste, pa
geidavo, kad amerikiečiai turi 
NUSITEIKTI siekti NERCKAN- 
JįJį VISUOMENĖS (smoke- 

Į free society) ir to tikslo reikia 
j pasiekti šio šimtmečio pabaigo- 
j įe. Jis toliai! tvirtino, kad tokio 

Taip ir priėjom šiandien liūd Į atsieximas nėra atsako- 
ną faktą, kad cigarečių rūkymas j vyriausio šio krašto gydy- 
yra vaisto piktneudojitnais (drugį ^5’ ne ^ra^to val-
aba\e), kliris vėdh i stiprų įprą j ^*OK> *** KIEKVIENO PASK1- 
trmą (adikeiją) ’ ir f.nuolatinę I ŽMOGALS ir PRIVAČIU 
niko.ino siekimą veikla luoš as-; '5artr’*’nM- • - • 
menis, kurie trokšta atsikratyti j 
tos hiedžhgos- (tfiko(ino), to rū-» 
kVmo, bet dažnai nepajėgia.

— Pirmadienį aukse uncija 
kainavo $327.00.

Aktyvai 30,000,000 dolerių
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— $50.000 ir daugiau — p»gal susi arimą.

Antr <J.T<M2r®
Ketv. 3:00 (>00 

no

rūkymą yfa už girta vi
find įprotį. Taip ir gaunasi, kat 
tabftko rūkymo įprotis prilygsk

< n nib:
!>:(.<» T.m

Ketri-1 >i

Skal n? lik šuto nariams ze nesniai 
mrtiihėiaK d Iresnėmis Sąlygomis

Gyd. Jack Durėfl yra--narkoti
zavimosi tyriančios įstaigos di-> 
rektorius. Jis tvirtina,’ kad rū-} 
kyrrras yra hguš apsinuodijimui | 

narkotikais.' • •

Gydytojai rodo nerūkymo 
Pavyzdį kada ims jį 

rodyti dvasiškiai?!

Amerikiečiai gydvĮojai jau ro

*■»

SUMA Tc.R}fTXAS
t s * !

KURSAS
1050','
1 1.50%

'7 U 11.60%
' 11.70% 

k ’ h.7a% 
r..;. >

$500 

lo.nsn

3 mėn?sių
6 mėnesių 1
1 metų
2 metų

I 3 melų

—

5 mėnis ų 
<» mėnėsių
1 me q
2 metų
3 metų

rn Mz; 
ft.z5- 
HM'; 
11.T>G 
12.00',

Visos sąskaitos IKI S100.000 apdraustos
FFTTRAT D f5 VALD/JOS (NCUA

Už^itnatikiant cigaretės dūme 
j greitai ir vetksurmgaį s u (eik ii 
rmas nikotinas sm^gennia. Tads 
nikotinas suteikia rūkoriui ląi 
kiną GERĄ savijauta ir skafin; 

. rūknriu vėl rūkvii. Tain k ;rlši 
j raukti rūkymui f z nl prik atieC 
fan/Bė (dėpftjdent yl Dr. Dardi 

ratimas i tabal* Ki
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‘ Į atsakymą atsakymas
rijampolės kareivines. Lakusioji' 
knygelės dalys (65 pslauto
rius aprašo tik savo pergyveni
mus, kada buvo vežamas į Vo
kietiją ir Vokietijos kanoentra- 
cijcs lageriuse. Knygelė skirti
na prie aLsiminimų.

Pabaigoj parašiau, kad nežiū
rint kai kurių paminėtų knyge
lės trūkumų, A. Paškonis attiko 
feikšmingą darbą, išleisdarnasj 
šiuos savo atsiminimus- Jų 
reikšmė yra- tą, kad autoriaus 
pateikta medžiaga neliks už- 
marstyjė.

Tokia medžiaga, kaip Štutho
fo koncentracijos lagero baisu
mai, kur sargybiniai dieną ir 
nakti budi bokšteliuose su kul
kosvaidžiais atkreiptais į savoj 
aukas. Baimė, ką darys su jais! 
sužvėrėję sargybiniai. Šūvių gir 
sai... Kalinių vertimas surinkti 
lavonus ir sunešti juos Į krema-t 
toriumą sudeginimui, persekio-J 

rnątė-suimant gen.Plechavičių ir jant žiaurrai mirčiai, kad ir jų j 
Vietinės rinktinės štabą. Vaka- bus toks likimas. Lageriuose} 
rįą AtpPaškonis nuvykęs į karo žiaurios bausmės ir kankinimai,! 
mękyk&s, štabą ir pranešęs bu
dinčiam karininkui, šis jam at
sakęs, nieko nežinąs ir liepė 
grįžti i kareivinės. Grįžęs į ką- 
rėivines—-rado kariūnų išlaužtą 
gįnkįa sau^ėli-tToliau rašo:. “No 
rėj’ąū tokį kariūnų nusikalsta- 
mą- uarbį sulaikyti, bet patikė- 
Įiskariunty-pranešimu apie -gen. 
Plechavičiaus areštą- leidau ir. 
toliau ginkluotis ‘ (7 pįšl.). O tų,

(Tęsinys)

Ifors Paškonio knygęlėje nė- 
l a parašyta, kad būtų buvę ka- 

(sandėlj išlaužant), bet 
‘‘Haiijinpse”, atsakyme 
Jynųi., darc prie] 
inuiynas rašo: ’Tr čia 
kąnnijįkų,' kūne davė įsakymą’ 
išlaužti sandelį”.

. v Įrodymui, Tod buvo karinin
kėj A- Paskonis rašo, ko jo kny
gelėje visai nėra parašyta, bū- 
tęnf? "Šiuo ypatingu inomentu, 
kai, buvo suimtas gen. Plecavl- 

. čiųv ir Vietinės rinktinės št?-- 
'bfts, susirinkę kanninkai svars
tė esamą padėtį ir sėdėjo prie 
trfe£onuV

Na,' Ponas Paškoni, kodėl to
kią svarbią mintį neįrašei Į savo 
Užleista, knygelę? O dąbar ji ne
tinką įrodymui—ko nėra!

Išlėistoj A. P knygelei para
dyta, kad, jjf sužinojo iš vieno 
grįžusio jš’Kauno kariūnų, kuris 
inątė Šunhant gen.Plechavičių ir 
Vietinės i

* Tarnu-
7 - • f

karštą: :A. Ta-.
nebuvo!

Hadu marinimas, nepakeliami 
darbai ir kita. Tai autentiška 
medžiaga lietuvių tautos kan
čių istorijai.-.

Patarčiau šią klaikių įvykių 
A. Paškonio atsiminimų knyge
lę įsigyti ir pęrskaityti, tuo 
rodant supratimą ir užgautą sa 
vo tautos kankiniams....

j pa-

šųarinkųsių-’karininkū, bėsvars Petersburg, Fla. 
(ančių esamą padėtį ir sėdinčių °
prie/tUeforiu hera knygelėje • Sf. Petersburgo ALTo piknikas j 
pminėta-

Joniškėlio apskr. partizanų atsiini

JONIŠKĖLIO APSKR.
PARTIZANŲ ATSIMINIMAI

įą. kurioje numatomi keliai, ku
riais Lietuves vyriausybė turės

Persta, |ęs knygą: “J on iš ke
lio Apskrities ParLnų Atsimi
nimai”, parašiau save nuomonę 
_ apžvalgėlę.

Kada 1918 II. 16 T; ryba vien
balsiai buvo priėmusi nepriklau
somybes paskelbimo aktą, kurio 
jokie ryšiai su Vokietija ar su 
kuria kita valstybe m saistė, vo
kiečių okupacijos valdžia dar 
tvirtai jautėsi ir visokiais bu
dais trukdė5 Valstybės Tarybos 
darbus. Ji nenorėjo leisti prade-

likviduoti vokiečių okupacijos 
ji; išrinktas Į D-ujėnų v _ saldžios valdomu dvaru gyvąjį 
tarybos susirinkimą ir is- ;p negyvąjį jnvenion'u. Čia ture- 

s lo susinnknno p.rmmin-l ,q ‘Apsknties Komitetas,
kad sutrukdytų vokiečių saviva
liavimą Pasisekė Apskrit-cs Ko. 
mitetui kai kur užbėgti rž akių. 
Tokiu būdu perimtoje turto da
b’s buvo gražinta atsišaukusiems 
teisėtiems savininkams, o lik a- 
sioji dalis palikta Apskrities Ko 
mitete žinioje. Taaa ir Apskri
ties Komiteto autoritetas pakilo.

Apskrities Komitetui pasise
kė perimti siaurąjį geležinke
liuką Gubernija - Pasvalys. Vo 
kiečiai tada melavo, sakė, kad 
geležinkeliukas duoda nuostoli, 
bet pasirodė, kad gaunamas pei- 
j as. kuris padėjo padengti, nors 
ir dalinai, turimas išltidas, buvo 
didelė 
tetui.

rmk
ku n;tiekia dienotvarke. Svars
tomi klausimai Nutarta įvesti 
p iver tirį grūdų pyliavą kai- 
•? o bbdnucmenei maistu apiū- 
p n j F. ūkam?, valsčiaus valdy
ba, įerkami delegatai i Lietu
vos suvažiavimą. Susirinkimas

mt>fcrte;eriui’’ _ vokiečių val
iai. kad jie nestotų valdžios 
ireig
na u

v ra susiduriu-Į 
ir jos jsaky-l

Dziau. 
darba.>t- 

džia jau vra. kad urano svajo-
: r.« pik«
j Pats Lir 
' prasidė'o ti i ' i1 niaus sužinoma, kad Valstyl)ės 

Taryba ir Lietuves vyriausybei 
yra beveik bejėgės; neturi pini
gų, negauna ginklų, kad niekuo 
vietos organams tuo tarpu nega
li padėti. Joni..; Navakas pnsi-1

ui nga i.

parama Apste iries Komi

B. D.
Vylias Nastipka

• Nelaimė ir vargas eina ne 
miškais, o žmonių sprandais.

• Plunksna yra galingesnė 
už kardą-t n ves prisikėlimo idėja okupa

cijai baigiantis, pasiekė kaimą, 
h et kaimas dar mažai turėjo su
pi: limo apie busimąją tvarką J

Grįžtantieji iš Rusijos inteli
gentai išjudino kaimą, taip pat 
primena, kad bolševizmas yra

tenkina ir rašo: “Centre valdžiai 
nieko negali padėti bet ji savo 
pareigą atliko, šaukdama kraš
tą organizuotis... Reikia pradėti 
iš mekus paspirties nelaukiant, 
be jjatyrimo, vien tik geriausių 
karų vedamiems, vien ti ksavo 
jėgoms pasitikint... Tikėjimas į 
Lietuvos ateiti, tvirti ir vien tik 
lietuviu tautos išmintimi pa>i-. 
remdami visi stojo naujam ir ne j 
paprastai sunkiam darbui!”.

Ir taip jie įsikibo i darbą, ku
ris pareikalavo daug sumanumo, .v . .ištvermės ir paly gir amai, daug1 
lankstumo.

Vokiečiai, turėję palikti mūsų OLA Y L Hlin TAlUL’lll 
kraštą, visokiais būdais stengė- .THE NATIONAL GUARD 
si pralobti. Jie skubiai pradeda ~~ - ■ -rr?.. ............  .........

MEET THE CHALLENGE!
Nors ta deklaracija buvo la

bai optimistinė, bet pradžia buvo 
sunki, nebuvo lėšų. 1918 m. lap
kričio Ii d. išleistas eai-u-, Vaisi 
lybės Tarybos pirmas atrišau-j 
k imas į gyventojus, kuriuo ra-' 
ginamą kurti Pacxoi ų Kcmite-. 
tus. -Nors tas atris uikimas buvo 
labai bendras ir neaiškus, bet 
tai buvo oficialus dokumentas, 
kriuo pasirėmė patriotiniai nu
sistatę lietuviai, organizuodami 
lietuvių valdžią.

Toliau Joms prime
na: "Gerai žinau, kad i|esu 

’ Įlotas tą -valdžią OT^ųriskoti 
vakas knygoje. “Valstybės Tary- tai yra mano pai’ėfga”.; Jis 

oat pripažįsta, kad kaimas 
Lietuvos valstybės pamatas, be 
jo paramos ir pritarimo negali 

nutarta laikyti parapiją, kaip būti kalbos apie-valdžios orga- 
mažiausį ;administra-tyvinį viene nizavimą. f‘Nuo kaimo pareis vi 
tą, ir parapijų komitetus kurti”- sa Lietuvos ateitis!.♦. Ant kaimo 

Kada pįirmoji Lietuvos vyriau i guls visa Lietuvos valstybės iš- 
sybė su įirof. Voldemaru buvo laikymo našta”. • 
suGrgnn:
bės Tarybos iškilmingame posė-i veno £>ę inteligentijos.} Didelė 

J dyje piripą Lietuves deklaraci- dalis buvo išbėgusi i Rusiją. Lie

Si-Petersburgo ALTo skyrius pi organinį lietuvių valdžios.
Taip pat knygelę perskaičius ruošia spalio mėn. 17 d. (trečia-

. dieni) Veteranų parko 4-pe pavi 
Ijohe rudens pikniką. Pradžia;
11 vai. ryto, pietūs 12 vai. 30 
mir.. p p. Bus suaukotų daiktų 
laimėjimai ir sutartinės dainos.

Kviečiame svečius ir narius 
atsilankyti - draugiškai pabend
rauti gražioj gamtoj.

ALTos Valdyba

lieka neaišku, ką gi veikė karo 
mokyklos karininkai ir kiti ka
riūnai, kad. svarbiausią vaidme
nį-teko atlikti knygeles auto
riui:. Jis pranešė karo mokyk
los budėtojui, kad. gen-. Pleeha- 
yiįaūs. ir jo štabas areštuotas. 
Kala biuro kariūnų sandelys iš-

JIS NE ORO SFĖJIKAS

' —šiandien labai lyja.—sako 
nuomininkas savininkui,—van

organus. į
Pradžioseiįkaip rašo Jonas Na-

boje ir valdžioje dar nėra tikro 
nusistatylno, dėl valdžios orga
nizacijos pamatų... galų . gale

bet 
taip

Okupa.ijos metais kaimas gy-

.nižu Ta slaptai 
Alinas. Jie nu>- 

ijos revoliucijos bii-.
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia. didžiausia^ ir - turtingiausia lietuvių fratemalinė 
organ:zacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
^LA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

darbas dirba.
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS iELUONUS dolerių 

apdr a ūdų savo nariams.
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 spdrauda — 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 i savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai oazeibes i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 4
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001

TeL (212) 563-2210

Buvo pmridėjusi Vokietijos re-1 
voliiicija, bot vokiečių discipli-į 
na nugalėjo. . Vokiečiai turėjo 
k a p i t u 1 i u ot i f re n te. P asi rasy tos 
karo paliaubos buvo sunkiomis'
sąlygomis. Nežinia, kokia atei-j 
tis bus lietuvių žemėje. Prisibi- 
joma bolševizmo, kurį savo aki
mis matė mū<ų tauiiečia\ grįžę4 
iš Rusijos pragaro- , 

. Patriotai 
ūkininkų su.
viečia R u 
sumus. J<
bijo. Supranta 
džios. vokiečiaŪis besitraukiant, 
bolševikai gali nradėti suvedine 
ti sąskaitas ir privesti prie sker
dynių.

Socialistai ir komunistai. ke
lia galvas Jie pumpuoja savo ~ 
propagandą darbininkų ir mu-jg 
žažemiu tame. Jie žada rojų Lie >

v ” . C - , •w 1tavos zemeje. Šauksmas prie ?e"j| 
voliucijos randa nemažai prita- f 
nimo bendruomenės tarpe, bet | 
ateinančios žinios apie badą Ric g 
sijoje, apie skerdynes toje ž.e- | 
mėje, sulaiko dar pilnai nepa- S 
suruošusius - svyruc jančius. Pri 2 
sibijoma netekti maisto produk- B 
tū. kuriuos gaudavo iš vokiečių | 
okupacinės valdžios be atlygini- j 
mo arba už mažą atlyginimą.

Jonas Navakas, apylinkės gj

l * JA Y DRUGS VAISTINĖ

D. HHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkai

Tel. 47^-2206 į

For constipation relief tomorre^ 
> reach forEX-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 label and foflenar 
directions. Wb >

2759 W. 71st St., Chicago, III.
;• BŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 ?al. ryto Iki 10 vaL vakaro.

50 metų studijavęs, kaip

NAUJ] IMVOSE GALIMA GAUTI: IŠ PRAEITIES ŪKANŲ
'ŲF’T * < 7

Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
JI tomas-------------------- ——_ 110.00

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl SG.00

II dalis, 229 psl.$6.00

| 3. Miko ŠTleikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. $5.00
14. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psL $5.00

5. Prof. P. Pakaddio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. ________ $4.00

6. J. Venclovos, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psL ___________________ -__________  $2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, K. 60CI& s^s- 
iek] to prtdSkte vien^ dolerį persiuntimo Blaidoms.

ATI MlNA LIETUVA
paražė 700 pnslspiq knygą, kurion sudėjo viską, kis Bet kada tr 
Bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Hefuviua 
!r lietuviu kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuviu kalbą liečiančias (atrankas, paruošė tikslius vertimaa 

ir patarė mums toliau studijuoti.

fatoa |3S. Ktott vtoieHaL PsMm H į

KAUJIENOS
l^M & Halsted St, Bhlea.ro, m KMUS

’ “ <11 »■ > l> II «■! M - —I ■ ■■

I — Naapenoa, Dtto&įP. I, M TueUaįr, October i, 1^4
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tratamu _____ ___ _
pusei metų __ ________
trims mėnesiimi__ _
vienam mėnesiui___

_____ $40.00
_____ $22.00
_____ $12.00
......... $4.00

Kanadoje:
metanu __ ___ ___ _____H5.00
pusei metu __________ ____  $24.00
vienam mėnesiui_____ ____  $5.00

Užsieniuose

metams . ____  $48.00
pusei metų -----------------____ moo

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halsted Street Chicago, 
LL 60608. TeleL 421-8100.

Apie naujojo Europoj parlamento audąryjno būd| 
Br. Nemickas taip sako: ' ' .?

“Europos bendruomenės taryba savo 1976 m. rugsėjo 
20 d. aktu pakeitė Europos parlamento sudarymo būdą, 
įvesdama tiesioginį ir visuotinį jo atstovų rinkimą ir pa* 
skirstė juos valstybėmis šitaip; Anglijai, Italijai, Pran
cūzijai ir Vokietijai po 81, Olandijai — 25, Belgijai 
24, Danijai — 16, Airijai — 15, Liuksemburgą! — 6. Pri
dėjus 1981 m. Europos bendruomenėn priimtos Graikijos 
dar 24 atstovus, iš viso dabar Europos parlamentas turi 
434 narius”. Toliau Br. N. kartoja: “kaip jau sakiau, iŠ 
tikrųjų Europos parlamentas susideda iš Europos ben
druomenę sudarančių valstybių tautų žmonių atstovų”.

šitas Br. N. pasakymas yra bendrinės apimties ir 
reikalauja platesnio paaiškinimo. Bet jis to nedaro, kad

Wą pariampnt&i, o nuo”1979 m. jie yra renkami atskirose 
valstybėse ir tų renkamųjų kadencija tęsiasi 5 metai”.

Dr. kun. J. Prunskis apie Europos parlamentą trum
pai šitaip pasisakę:

“Tas parlamentas yra vienas iš svarbiausiųjų insti 
tucijų Europoje. Jis apjungia apie 270 milijonų žmonių 
Tas parląmęntas dabar veikia ne taip, kad kiekviena vals
tybė iš tos 10-ties, kur buvo suminėta, kad rinktų savo 
žmones atskirai ir atstovautų vieną atstovų grupė Vo
kietijai, kita Prancūzijai, kita Italijai, bet yra renkama 
ir balsuojama visoje Europoje už partijas. Didžiusia 
partija ten yra socialdemokratai ir parlamente turi 125 
atstovus, krikščionys demokratai — 117, Europos kon
servatoriai — 63, komunistai ir bendrakeleiviai — 46, 
liberalai — 38, progresyvieji — 22, technikinių grupių —

premjera^ Jamęs -Callaghan bu
rę nušvilptas, jam neleido kal
bėti, bet trečiadienį jis nurodė, 
kad visiški* nusiginklavimas 
paragins priešus pavergti kraš- 
.4 ir išardys Šiaurės Atlanto S<į- 
jnngą. Prieš tokį nusiginklavi
mų pasisakė buvęs darbičig ka
binetu]į&ąro ministeris.

Pravėdus balsavimą darbie- 
čių konferencijoj dviem trečda
liais bi'lsŲ atmetė pasiūlymą nu
siginkluoti vienašališkai ir nie
ko nesakyti Didžioj Britanijoj 
esančiam karo jėgoms, kai bus 
;usiiiar(a su rusais Europos tai
kos klausimais.

metams$45.00 
pusei metų  $24,00 
trims menesiams  $15.00
▼lenam menesiai .

\nuoc jav vielose:
$5.00 Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su. užsakymu.

nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet Šeštadieniais

Ar Europos parlamentas sudarytas iš 
partijų ar “valstybių tautų atstovų’’?

“Akiračiai”, gražindami mano straipsni “Netiksli 
bet priekabinga kritika”, savo 1984.V1II.30 d. lydraštyje 
man pataria “pasitarti su reikalo specialistu”, tik nenu
rodo su kokios srities. Lydraščio pabaigoje jie rašo: “Eu
ropos 6nė^Europos tautų)’ parlamentas nėra.sudarytas 
iš partijų”. Matyt, savo, tvirtinimą remia"Br.‘ Nemicko 
pasisakymu 1984 Nrt 4 “^Akiračiuose”. ’’ •

Iki šiol neturėjau "galimybės jų netikslų, pasisakymą 
kiek plačiau aptarti. Bronius Nemickas apie Europos 
pąrlamentą šitaip kalba:

“Antra, Europos parlamentas susideda ne iš “Įvai
rių valstybių politinių partijų”, kaip dr. Bobelio sakoma, 
bet iš Europos bendruomenę sudarančių valstybių tautų 
atstovų — “of representatives of the peoples of the States 
brougth in Community...” (Žodis žodin vienodai apibrė
žia visų trijų Europos bendruomenių steigiamosios su
tartys: Europos anglies ir plieno bendruomenės, sutar
ties 20 str.. Europos ūkio bendruomenės — 137 str. ir 
Europos atominės energijos bendruomenės — 107 str.)”.

Pagal Br. Nemicko paminėtas sutartis, tie “valsty
bių tautų atstovai” nebuvo tiesioginių ir visuotinių rin
kimų renkami, bet tų valstybių Skiriami. Tat negali 
būti ir kalbos apie kokių nors partijų atstovų dalyvavi
mą Europos parlamente. Visai kitas reikalas yra 1979 
m. išrinktas parlamentas. Čia atstovai Į Europos parla
mentą buvo renkami iš kiekvienos šalies partijų pasta
tytų kandidatų. Kandidatus galėjo statyti tik tos par
tijos, kurios yra atstovaujamos savo krašto parlamente. 
Taigi, 1979 m. Europos parlamentas, apie kuri kalbėjo 
VLIKo pirm. dr. Bobelis, buvo partinės sudėties, kaip

galėtų ieškoti bereikšmių ir suktų priekabių prie VLIKo 
pirm. dr. K. Bobelio.

Pažiūrėkime, ką tuo reikalu sako žinovai, 
ŽINOVŲ PASISAKYMAI

Lietuvos Atstovas prie Švento Sosto" Ir Lietuvos 
Pasiuntinybės Washingtone patarėjas Stasys Lozoraitis1 
jr., teisininkas (kaip ir Br. Nemickas) ir ilgametis Lie
tuvos diplomatinės tarnybos žmogus, gyvenąs Europoje 
ir turįs daug galimybių iš arti stebėti Europos parla
mento struktūrą ir veiksmus, 1982 m. spalio 3 d., Chica
go) e ALTo surengtose svarstytose skaitė paskaitą. Tojeį 
savo paskaitoje jis palietė ir Europos parlamento politi-. 
nės komisijos svarstybas dėl Pabaltijo valstybių — Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos dekolonizacijos rezoliucijos pri
ėmimo. Jis (St. L. jr.) savo paskaitos vienoje vietoje taip 
sako:

“Besvarstant šį projektą politinėje komisijoje, kiek 
žinau, socialistų-ir socialdemokratų partijos atsisakė da
lyvauti ^varstyme ir išėjo balsavimo metu. Šis dalykas 
mums yra nepaprastai skaudus. Man atrodo, jeigu šita 
rezoliucija plenume ir praeitų, ji turi būtinai praeiti di
dele balsų dauguma”. Ta paskaita ištisai buvo atspaus
dinta “Naujienose”).''’' • - =; • ;: ' -

Lietuviai ^ociąldemokrhtai, paityi^tin. sužinoję, šį-.ne
malonų Įvyki, kreipėsi Į Europos socialdemokratus, išaiš- ■ 
kindami Pabalti jos valstybių neteisėtą okupaciją jr jų 
sunkią padėti visais atžvilgiais, prašė, kad idėjūs drau
gai socialdemokratai pakeistų tuo reikalu savo nusista
tymą ir balsuotų už rezoliucijos priėmimą. VI iko pirm, 
dr. Bobelis net asmeniškai prašė Vokietijos socialdemo
kratų partijos pirm. Willy Brandt, kad šis nesipriešintų 
rezoliucijos priėmimui. Iš pradžių net .girdėti nenorėjo, 
bet po išsamaus įtikinėjimo W. Brandt sutiko Vokietijos 
socialdemokratams patarti balsuoti pagal savo sąžinės 
balsą. Ir Pabaltijo dekolonizacijos rezoliucija buvo'pri
imta su didele balsų persvara tų valstybių naudai.

Tat jei Europos parlamentas nėra, sudarytas iš po
litinių partijų, tai iš kur ten atsirado socialistai ir so
cialdemokratai? Ir kodėl Br. Nemickas ir “Akiračiai” 
nesikabinėja prie St. Lozoraičio jr.?

Dr. Kun. Juozas Prunskis, grįžęs 'iš Europos parla
mento posėdžių kaip stebėtojas, kur buvo priima Pabal
tijo valstybėms palanki rezoliucija, 1983 m. sausio 22 d„ 
Tautiniuose Namuose, Chicagoje skaitė paskaitą. /

Įvadinį žodį pasakė ALTo vicepirm., dabar einąs pir
mininko pareigas Teodoras Blinstrubas. Tarp kitko, sa
vo žodyje jis taip pasakė:

“Europos parlamento pradžia laikoma 1958-ieji me-

11 ir nepriklausomų partijoms — 10. Jie tame parlamen
te ir veikia kftip atskiri vienetai. Sakysim, krikščionys 
demokratai, socialistai ir net komunistai, jie kiekvienas 
turi savo centrą, savo Įstaigą, savo biurą ir jie nesiskirs
iu tautybėmis, bet kiekviena" atstovauja savo partiją, sa- 
yo grupę”.

Ši paskaita buvo atspausdinta “Naujienose^ ir 
“Drauge”.

Visi čia mano suminėtieji trys asmenys, siauriau 
ar plačiau kalbėjo apie Europos parlamento partinę su
dėtį, struktūrą. .Nei vienas jų neužsiminė, kad būtų ką 
nors ir kur nors girdėję, kad Europos parlamentas su
darytas -ne iš politinių partijų, bet iš kokių ten “valsty
bių tautų žmonių atstovų”, kaip teigia Br. Nemickas.

Nuo tų skaitytų paskaitų, jau praėjo keli metai lai
ko. Nei “Aikračiaj*, nei Br. Nemickas iki šiol nepareiškė 
paskaitininkams jokios kritikos ar priekaištų, kaip jie 
nepagristai darė VLIKo pirmininkui.

“Drauge” (1984.VII.14 d., Nr. 139, psl. 4) buvo at
spausdintas straipsnelis, pavadintas “Rinkimai Į Euro
pos parlamentą”. Ten rašoma:

“Europos parlamentas turi 434 atstovų vietas ir ja
me dalyvaują Ift Europos Bendruomenės šalių:/Anglija' 
Belgiją,/Daniją,. Airija,- Graikiją, Italija, Liuksenburgas, 
'01aiidijaJ;Pra'ri£ū?;ija ir Vokietija. Parlamente gali da
lyvauti tik partijos, kurios per rinkimus gavoinet-ige^
* -- ■’ - , « % v* .2^ £

žiau 5% balsi^.- Birželio 14 ir jlV/d,, vyko nauja balsavimai 
j Europos parlamentą”. Toliau seka išvardijimas, kiek 
kurioje valstybėje, kuri partija gavo balsų-procentais 
ir kiek kuri partija pravedė atstovų Į Europos parla- 
mentą, < - • / ; j ;- - ... —į . - - r.

Straipsnelis parašytas žinovo ir tekalba tik . apie 
Europos pąriamento partinę sudėtį, o ne apie kokius ten 
Europos bendruomenę sudarančių “valstybių tautų žmo
nių atstovus” ši Br. Nemicko citata yra bendrybė, nie
ko konkretaus nepasakanti apie 1979 m. Europos parla
mento, sudėtį. Visai nenustebčiau, jei teisių daktaras ir 
atviro žodžio mėnraštis vieną dieną pradėtų aiškinti ir 
suktai tvirtinti, kad Jungtinių Amerikos Valstybių kon
gresas (parlamentas) susideda ne iš politinių partijų, 
bet iš “valstybės tautų žmonių atstovų”. ,

Antanas Pleškys

KETV)RTADIEN| PORA 
ASTRONAUTŲ IŠEIS

PASIVAIKŠČIOTI

Cape Canavai ai, Fla- — šį ket 
virtadienį pora astronautų — 
Kalevyn Sujlivan ir Dąvid Lee- 
desrio išeis į erdvę pasivaikščio
ti. Ik: šio mete išeidavo vienas 
astronautas pasivaikčioti, bet 
dabar išeis du. Vienas nepa
jėgia pataisyti sugedusio ar ap- 
gedusio erdvėlaivio, dviem pa-

Ji^dn turėjo išeiti praeitą 
sekinachenį nieko iš to ne
išėjo. Jiems buvo Įsakyta skrie
ti aukštyn koji-m trijų šimtų 
mylių aukštumoje. Vienas ar 
kitas skriejimas neturėtų veik
ti, nes žemės traukimo astro
nautai neturėtų jausti. Astro- 
naurąi nejautė, bet nepririšti 
pradėjo slankioti pc erdvė- 
Iaiyjx; *4

ir dabartinis 1984 m. išrinktasis ir kaip visi Europos ben- tai, kada šios valstybės (čia jis Įvardino visas 10 valsty- 
drosios rinkos valstybių parlamentai, susidedantys iš po- bių) sudarė vadinamą Europos Ekonominę Bendrųome- 
litinių partijų. nę. pradžių, Į šį parlamentą atstovus siųsdavo valsty-

DARBUŽIAI ATMETĖ VIEN- 
PUSIŠKJ NUSIGINKLAVIMĄ

BLACKPOOL, Ang. -— Da
bartinė darbiečių partijos vavy 
bė siūlė pašalinti amerikiečių 
atomo yisuš ginklus ir uždaryti 
bazes, kur tie ginklai yra įreng
ti. Buvo keli kalbėtojai, kurie 

reikalavo, kad iš Anglijos būtų

išvaryti visi Amerikos kariai, j u 
atomo sandėliai ir paskutiniu 
metu atvežtos amerikiečių ga
lingos raketos. Dabartinė dar- 
biečių partijos vadovybė leido 
pasisakyti-visiems, kurie norėjo 
atsikratyti šiaurės Atlanto Są
jungos karių ir ryšių.

Praeitame suvažiavime buvęs

J. VENCLOVA pasidalinę buvo Į pietinių (prūsų) ir šiaurinių lichen Zeit ist Kemžemaiten von Litauer besiedelt

SIMONO DAUKANTO 
LIETUVIŠKA VEIKLA

(Tęsinys)
10) Dr. A. Kučinskas (Kęstutis, 1938 m.): 

“Likimas taip lėmė, kad mūsų tautos istoriją kūrė 
patys lietuviai, bet ją rašė svetimieji... Didinga 
ir garbinga mūsų tautos praeitis, gana ilgai lė
musi rytų Europos likimą, davusi eilę didelių 
karžygių, mus Įpareigoja geriau ją pažinti ir tin
kamai įvertinti. Tiek lenkai, tiek rueai ar vokie
čiai, tyrinėdami mūsų kraštą, žvelgė iš savo per
spektyvos ir visų pirma ieškojo nuopelnų savo ša
liai. .. atsirado istorikų, kurie politiniais sumeti
mais stengiasi iškreipti istorijos faktus ir neva 
parodyti, kad lietuvių Mažoj Lietuvoj nebūta (G. 
Mortensen, P. Karge, etc.)... Pastarojo (Morten
sen) veikalo išvadoms dėl sienų visai teisingų 
priekaištų padarė savo recenzijoj S. Zajączkowski 
(Kw. hist. 1930 m.). V. Vileišis, plačiai nagrinė
damas Didž. Lietuvos lietuvių tariamos emigra
cijos į Maž. Lietuvą klausimą, priėjo išvados, kad 
tokies emigracijos nėra buvę *.

11) V. Vileišis (Tautiniai santykiai Maž. Lie
tuvoj, 1935 m ): R. Trautmann (Die Altpreuss. 
Spachdenkmaelkr, 1910 m.) mano, kad dėl kurių

(lietuvių-latvių) kiltis. Bet kodėl? Trautmann 
nenurodė... Neturint kai kuriems lietuviams bū
tino bent kuriam tyrinėjimui savarankiškumo, vo
kiečių propaganda buvo palaikyta mokslu”.

12) J. Endzelynas (Baltų kalbų garsai ir for
mos, 1957 m.): “Prie prūsų priskiriami ir jotvin
giai, apie tai rašo K. Būga Liet, kalbos žodyne”.

13) Dr. A. Gerutis (P. Klimas, 1978 m., 33 p,) I 
“P. Klimas nurodė, kad mūsų tautą ėmėsi tyri
nėti daugiausiai, jei nesvetimi, tai susvetimėję 
(lietuviai) ir svetimomis intencijomis žmonės”.

gewesen”). Ir Z. Ivinskis sąvo dizertacijoj “Ge- 
schięhte dės Baųerstandes in Litauen” įrodinėjo, 
kad Mažosios Lietuvos lietuviai yra kolonistai iš 
Didžios Lietuvos. Gi J. Jakštas (Mažosios Lie
tuvos apgyvendinimas iki 17 amž. pabaigos, 21 p.) 
nepaprastai žavisi pangermanistų propagandis
tais: “Rimto mokslininko pavyzdys H. Mortensę- 

. nas su savo žmona G. Henrichaitę, anos pionieriš- 
(kos disertacijos autore*’.

Kaip mūsų “kritiški istorikai” yra, iš tikrų
jų krįtiskL byloja šis įvykis. Lenkams nepatiko

14) Prof. dr. P. Rulinaitis (Draugas, 1966.VL istorikas T. Hhrbirtt, kam jis savp istoriniuos? 
29 d): “Lietuviai patys yra kompetetingi savo t$u- veikaluose taip palankiai aprašė Metuvių tautą, 
tos istoriją parašyti ir praeities faktus išaiškinti. Dėl to prieš Narbutt pradėjo priešišką kompaniją. 
Jau senais laikais yra atsipalaiduoti nuo naši* Propagandistas K. Chodymckl (Athęneura Wi-
žeminimo jausmų ir patiems imtis savo praeities 
faktus ir įvykius tinkamai suvokti ir išaiškintu. 
Tikrumoj lietuvių tauta buvo ir Lietuvos valsty
bė egzistavo prieš Kristaus gimimą”.

Todėl prof. V. Biržiška (Praeities pabiros, 
1960 m., 90 p.) kaltino: “Kalti mūsų istorikai -r- 
jų nušviečiama atsirėmus svetima ir dažnai ne
teisingai mūsų praeitį nušviečiama literatūra”. 
Ypač čia daug pasidarbavo uolus propagandistas 
J. Jakštas, kuris. anot VJ Žemakfio, suniekina 
kiekvieną, kas tik yra suradęs ką nors geresnio 
mūsų tautos praeityj. O pangermanistų profeso
rių auklėtinis Anton Salys lietuvius padarė tolo-

lenskie, 1996. III t.) apkaitino istoriką Narbutt net 
Utorinhj dokumentų falsifikavimu, atsieit, T. 

t Narbutt pate pr»«!iT»Rnęs Byetoven kroniką. Ne
trukus ir mūsų “kritiški istorikai’* pradėjo šemiž- 

; f y'".mėtoje f; .
. toriui jr t. t), žodš*Uf istorikas ^xrbutt jų pa- 

Takią/ ne«cn:a: r?.--
E. M lūpai (Bychovco kronika.

:T. S. R. Kokliu akademijas 149-153
P > rviM-ykf1 !*«■*<: Narbuti ir patinu A, Bychovco 

c* - ^'17750 I kUT ITlMtvti kad
T Scr.’if* narei tureic <p-r> 
k vir. j k ne ’-s.r k ra šti.

1957.X.17 d.) pgailestavo: “Nei viena tauta nėra 
tiek apšmeižta, kaip lietuvių ir nei apie vieną 
tautą nėra paskleista tiek netiesos, kiek apie lie
tuvių, nei vienos tautos istorija nėra taip suklas
tota, kaip lietuvių.. Tad kaip tik dabartinio jau
nimo (lietuvių) pareiga gerai pažinti savo tau
tos praeitį ir atremti klaidingai aiškinančius dės
tytojus”. •_ -

/

(Bus daugiau)

Vakar pasibaigė Aleksandros Vaisiūnienės 
“Vegetariška mityba ir sveikata”. Ji išeis knygos 
formoje. Kas norėtų ši^ knygą įsigyti, tai prašo
mas parašyti tokiu adresu: Mr. Jurgis Jašinskas, 
761 East 7th St., So. Boston, Ma., 02127.

Kelias dienas Naujienų atkarpoje gis J, Venc
lovas “Sirnano Daukanto lietuviška veikla”, o te. 
da pradėsime Pušėną.

Praeitų metu Nauiienų ntkąmoic čjo I. Pu- 
šėno romanas “Susitikimas Montanoj’'. Šiomis 
dienomis pradėsime spausdinti to paties anto- 
riaus naują romaną “Kova ir meilė”.

Kas norėtų įsigyti Pušėno “Susitikimas Mon- 
Panoj ar kitus jr* leidinius, prašome kreiptis į 
i Genutės leidyklą. 327 pat $5. Petras Ger.iinų 2008 
I Mnhson Hnt Snrinin Ar 7101^

nore priežasčių priešistoriniuose laikuose aisčiai nistais net Žemaitijoj (“Seit Begii
), 1981
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Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

MfflM ini

DR. PAUL V. DARGXS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktoriui

REAGANAS PLANAVO
SURAITYTI MONDALE

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

, TeL: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-8553

Service 461-8200, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

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

ir “contact lenses”.

lAJLoi$ville9 Ky.—Prez. Reaga- 
nas, aptaręs reikalą su patarė
jais, planavo pačioje pradžioje 
suraityti Walter Mondalę ir lai
mėti pirmuosius debatus, bet jis 
tuojau pajuto, kad Mondole tai 
ne Carteris. Mondale turi dau
giau žinių ir gana greitai orien
tuojasi.

Walter Mondale pačioje pra
džioje prispyrė prez. Reaganą 
prie sienos, kad jam buvo gana 
sunku atsilaikyti. Reaganui la
biausiai rūpėjo gauti klausan
čius demokratų balsus. Be dėmu 
kratų balsų, Reaganui nėra jo
kios vilties laimėti. Po debatų 
prez. Reagan as, pasitaręs su 
.Fahrenkopfu, nutarė nekrėpti 
dėmesio į valstijas, kurios ne
turi didelės reikšmės lapkričio 
mėli, rinkimuose.

Funeral Home and Cremation Service
1729 S. Halsted StCharles Stasukaitis

(312) 226-1344
I

I < F

Naugardukas paliko nemažai pėdsakų 
Lietuvos istorijoje ..

24 Hour Service

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
1656 West 63rd Street 

: Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2830,
Rezidencijos telef-: 448-5545

-« I

Florida

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

XIA vr I x av v*

Apdraustas per kraustymas ■
Iš Įvairiu atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 ar 376-5996

r"1'1"1" =
PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8043
■ II M J.................

SOPHIE BARČUS
tADUO ŠEIMOS VALAMDQS

Stefia. WOPA - HM AM 
traailiuelACM^ %

FsHm,

Al^e»o< rv-v^xVr--

r u 9 s#. Maplewood av
CHICAGO. lt «**•*

^Lietuvos Aidai”

w£«ii ntjc plnn»dJm> Iki 
Uriimlc 8.K t»‘».

vtaa, hide* Ji -srarr

i ims 11W AM
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— Harold Washington ir Ed- j 
vard Wrdolyak padavė vienas 
kitam rauką, ir prižadėjo raginti 
Cook apskrities piliečius balsuo
ti už Richard M. Daley.

3uvo pirmoji Mindaugo sostinė 
ir garsas poeto Adomo Mickevt- 

čiaus gimtinė

Naugardukas yra apie 100 ki
lometrų į pietus nuo Vilniaus ir 
apie tiek pat į rytus nuo Gardi
no. Už keliolikos kilomėti-ų nuo 
jo teka Nemunas, toji garsioji 
Lietuvos- upė. Naugardukas ka
daise buvo Mindaugo sostinė, o 
vėliau poeto Adomo Mickevi
čius išgarsino savo kūriniuose, 
o ypatingai “Gražinoje”. Pabai
goje tos poemos jis parašė:

Šiandien nerastum
Ant Naugarduko-plotų, 
Kuris apie Gražiną

Dainos nežinotų;
Skambina kanklės, 
Kartoja mergaitės,

licijos kunigaikštis Romanas Da 
nil avietės ir kitokios slavų gi
minės bendromis jėgomis už
puolė Naugarduką. Pilis, tačiau, 
narsiai gynėsi ir priešai nega
lėjo įlaužti jos sienų. O kai pa
sirodė nuo Vilniaus pusės 
tuvių kariuomenės būriai, 
užpuolikai pabėgo į pietus.

Didesnė nelaimė krito 
miesto Vitenio laikais, 1314
tais, kai didysis kryžiuočių mar
šalas von Plotzke įsiveržė j 
Naugarduką, sudegino miestą, 
bet pačios .pilies nepaėmė. Tuo 
tarpu susirinkę iš apylinkių lie
tuviai užpuolė nakties metu kry 
žiitočiūs ir. tašjf jūcs supliekė, 
jog tik nedaugeliui sekėsi su-

lie
tai

ant 
me-

Kitas smarkus kryžiuočių

0W YOUR HEART
Jaunos lietuvaitės.:..

Nąugardtikas- ejĮksfe^pasireiš- 
kė 'iŠetuvos- istorijoje. 1241 me
tais jį užpuolė mongolai, Kai- 
dąno vadovaujami, ir . sunaiki
no tą vietovę- Kunigaikštis Er
dvilas. Mindaugo brolis, išvijo 
iš ten totorius, pastatė ten pilį 
ir pats joje pasiliko gyventi.

Vė’.ran, 1252 metais, 'Naugar- 
;luką paėmė valdyti Mindau
gas, perkeldamas čia jr visos 
Lietuvos sostinę, Kai kurie kro
nikininkai tvirtina, jog ten 
įvykęs ir jo apvainikavimas ka
raliumi.

Iškilus to miesto šlovei, į jį 
pradėjo kreipti savo akį ir ap- 
linkininiai kaimynai.

1284 metais, susibūrę toto
riai, vadovaujant; Jarūnui, Ga
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puolimas'bUy^^^ų^^-.įįl^? 
metais, yadęyaūj arft /Kondratui' 
Valenrądiū^^be'rir šį kartą kry
žiuočiams broliams nepasiseke 
įsiveržti- į

Vytautui įsigalėjus, jau nie
ką nedrįso .pasirodyti prie Nau
garduko sienų. Vytautas apgy
vendino toje apylinkėje paim
tus į nelaisvę Krimo totorius, 
Įsteigė jiėrnš "rnėcėtę. leido už
siimti amatais, prekyba ir že
mės ūkiu.- Tačiame miestelyje 
pastatė daug namų, samtelių, 
ginklams kalti įūk>nę.

Natigardukas jau buvo tiek 
išbujojęs ir. pasipuošęs, kad Jo
gaila 1422 ta. riušpiendė suruo
šti sau vestuves su ketvirta žmo 
na i Sofija, puikia, jauna kuirig. 
Andriejaus Holšanskio dukra. 
Svečių- laivo prĖVažiaVę iš visų 
pusių ir' Naugardukas celebravo 
tas vestuves ištisą savaitę.

Vytautas čia paminėjo ir sa
vo 80 metų gyvenimo sukaktį, 
sukvipdamas daugybę didžiū
nų ^išdalindamas jiems dova-

nų.
1503 ir 1584 m- Naugarduką 

užpuolė Byty Girej su 6,000 
mongolų. Pats miestas ir jo apy 
linkės buvo sunaikintos, bet pi
lies vadas Goštautas nepasidavė 
ir mongolai turėjo pasitraukti.

Kiek vėliau, būtent 1511 m.,i| 
liepos 26 d., Naugardukas gavo I 
“laisvojo miesto” teises. Jis gale I 
jo įrengti nuosavą malūną ir pa I 
statyti rotušę, pardavinėti ai- į 
koholį , laikyti krautuvės ir I 
uaud >us karališku mišku 20 km. j 
tplink. Svetimi pirkliai, atvy- I 
kę į Naugarduką turėjo teisę IL 
pardavinėti prekes tik urmu. Į —

Už tas privilegijas miestas mo i—- 
kėjo specialius taksus į Didž.j 
Kunigaikščio iždą, parūpino 
“stototls” ir nakvinę pravažiuo
jantiems valdžios žmonėms-

1955 m. įsibrovė į Lietuvą ma . 
skobai, apiplėšė ir sunaikino tąl 

; mįėstąk . Reikėjo daug triūso ir 
: tesu išgriautiems m - sudegu
siems namams atstatyti

Kata tragedija, palietusi Nau
garduką, guvo gaisras,kilęs 1971 
m. gegž 2 d. Liepsnose sunyko 
atstatyta rotušė, valdžios įstai-« 
gos, krautuvės, bažnyčia 
namai. Nuo šio smūgio 
gardukas jau nesugebėjo.

> reikiant atsigriebti.

t I IVI

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

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

Telefonu 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS m SŪNUS
MAEQUETTE FUNEBAL HOME

ir 187 
Nau- 
kaip

GERIAU DUOTI NEGU 
PAIMTI

BALFo piniginis vaįus jau 
prasidėjo. Spalio mėnuo - BAL
Fo mėnuo. Nuo spalio 1 d. au
kų rinkėjai aplankys kiekvieną 

-aukotoją, prašydami 
kokinie sulig savo 
Neužtrenkime jiems 
kokinme sulig savo
Atsiminkime, kad savo nors m 
maža auka nušl uostysime ne vie 
nam džiaugsmo ašarą. Yra sa
koma: ‘‘Geriau duoti negu pra
šyti.”.

ankos su- 
išgalėmis.

O

durų.' Au-
išgalėmis.

PINEAPPLE spareribs

lę^menCanl^chen 
A ^Anthony Dias Blue

rreet and sour texU of pineapple k a natural. 
Before being over a charcoal outdoor grill, ipare*

shrx’e ’Sa ^7 being boiled until tender. Thk
of eocong b called parboiling.

If ro< va unable to devote tae time or the refrigerator 
marjuitio* procedure fa this recipe, ju^t omit the 

TW bde- < little U“' of pineapple, but they’ll
bė quite deOciouik

Tbit rtthM robust cBah k Ideal for a barbecue party. For 
tUo’flr 1 pound of spareribs for each person and 

amount of barting sauce accordingly. Accompany 
vr th cold potato cc macaroni salad, sliced tomatoea, 

breed, and the pineapple sauce for dipping.

Grilled K ptrsribs

1

1

tctasmfrd of txc*® M

pfaSĮpplr twdrw 
top dry white vine 
Ferbett ihe tperedb* te

I
1
I

doves garlic, minced
U.bl aoy arue

« n«M W« Bb* M • roMUaf v>d pour 
iMca oiw Sum. tf <tM Nuc. 8o«b t qs.be ccre'

pfaeappJs

•oy MM34U woteMW or •ug’ju’, pepper. la a iruc*^

• ni» t w^rrm pUtt®T, bn.Ui

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ i »J*.

<. ^' Laidotuvių Direktoriai .;

, 2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

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

Į. r VASAITIS-BUTKUS i

I a LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI Į \

I .... 1446 South 50th Avenue \ \

Cicero, Illinois \
I

Telefonas — 652-1003 \ '

MM
*

— Naujienos, Chicago, 8, UI Tuvęsdav, October 9, 19JO



ik! spalio 8 d.
Eugenija Strung)’

— JAV R. L. B-nės Mar
quette Parko apylinkės valdyba 
rengia RUDENS BALIŲ š. nu 
spalio mėn. 20 d. (šeštadienį), 
6:3Q vai. vakaro šv. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos sa
lėje, 6820 So. Washtenaw Ave., 

; Chicagoje, Ill.

Trumpą menine programa 
atliks p. Linda Burbienė. Bus 
patiekta šilta vakarienė, veiks 
barąs, dovanų paskirstymas ir 
kiti netikėtumai, šokiams gros 
“G in ta r o* ’ orkos l ras.

Makmrai kviečiame narius, 
; prijaučiančius ir visą lietuvišką 

visuomenę atsilankyti į šį pa
rengimą. z

Dėl informacijos skambinkite 
tel. 434-4646, 434 3713 ir 
4639.

Pakvietimai gaunama ir 
visus valdybes narius.

Valdyba

DARIAUS . GIRĖNO
TRANSATLANTINIO

įnž.
E. Jasiūno rinkinių (Dariaus - 
Girėno albumo auteriaus) bus 
išstatyta visuomenei, rengiamoj

žygio istorinė medž aga, iŠ

Chicago, L’etuviu Filatelistu 
draugija "Detuva' rengia paro
dą Jaunimo Centro apatinėj sa 
lė; spalio men. 20-21. Paroda 
bus atdara lankymui: šeštadie
nį 10-7 v. v., sekmadienį 10-3 v- 
Paroda susideda iš 3-jų skyrių 
pašto ženklų, medalių ir Litna- 
nicos žygio isterinės medžiagos, 
kuri didžiumai yra nematyta. 
Tad vis; kviečiami atsilankyti.

Įėjimas visiems laisvas!
Filatelistu Draugija

431

pas

4— JAV R. LB-nė.s Cicero apy
linkės gegužinė -.piknikas įvyks 
š .m. spalio mėn.' 14 d., 12 vai. Į 
dienos, Vyčių salėje, 2455 W. 
47 St., Chicago, Ill. Linksmins 
Gintaro orkestras. Visus kvie
čiame atsilankyti. Valdyba

— SLA 131-tos Moterų Kuo
pos susirinkiimrs įvyks ketvir
tadienį, spalio 11 d., 12:00 va!., 
Great American Federal patal
pose, (>201 So. Western Ave., 
Chicagoje. Kviečiame visas na
res atsilankyti. Valdyba

DR. J. VALANTIEJAUS
PAGERBIMAS

Union P er Lietuvių Drujos na
riai, vietos bei apylinkėje gy
venantieji lietuviai, gausiai da
lyvauti ir savo dalyvavimu, di
džios pagarbos užsitarnavusį, 
savo tautietį pageibti.

Dėl kvietimų prašoma skam- 
šios vakarienės organiza 
komiteto pareigūnei R.

bint i
cin:o
Albreehtienei. Telf. 469-3492.

Dr-ios Valdyba

Laiškas Redakcijai
Didžiai Gerbiamas

Pone.Redaktoriai.

— Lietuvių Brighton Parko 
Moterų klubas rengia 50 metu 
■Jubiliejini Bank?tą sekmadieni, 
spalio 14 dieną 12 valandą, Da
riaus-Girėno posto salėje, 4416 
So. Western Ave. Svečiai, ku
rie norėtų dalyvauti bankete, 
dėl bilietų prašome skambinti 
Ąntonette Kalys, tel. 847-0880

Union Pier ir apylinkės - Har
bour Country policijos, ugnege- 
sių ir pirmosios pagelbos vado
vybės pareigūnų rengiamą U- 
nion P’er Lietuvių Dr-jos Gar^ 
bės nario Dr. Valantiejaus pa
gerbimo vakaronė, kaip kad 
amerkiečiai vadina :“roasting”, 
už jo ilgametę tarnybą apskri
ties daktaro - egzaminatoriaus 
pareigose ir profesinį pasišven
timą, įvyks š. m. spalio mėn. 
.19 d., penktadienį. 6 vai. vak., 
Helenic Kultūrinio Centro di
džiojoje salėje, kuri randasi ne
toli Nev Buffalo, j rytus nuo 
u S 12 kelio, prie 94 greitkelio.

Visas šios Dr. J. Valantiejui 
rengiamos vakarienės pelnas | 
skiriamas labdarybės reikalams 
- ligoninės išlaikymui Haiti pa
remti, prie kurios įsteigimo yra 
daug Dr. J. Valantiejus priside-

Maloniai prašau • tspauaumts 
šį mano patikslininką, artimiau 
šiame ‘Naujienų

Korespondentas, pasi rašęs K. 
P. inicialais, rugsėjo 29-1 <1
“Naujienų” numery, savo strnip 
>nyje: ‘Chicagos Balto Apygir- 
dos skyrių atstovų pasitaiimas 
rudens vajaus reikalu”, nežinau 
kokiais sumetimais buvo pra
leistas R. Lietuvių Bendruome
nės sveikinimas. Baltą R. Lie
tuvių E end r uomer e^ va? lu
sveikino Centro valdybos sek
retorė A. Repšienė, pažadėda
ma įteikti auką 108 skyriaus n ir 
mįninkei p. Aldonai 
Noriu pabrėžti, kad 
dol. sumoje įteiktas p.
Daukus-

i

Noriu pastebėti, kad kores
pondentai turėtų laikytis objek 
ty^vumo- Juk yra sakoma: “Iš 
dainos žodžių neišmesi”. i

A. Repšienė

y j

Daukus. 
čekis 50

Aldonai

ANTRASIS JĖZAUS
KRISTAUS ARTĖJIMAS

ftlAL 1ST ATI 1AL1

RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

1

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu 

£212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7742

RcM, La Grange

UAL. ĮSTATU FOK MALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
re fra ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAla.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t

BUTŲ NUOMAVIMAS 
e mamų pirkimas '• pardavimas • valdymas 

t NOTARIATAS • VERTIMAI.

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

no dangaus krašto iki kito”. Ma
to 24:29-31,

Maloniai kviečiami pasiklau
syti “Geriausios Naujienos Lie- 
tuviams”, šiandien 8:15 vai. vak. 
kalbėsime apie antrąjį Jėzaus 
Kris'Fus atėjimą. Radijo banga 
1450 AM.per Lietuvos Aidus.

Sekmadienį, ‘ 9:00 vai. ryte 
per Scphie Barčus radijo bangra 
1190 AM išgirsite “Trumpą lai
ka ar' ant visados?”

Jei turite, klausimų, malonė
kite parašyti. Prisiusime knyge
lę: ‘

1 na”.
Oak

Atraskime Šv. Rašto Loby- 
Mąsų adresas; Box 
Lawn, III 60451.

321,

O tuojau, anų dienų prie
spaudai pasibaigus, saulė ap
tems,. mėnulis, nebeišduos savo 
žvilgsnio, žvaigždės puls nuo 
dangaus ,ir dangaus galybės su
judės. Tuomet pasirodys žmo
gaus Sūnaus ženklas danguje, 
ir tuomet aimanuos visos žemės 
kiltys ir jes išvys Žmogaus Sū
nų ateinantį’ dangaus debesyse 
su didele galybe ir garbe. Jis iš
siųs savo angelus, skardžiai tri
mituojančius ,ir jie surinks Jo 
išrinktuosius iš 4 vėjų, nuo vie-

E

Kviečiami šioje Dr. J. Valan- 
iejaus pagerbimo vakarienėje,

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

CHICAGOS LIETUVIŲ 
MOTERŲ KLUBAS RENGIA

MADŲ PARODĄ
Ši rūdens pramoga įvyks šeš

tadienį, 1984 m.spalio 20-tą nau
jame ir puošniame “Drury La
ne” Oakbrook Terrace name. 
Vaišės prasidės su .taurėmis 11 
v. r. ir seks iki priešpiečių.

Madų paroda nušvies tradici-! 
nes, klasiškas ir moderniausias 
madas,“Annie’s Ltd’\ 9515 Cook 
Ave., Oaklawn”. Taipgi vėliau
sių madų trumpų ir ilgų paltų 
iš “Karkaži Furs*

lllinos.
Pramogoj bus puikių ir dide* 

lių vertingų laimikių, kaip spal 
vota televizija, auksinis retežė
lis, krepšys bonku — stipriųjų. 
Gi t'kras siurprizas bus laimė
tojai prie įėjimo'durų. Tai po- 

1 raŲ ten ir atgal bilietai i Reno, 
Nevarią, paaukota American 
Airlines, kur Birutė Zalatorius 
yra kelionių patarėja,1515 North, 
Harlem Ave., Oak Park, Ill.. 
(Ačiū narei. Birutei).

Parodos rengimo vedėja yra 
mūsų gerai žinomų solisto Al-: 
girdo ir Aldonos Brazių dukra,,; 
ponia' Beverly Opelka, Palos; 
Park, Ill ir Daniel Giržadas 
telef. 448-8459. Visos 
džiaugsmas tik $20.00.
Chicagos Lietuvių Moterų Klu 

bas tiesia mielaširdvstės ranka 
reikalingiems pagalbos bei pa
tekusiems į vargą. Taipgi pare
mia lietuvišką ve:klą, spaudą ir. 
duoda tautiečiams stipendijas.. 
Pelnas eina tik labdarai. ;

Tad nedelsiant, skambinkit -- 
448-8459 ir ligi malonaus pasi
matymo!....

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow.. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
(

dienos
i

Teodora 'Kuzienėv, 
______ i

Tik -tas, kuris nevairuoj
76 South turi* laiko valtį supti

Naujienose galima gauti

AUGUSTINO PAšKONIO
knygą apie

PASSBOOK 
SAVINGS

i

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR 
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ...........

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

Čekį rašykite ir siųskite:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Hl., 601508

528 us for

irnerrsl Compounded 
Daily and Paid Quarterly

Irrtarwt Rate* 
Paid on Strings

AT 0U1 10W uns

v — ■ ; ’■  —j 

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD - CHICAGO, ILL 60608
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

1

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 •

-------- __ ____________

g— ........... ........................... .—

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turtu Chicagos miesto 
Dirbu Ir užmiesčiuose,-pr*ll, 

jarantuotai ir sąžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTll 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

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

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

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

REPAIRS — IN GENERAk 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBLMO 
m DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS. 
Herman Dečkyg 

TeL 585-6624

Miko šileikio apsakymą knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

64 T T TT P T T

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.

i

M. ŠIMKUS
Notary Public

INCOME TAX SERVICB

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminiTj 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.
.............į- 1 ......— •1.. ■■■■■■=== i

Homeowners Insurance
i Good service/Good price

F. Za polis. Agent
320814 W. 95th St

Everg. Perk, III. /~ 
60642 - 424-8654

Fi n Fr» m*

TESTAMENTAI
<

Tuo reikalu jums gali daugi 
padėti teisininke Prano ŠULO • 
paruošta ir teisėjo Alphonse1 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje . 
Knygos kaina — $3.95 (su per 
siutimu).

J.

■ »■

Durys j pasisekimą yra 
kaip ir bet kokios kitos durys.' 
Norint atidaryti, jas tenka stum
ti arba traukti.

Advokatas
GINTARAS P. čEPiNAS

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

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 tiL d.
h pagal susitarimą. f

TeL 776-5162
1649 West 63rd Street

Chicago, UI 60621 ____________________ _____ _  i

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAWS '■ 

ir V. BRIZGYS J 
Darbo .valasdoK

Nuo 9 ryto iki 5 v*L popld 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

$17. IPersIuntirrni pridėti $1J

iedaat |1 eereieatimo UQaMoma.

&

<4-00
13.00

Chicago, 111. 40629 

Td: 778-8000

Dr. A. J. GnuM — DANTYS, jų priežiūra, įveiksią ir 
grožis. Kietais virietiaia_________________

Minki tai* vtrieUais, tik______________

Dr« A. J. Gomco — AUKATA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionė* po Europą JapūdžiaL Tik ____

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
N&ajiefioM g>Kma (auti nepaprastai {doming gydy- 

tojOf rtoaointeois veikėjo ir rašytojo atriminimuu

IK A. GtMea — MINTYS IR DARBAI, 259 paL» liečia 1908 
metę įvykina, Jablonskio ir Totoraičio jamua dienai Ir 

Wifrftpfaifmf---------- ----------------------------------- 18.00

9. 1984

ENERGY 
WISE

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

DOHTset hii 
world on fire

KAINA

HB VO Q£®C

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, H 60608


