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ŽURNALISTO NUŠOVIMAS KALIFOR
NIJOJE NUŠOVĖ VISA TAIVANĄ 
AMERIKA LABAI NEPATENKINTA; KAD KINIETIS 

BUVO NUŠAUTAS AMERIKOJE

- Praeitų žinios buvo Tikros.
' <VĮ$ą'siti reikalą iškėlė aikš
tėn Daly City policininkas, ku-

TAIPEI, Taivani.
metą spalio 15 dieną San Fran
cisco priemiestyje; Daly City.

• ■ 3 S • »• . • - V, •

jos žurpalistas Henry- Liu. '

53 nietu žurnalistas Utį gy
veno Taivane ir pusėtinai gerai 
pažino vdabHrtinės Tąivano vy- 
r'ausybės žmones. < Jis.’parašė 
knygą apie dabartinius Taivano 
valdovui*, ’bet: jis pajuto, kad 
Taivane, jam/bus pavojinga gy
venti. Jią.pąsirinko patogų mot 
mentę, atvyko į Araerįkaž. ir 
apsigyveno Šam Fraheisco prie- 
miestyjė^. \..į: - . • •

* .xj1* * <, * - * •

-Paaiškėjo, kad i dabartinis 
Taivano įrežSdęntas čiąjig K«tF 
kuo, kasi Jkrvo. jaunas, tai buyp 
susižavėjęs .komunišfine san
tvarka. Pasirodė, kad jis buvo, 
nuvažiavęsiji. Sovietų Sąjungą ir

miestelyje feuyo nušautas - J3nr|riam buvb' įpareigbta stebėti 
ten esančių kiniečių gyvenimą' 
ir veiklą. Policininkas Michael 
G. Scott, pasiremdamas savo 
metodais, apklausinėj o. Daly Ci
ty kiniečius ir. nustatė visą nu
žudymo eigą. Pasirodo, kad iš 
Taivano atvyko Į Daly City įta
kingas kinietis Chen ir susitarė 
su Wų Tim, praeitais metais 
gvorenusių Daly City, kad padė
tų patnokytr. žurnalistą Henry 
Lin. Wų- Tun suprato, kad rei* 
kės apskaldvti žurnalistui ausis.

. -. •. .y..- ■. ■■■■. t
Įš Tąivano atvažiavę Chen ’ 

GhUi ir Wu Tun privažiavo prie 
Henry Eiti buto. Wu Tun pa si- •* 
keitė si? jup keliais žodžiais. Kad ; 
•nereikėtų daužytis namie, prie' 
žmonos Ir wikų. Wu Tun ir 

. Henry Liu j išėjo Į, ga tvę. Ten — 
tuojau priėjo prie Žkumščių. | 
CJien Uliifi išsitraūke" revolverį 
ir paleido į žurnalistą, kelis šū-1 
vius. Jis kraųjuje . pąsru vo,
Čhen Chili sėdo į mrišięą su Wu v?s Policininko Scott pranešimą 
Tun ^^^avo.J'5 -T,. j aPie ;^?aUsto Liu nužudymą, 

>-'~Čėr > I parerl^švpČkad dabartinė Tar-
.L>z^^^^^^^.Cheų jUJul’ ’'bjyano..’sytfausyhė.' išduotų Wu

o >j-u;n įr Q]ien Chili Amerikai. Jie 
Hėaiy--^^būyOįę^^i^otas Daly '.privalės aiškintis už žurnalisto 
Jd(N ®aPii^^;'Te^L®0 žmona-. nužudymą. .

| sis oficialus laiškas buvo di- 

riias? JrnusuWW^bu "mo- ■ W srnūgis -V-^'Nvbei. Buvo 
kytbį^v ^^į^u^lista H.'<cuimtas v.ršmmkas.
Li-u.W^v^WS ‘ r Sui,nti Paleidi keh pare-.gū-

nai. Bėt laiškas^ labiausiai pa
kenkė krašto prezidentui: Jis 
suskaldė vyriausybę. Jis suskal
dė Taivano visuomenę.

brangus

Chiang Įxa&w: Nusivylė ko- 
muniznįu, į£jžo į Kinija, kovojo 
prieš koapimistus. iF kai kinie-

sitraiiki 
labai 
munislt

[£šni lijtikb-

viešunįė^/'j£ųhal#ėš.susižavėji
mas koęiinH&ffne ^šįeriią. gyve-, 
ninias Ktfeijpjęi-iČtjfU'Švatbiati- 
šia, kad'<žiWaiĮstP, llenrv IįuJ

i r. ■ maži.. va ika i>- -V5*
.'%«vį* v,, <• ■

Polieūitnk&ęi,S$W< ąbrinko ži

KeeJungq
^TAIPEI

Shulinkou r

Taichung

4 Huolien

w &

Tainan O
Toitung^

Kaohsiung

U,$. Bases

\ Area
' j 13,864 Square Miles

(Morykmd-Delcware:
12,634

Population 
14,781,000 

(Penrsy|vonta:\ 
11^93,909 į

Valstybės departamento laiškas suskaldė visą Tai
vano visuomenę. Vieniems atrodo, kad Kinijai val

dyti reikallngaa kitas prezidentas.

šiaurės Australijos pakraščiuose kas dešimt metų suplaukia iki 150,';00 
vėžlių ir pakasa smėlyje savo kiaušinius. Ten išauga niaži vėžliukai. Ji?

maitinasi, paauga ir vandenynu/ plaukia po 1.000 ar 2,000 myliu.
Už 10 melų grįžta Į Australijos pakrantes.

•>' Vyriausybė pasiuntė . . 
oficialu pranešimą.

Valstybės departamentas, gy-

ISPANAI IR VAŠKAI KOVOS

kėli
nes

VYRIAUSYBĖ TIKISI BENDROMIS JĖGOMIS SU VAŠKU 
PAŪGIMA SUSTABDYTI TERORIZMĄ KRAŠTE

M.AĮ>RIDAS. Ispanija. Fe-nijcs nacionalistų partijų atdo- 
lipe Gonzalez vadovaujama vy-vai tarėsi beveik du metu, kol 
riausybė ir Vaskonijos auleno- susitarė bendrami 
minė vy'-riausybė pasirašė su
tartį bendromis jėgomis kovoti; 
prieš terorizmą ne tik Vaskoni- 1

, . ’. . T ...ljoje, bet ir visoje Ispanijoje.: 
Tikimasi, kad taip bus sustab-: 
dyti teroro veiksniai.

Visi žino, kad Va>kcnijoj? 
verkia nedidelė valkti teroristu; " 1 grupė. Jie žudo žmones paėioje j 
Vaskonijoje, Ispanijoj ir kitose! 
šalyse. Jie reikalauja Vaskon:jai ’ 
nepriklausomybės. Nepriklauso-Į 
mybės jie negauna, todėl jie žu- Į

jėgomis ko
voti prieš vaskus'teroristus. Jei
gu prancūzai juos suvaldė, tai 
turės suvaldyti ir ispanai.

Komitetas nesutiks išmo- 
Edwinui Meese $720,000, 

jis pats niekam nemokėjo, r do žmones, griauna tiltus ir da- į 
samdė advokatą, mokėda-f ro kraštui didelę žalą. Vaškai! 
$250 už valandą, jam sko-Į bandė teroro veiksmus prancū-j 

i. zų kontroliuojamoje Pirinėjų j 
dalyje, bet jiems nepavyko.

j Prancūzai teroristų grupes su- i 
ėmė ir padėjo į kalėjimus.

Teroro veikimai padarė mili-j 
jeninius 
griovė 
Įstaigas, 
rininkus

mes 
lingas už 200 darbo valandų.

— Trys advokatai liudijo Eli* 
t kos komitetui, kad Edwi n Meese 
į nebetinka valstybės prokuroro 
t pareigoms.

(— Prez. Reaganas asmeni.š-
I kai išlydėjo Kongreso atstovus.
j * •’ O

buvusius Baltuose Rūmuose tar- 
i lis biudžeto reikalais.

— Ketvirtadienį popiežius' 
buvo Ekuadore. sustojo Guaya- 

, Quit mieste, kalbėjosi su vietos 
indėnais.

Vasario 2d.: Kornelijus, Kot
ryna, Rytis,

Vasario 3

Vandenė.

d.: Rraziejus, Kad

Vasario 1 
ronika, Karkus, Girkantė.

d.: Andriejus

Saulė teka 7:03. leidžiasi 5:06.

Oras šaltas, vėjuotas, gali snigti.

nuostolius. Teroristai' 
vyriausybės pastatus, j 
žudė policininkus, ka- 
pariiįų pareigūnus.

Gyventojams Įgriso 
teroro veiksmai

Kaip ispanams, taip r 
daugumai jgrKo teroro 
mai. Dažnai nukenčia visai ne
kalti žmonės Bando nužu<lyt 
vienus, o suža )ja visai nekaltus.

— Man atbodo, kad praeitą 
trečiadienį p įrašytas susitari
mas yra pradžia naujom eros, 
— pareiškė Jose Antonio Ar-
danza. vask; autonomijos at-Į 
stovas.
-- Susitarima> pasirašytas Vik-i 
Jorijoj, Vask< ujos sostinėje Pa-i 
stai'šymą sleliejo Alfonso 
ra. Vaskonijes socialistų
ios pirm nink.is. T.spanijc 
riausyl>ė^ vardu susitarimą pa į 
siraše Felipv Gonzalez, Ispani
jos premjera* ir socialistų par-l 
fijos pirmin kas.

Ispanijos Micialistų ir Vasko-

va<kų
veiks

FILIPINŲ KARIUS TEIS AT
EINANTĮ KETVIRTADIENĮ

l

MANILA, Filipinai. Teis
mo pirmininas Manuel Pamaran 
ketvirtadienį pranešė visiems 26 
kariams, kad teismas prasidės 
ateinanti ketvirtadienį. Jis nu
rėdė teismo salę ir prašė visus 
laiku atvykti. :

(renerolas Fabian Ver yra 
laisvas, padėjęs $1.509 užslata. 
Laisvi ir kiti tiys generolai. Bet 

• keturi kariai, nušovusieji Acpii" 
no ir Galvaną. uždaryti karių 
kalėjime. Žudymų organize to
rai gaus didesnę bausmę. Bet 
eis į kalėjimą ;r tie. kurie klau
sė karininkų ii’ žudė žmones.

Bvlos klausvs tris teisėjai.

Guer

Teismas t 
lės klaus; 
ras virtos

"e su 
ėję .

jeigu

KORSIKOJE NUŠALTAS 
ĮTAKINGAS VEIKĖJAS

AJ A C (J O. Kors: k os saloje 
! ketvirtadienį buvo nušautas J. 
i Dupuy, pats įtakingiausias poli- 
( tini^ veikėjas Krsikos saloje.

Kada saloje įeroristai prade- 
j jo žudyt! prancūzų paskirtus 

policini likus, tai Jc ai Ihipuy. se
nas s? los gyvenloja>. pasmerkė 
teroristui 
pi iki 
Jis p

ic
ne

Černenkai nepatinka prez. Reagano 
reikalavimas $26 bilijonų gynybai

CASPAR WEINBERGER LIUDIJO KOMITETU 
APIE REIKALĄ BŪTI PASIRUOšUSIEMS

W ASHINGTON, D.C. — Sek- 
retoiius George Shultz ketvir
tadienį liudijo Senato komite
tui ir pareiškė, kad reikia orga
nizuoti krašto apsaugą iš erdvės. 
Visi žino, kati tai yra
(Liykas, bet dauguma ekspertų • 
prie-'na nuomonės, kad Ameriką ; 
lengviausia ginti iš erdvės.

Sekretorius žino, kad g-?na ibį 
g.:i dar teks daryti tyrinėjimus, ! 
kurie gana brangiai kainuos,! 
bet tai esančios pačios saugiau- j 
sios priemonės kraštui apginti į 
nuo netikėto ir staigaus už
puolimo.

Prezidentas Reaganas parei
kalavo šiam gynybos planui pa
skirti 26 bilijonus doleriu. Jis į 
jau anksčiau apie tai užsiminė j 
Senato komiteto nariams. Į 

Pranešimai iš Maskvos sakoj 
kad Sovietų prezidentai K. čer-:

x nenka sunkiai serga, kad šalčio
■ metu privalo saugotis šalto'oro,1 j ' 
I jojoųtas'vis^ laiką šUtas_jx sau-;
P?>Grfk^ nuo iife™-usio< salto'ore 

sroves, nes ji labai neigiamai į 
veikia jo plaučius. Kai Černenka 
pradeda kosĄrii, tai negali 
-įstoti. Gydytojai naiKfcjar- p 
naujausias-; priemenes, bei 
gali-ligoniui padėti. Jis pat- 
sienio korespondentams ne; 
do. bet jo vardu ĮSHskc’btas 
reiškimas, smerki; 
to Reagano prai 
26 milijonus dole 
saugai iš ei dvės, 
sovietų laikraščiai 
paskelbė. Černenka 
čiau pasisakė prieš 
dolerių paskyrimu, 
do reikalo jį p:'k.

Įdomu, kad 
greitai palyrė ; 
Shultzo ir Wvinl 
mus Senato k<'-n'.

Sekr. George Shultz

su-

;ro_
Pi

nt’s preziden- 
ymą paskirti 
■iu krašto an-

pareiškimą 
jau anks- 

2H bilijonų 
i dabar rr»-

Kremlius lah 
a jr:e sekreto? 
įergerio liūdi;

enom ųą.
> bizniu.gy ver < < >J a i gali v ^r u 

prekiauti sn užsieni;;
dirbtuves. Ko jie daugiau gali 
norėti ° Korsikos kalėjimuose 
nėra nei vieno žmogaus už poli
tinius parcišk mus.

Dupuy būva < 
cio. Buvo < Hst, 
re. Sudėdama

□■•’.ZĮStama

Caspar Weinberger

ruos

ino «
1’11)

spėjo komiteto nariai išsiskirs
tyti* o sergantis Černenka jaa 
paruošė ir paskelbė pareiškimą 
nrigš praši Ernus 26 bili jonu^ do
leriu apsaugos reikalams.

Tuojau po sekr. ShirMzo, liu
dijo sekretorius Caspar Wein
berger. Jis priminė Senato ko
mitetui Begalvei! apie krrSlo 
iiDsavgai skiriamu sum u ap\-r- 
pymą, ypač nekarpyti >26 bili
jonu. skiriamų ginti Annr’lų 
iš erdvės. Tai yra pats geriau
sias būdas sustabdyti Į Ameriką 
naleislas atomines raketas, 'l ai : 
pat lengviau pasiekt; Įų rakolų 
įrengiąs duobes.

Seki eterius paciaso 
Švedijos šiaurės laikraštėlį 
ris priminė, kad Švėdijon 
leistą raketą patys rusai i

ų lėktuvu lakūnai, 
iigo* d ?pa r ta men ta s 
iog tai buvusi net ii

ra.\e 
ė i c >

o zmn\ bovetų pu 
‘a neteko energijos, r 
toliau skrist- ir nukrito 

* k do. švedai ja 7?jL\ 

ją tyrinėja.

PRAŠO MAŽINTI BAUSMES 
POLICININKAMS

ginantieji
nužudžiusi

ęą J. Pop 
murzinti •oncinmk

i V

o kr u lis
Į u jam d

L;

LKZtU.s 
iems

u/nere jam 
\ėlmi įnirtę 
' pagal pu

ru v

me kalnuose.



APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS

Kupūstai valgomi švieži 
įauginti.
g-srai paruošime,

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

ir nant kopūstus, jei norime, kad • 
Jei raugindami juosi greičiau įrūgtų, tai dvi (Menas ■ 

laikysime ir į reikia palaikyti šiltesnėje patai-’ 
vartosime—tai bus puikiausias' poje, o vėliau perkelti į šaltą] 
vitaminas C ir kai kurių mine-' patalpąf temperatūra O°C). ir' 
ratinių medžiagų, pvz., kalcio] taip, kad visą laiką būtų apsem- Į 
druskų, kalio, fosforo šaltinis. O] ilgies be skysčio kopūstuos greit] 
lai labai reikalinga žiemą ir pa- i 
pasaiį- !

Vitamino C įvairiose kopūsto • 
dalyse yra nevienodai. Viršuti-i 
niuose lapuose 30 mg. vitamino j 
C, o vidiniuose lapuose būna 52 I 
mg. Daugiausiai vitaminu C 
yra kopūsto kote, net iki 75 mg. 
Todėl raugiant ar neraugtus ko- į 
pūstus valant, reikia suvarto-’ 
Ii ne tiktai kopūsto lapus, bet 
net būtinai kotus. Ypač kopū-

suyra vitaminas C, todėl išimti j 
juos .geriausiai prieš pat vai-Į 
gani. Raugintu kopūstų nerei
kia plauti, kad nepražūtų ver
tingų mineraliniu medžiagų ir 
vitaminų kiekis. . • ;.

Troškinti reikia pirmiausiai
M.

liau įdėkite kiek riebalų^ atsi
žvelgiant į sveikatą. • . Į davo pnrttešri iy medaus, tratik- 

Jei norite, kad kopūstai, ne- r lapį ir uždėti. ' jį ant; žaizdų.
būtų per daug minkšti^ įpilki-] Meduj? yrą.vynuogių ir vai

to kott> širdyje yra daugiausia te.trcškčnant,..truputį jeitiiinos. Į Jn cukraus (giūkozės. trūkto-
•Žiedinius kopūstus: troškinki- į 7ės). ^baltymų organinių. rūgs-

kopūstų, paruoštų jcferųt* išsis- • mentų. . . t
kirs daugiau skysčio ;ir*t įdaras Į Ypač naudingą/ medus ya;- 

J kam% nės' jame yra medžiagų.
, e iš i padedančių- iiorrhąlinjn‘ organiž-

andens — jos pasidalys‘vandeiy f rrjQ vystymuisi, padedančių prie 
• sintis; infėkeiničųis •, susirvi

diniai kopūstai. " \ j mams- ' ' - ’4
Perkant raugintus' kopūstus',.} , - ’■

reikia žiūrėtų’ kad butųį-grazios i . 7:. ‘ e?

vitamino C.
Rauginkime patys kopūstus, >te piene. Neberkite drus&bs ant' čių,- įpi bėralinių.-medžiagų, fer

kirs daugiau š 
bus šlapias.

Išvirus daržoves,

liausiai tinka kietos vėlyvųjų] 
g;Jvos, J.O kg. kopūstų., reikia 2001 
— 250' gr. morkų. Labai tinka ' 
raugiant įdėti antaninių obuo-į 
liu, bruknių spanguolių; obuo- i nigos, neskanios. Išimtis; 
liai h- uogos labai paskanina ko-Į 
pūstus. Nepamirškime ir drus-’ 
kos idėii. - - !_ , _____ _

Kitokio skonio kopūstai bus, ] spalvos, neminkšti ir kad skys-j K 
jei pridesiine eukraus? kuris pa- 
greitute irngina.. Kopūstai išrū- yas. 4^
gę tadaį; kai ąnt paviršiaus nūs- _
loja darytis burbuliukai, o sky- - priedą, bet puikiai'gali 4&ti 
stis 'pasidai-o skaidrus.- Raugi-į kaip atskilas patiekalas.

žaizdas"r taip pat rekomenduo- toninė b kitomis L'gomi« ■ Žmonės kaip ir gyvuliai sei-
* Mėdų geriau gerti su pJenu, ga įvairaus sunkumo toksoplaz- 
vandeniu, sultimis, tai iš
tirpintų:? taip, jis lėttgvįifl įsisa
vinamas. ? ", ’ ' ■ i *

Mažiems-, vaikamy diegdama 
po a^bat&l' šauk^elį medaus 
per dieną, įmaišius i kb^j varš
kę? P.i&ną įompbtą^ IdsfelTu.

- ,Taęiau.■ medus . n^mšui y<ser- 
gaflt diabetui :

f r fl Jeliu g-d
• ai/ tap r . p ląj dem- * i

* • priežastimi- ■’ ’
pašėrę gyvulius, turi švariai nu- 1 (E- W

Girdžiu gegutę...

Girdžiu gegutę kukuojant — 
Ne čia, ne čia...
Tėviškės-soduos žieduotuos
Jf virkdo mane. .*

Kai prasiskleidęs žiedelis
Žydi kvapnus, 
Primena jis vyšnią prie kelio, 
Tėvų namus...

Kai vėjas prabėga per parką 
Liūdžiu, mąstau...
Vosilkos ir žaliosios varpos . - ;.ą
Kaip jūros plauks.., s 7 1 ‘ , . * V

Gėlių įvairiausių matau čia, 
Kaip ir žmonių.
Už rausvąjį dobilų lauką 
Palikčiau juos...

Medu

-i-*, -i • • - G i ■ ? nvno<.’QCQS, axin-, nervui sųuiis tunas butu skaniai-rūgštūs,gels-į ; J. •?; ė «- ’ - i '';j pjaucių-- tubęrkufioz/. ,ta:p-j ;»pą 
• 4 skleroze, -ateriosklercze. hiperKopusius tinka<patĮeK.1(| kaip.]' ■
iri

1 1
f

šviežių kopūstų salotų paruo- i 
.- Šimas

Tam reikalui imama:
1 nedidelė kojiūsto gūžė,
2 morkos,
1 obuolys,
2 svogūnai,
po truputį cukraus ir druskos. 
Kopūstas smulkiai supiausto. 

mas; morkos, obuolys-h* svogū
nai sutarkuojami. Viskas su- : 
maišoma. Paskaninama pagal 
skonį druska, cukrumi, citrinos 
sultimis, jei turime spanguolių, 
ar rągšia serbentų sunka.

Rauginti kopūstai, įmaišius 
patiekiami b? priedų, bet gali-" 
ma juos maišyti ir su kitomis 
daržovėmis, pavyzdžiui, morko
mis. svogūnais, burokėliais (vil
tais), juodaisiais ridikais, žirne
liais ir kt.

Aliejuje pakepinti kopūstai la 
bai skanūs su sėmenė aliejumi 
ir su šiltomis, keptomis ar vir
tomis bulvėmis. "Tik prisimin
kime, kaip valgydavome Lie
tuvoje.

Rauginti kopūstai, įvaišius

nitui. Taip .pat ir są burokėliais ; 
’ iii* morkomis.
i Kopūstai reguliuoja virškini- Į 

, nią ir patartina jų daug valgy- • 
ti,ypač sergantiems hkrandžio ir į 
žarnyno ligomis. \ l 

Magd. šulaitienė

Rūgusio pieno., padažas tinka 
prie salotų .

Padažui pagaminti paimti:
1 stiklinė rūgusio pieno, .]
1 šaukštukai citrinos,

** X
1 arbatinis šaukštelis cukraus, 
truputis dr uskos.
Pienas, actas, cukrus ir drus-. 

ka gerai reikia suplakti'. Po po ■ 
patiekti stalui

Medus ne tikrai skanėstas--
Jis ir gydo. - . i

Žymūs tadžikų mokslininkas
Avicena (NI amž.) ' patardavo: i

“Jei nori ilgai būti jaunas, bū-!
.. na i valgvk- medų’". *

Jis siūlė pridėėti prie žaizdų. 
medaus paplotėfius. valgyti mc-

klek šviežių kopūstų ir išvirus-du nemiga" esant 
su mėsos sultiniu labai skanūs Mokslinės medicinos * tėvas rfi 
irgi su bulvėmis. vpokritas savo veikale “Ap fe

■ ; Yrą. žmonių, kurie visai jie* 
t gali' valgyti'- medausi — jįems 
juadeda rikaudėti-gąly^ atšjran-

nbma tokjaištaivęjaįį- medus. ne

TA MIELA KATYTĖ

Moąėrzs

mozės formomis,.
’’Toksoplazmus, patekusios į 

organizmą per pakenktą . odą, 
gleivinę arba placentą, kraujo 
bei limfos. takais yra išnešioja
mos į įvairius organus- ir sukė-

ritus. Ypatingai .jos. .dažnai, pa
(kenkia nervų sistemą ir .ak?s, be" 
į to,', dažnai- pastebimi vienokio ar 
; Kitokio laipsnio širdies raūineiu 
nei raumenų ir sąnarių sistemų 
pakitimai, busirgimas gali būti 
ūminis bei Ietims- Esant' fimi-

Jta. lempvalūra, atsiranda išberi- 
j t mai ant odos, padidėja limfines 

liaukos. Kartais susirgimas pri-

muose nėra tokio Tnrgaiko ai* or- 
žiū I ganų sistemos, kuriuose negalė-

dėti plaučių, širdies raumens už 
degimas. Neretai toksuplazmos 
•lakęnkia centrinei nervų siste
mai: vystosi galvos smegenų be. 
jų apaangalų uždegimas, kurio 
pasekmės ypač suukios —- gal- 

,v.n§. smegenų vandene, negrįžta
<ni pšicmkos sutrikimai ir kt.

Žymiai dažniau sutinkama ie- j 
tinė susirgimo forma. Žmogų.,, į 
užsikrėtęs toksoplazuąūms, ku-j 

. ij laiką gali jaustis visai neblo
gai, nors parazitas ir. yrą jo or
ganizme. sumažėjus organizmo I 
atsparumui (peršalimas-bei per I 
kaitimas, traumos? nešturnas n | 
kt-), toksoplazmos' • organizme 
•ma dauginus, ir pasireiškia vie
ni zie m kitokie Ilgus .požymiai, 
/p-ic dažnai pažeidžiama nervu 
sistema. Ligoms skundžiasi stip
riais galvos skausmais, kurie ne
retai palydimi pykinimo ir net 
vė.:ami. gidvos svaigimu, vangu 
m u nuotaikos nepastovumu, 
miego sutrikimu, rankų bei kc 
jų tirpimu, traukuliais. Dažnai 
tokiems ligoniams būna regėp

i ciiG sutrikimai (regėjimo susilp
nėjimas ir net apakimas), šir
dies, kepenų, sąnarių bei rau- 
meaų skausmai, ši lėtinė susir 
■gtUiu eiga ypač pavojinga nėš
čioms moterims — jos gali per. 
duoti toksoplazmozę būsimam 
kūdikiai.

Tenai kaip- rasa pasiduočiau 
Nukrist.. Sutirpt..
Ten kaip vyturėlis čiulbėtų 
Mano širdis...

Nemirk, iškankinta tėvyne, —
Žaliuok! Žydėk!
Tau mūsų svajonės ir meilė 
Pavirs gėlėmis...

Kaip varpas kad skleidžiąTi^^usiną,
Taip širdys mūs.j’.
Kovosim ir melsim, ir lauksim
Vis laisves tau. •. •

Mūsų meilė žiedais tegul žydi
Tau ant kasų.. .
Mūs ilgesio ašaros tyros
Tau ant ko jų basų...;

’ Bronius Vieraitis -

JAM PAKANKA 
27-Nlįj VIŠČIUKU-.

Nuo 1931 metų valgymo čem
pionas tebėra dabar jau 85 me
tų amžiaus Ęddię “Bazo” Mile
ris iš Oaklando, Jis vienu pri
sėdimu gali suvalgyti 27 viščiu
kus po 2 svaru kiekvienas. Jis 
sveria 280 svarų, jo ūgis — 5 
pėdos ir 7 coliai-

Kitas gero apetito y-yras yra 
Charles Havnes iš York Beach, 
Maine. Jis tesveria 250 svarų ir 
yra 6 pėdų ūgio. Šis ėdūnas pa
jėgia vienu kartu suvalgyti S3 
galvutes kornų, 3 svarus rūky
tos kiaubeiios,37 hamburgerius, 
7 puodukus jagurto, pusę buše
lio persikų, dvi kvortas kavos, 
ledu, 6 skardines “root beer” ir 
3 svarus vyšnių....

Kam iš mūsų namuose■ nepa- kitus. Jo cirkutacijos .kfilSai ir 
i tinka laikyti meilaus gyvulėlio būdai įvairūs. Gyvūnų ar gani z 
į- katės7 Vaikams jina — tik- 
j. ras džiaugsmas! Kitas su j;.
' rėk. gula, kelia vienu ką-niu da- tų apsigyventi ftAsopiazmdL Jos
j Hjasi-.. randamos inkstuose, šlapimka
j Tuo i.irpu katė slepia savyje Kaliuose, žarnyjie, ąįąpirac pūs- 
j pavojingą parazitą, kuris. <u iš-Į leje. plaučių alvėdlėsd. bronchu p 
J matoruis patekęs į aplinką. ner- -e,, lytiniuose organuose, peiic 

mal mil's sąlygom!
vo gyyyfcmgumą iki 1,5

1 Tas parazitas vėdinasi tos
• raa. Tai pliką akiaii neįži 
j syvia Par&aiU sulėk.ji

ner- 'e,, lytinnu
išlaiko s?- liaukose, a

metų.| ganlys toksopl^Upei*- gyvūną;
-opiaziMJ išskyromis iš organų
rimas j 
l> su-| iopktznit; ouku4r ,pau-

Įtarus tokscplazmozę, atlieka
mi specialūs tyrimai ii, jeigu* 
toksoplazrr.ozė pasitvirtina, ski
riamas specialus gydymas, pri-1 
žiūrint gydytojui. Laiku prade-1 
tas ir sistemingas gydymas pa-i 
deda išvengti įvairių negalavi
mų. -unkių susirgimo pasekmių

Kadang' toksoplazmozės, ypač 
lėtiniu jos formų, gydymą* nt 
visada efektyvus, tai ypač s va

nose.

s -vn-l 
ihma

c Afrikos dykunio!
LcdjŪrvje. dre

kirvjCJtcrrcs rifuivic- Jas

>aiko
tikra

vKę į
> J VC 

■laiko 
ūrpje

gy vybmgųjaą ••' .tau

soplaarnos,4ŠLiek.

nu

zti.ų nešiotoja'' garft-| 
riUaknHiiėi evvu*l' ' s. J f lose Afrikos dykiiniol . 

i lizinu ic šaltakrsaiuj

lai plės 
iazmoze

turo laftkir 
liams ir ži

•V lalpš&ų SJtimqs 
u'le«ą yajandų. 
rąj, užsikrečia to^ - 

žvėrelių niė

lUt

<• f*- 
yr^

Vaikai dažnai megzta žaisti su * 
katėmis ir šunimi'. Esant odos I 
.-HŽaJpjimams, . įdrėskimams, — > 
*> tai dažnas reiškinys, — para
zitą-' gali patekti Į organizmą iri 
ukeiti toksoplazmozę. Todėl rū-j

MAvilų svan 
tebėję m3

ii JL*TK>gans tok ) 
luu4ri tuneliui ’



JAV Lietuvių Bendruomenes suskaldymas

>

i

! Kalbininkas Watkins studijuoja 
liuvianiečių kalbą

ra
r<>nus 
k/Lipink 
Il-vard 
fu Eure*

ų ir
or’ js

( Jve* I Wrtkins 
a:. Jis k?V 
o jniver ’i tete. B - 
:os kclhų, b? ang- 
eeių kalbų, prcfe-

Join taip pat buvo aUku, 
Troja gynė ne Iii t iečiai, bet 
vilniečiai.

Išaiškinta, kad dabartinę : 
res vakaru sritį buvo apęy 
drn^ liuvkmiečiai. Istoril 
teks Trojos karą nukelti 50C 
tų senovei). Trojos karas I uvo

U V O

liu-

air
?n-
ims
ne-

oresnes ir phmesnes raides, o hi
tiečiai turėjo trum|>esnes.

Prof. Watkins, patyręs apia 
liuvianiečių skirtingas molines 
lenteles, nusifotografavo tiek, 
“k < pajėgė, .lis būtų norėjęs jas 
gauti, bet jas saugojantieji tur- 

graikuĮ kai niekam tu lentelių už jokius 
pinigus nepardavė ir nedavė, 
las lent Jin fotografijas jis pa
didino ir pramoko liuvaniečių 
kalbos. Jis skaito ją poeziją, Į 
pramoko ją dainas ir išaiškinę į 
visu nauju dalykų apie šių (au
lų isteriją.

(Praeitą vasarą buvo suvažia
vę Amerikos specialistai, kurie 
domisi praeitimi. Prof. Watkins, 
pramokęs liuvianiečių, kaip jis 
rašo, kalbos,, išaiškino visą eilę 
dalykų, kurių iki šio meto ne
suprato graikai, turkai ir kiti 
senovės tyrinėtojai. Amerikoje 
jis bene bus vienintelis, kuris 
gali skaityti liuvaniečių raštą.

Kada jam po ranka pasitaikė 
Homero “Hijada”, tai jis skaitė 
Homero įrašytą eilėraštį, kurio 
pirmoji eilutė . išversta šitaip 
skamba:

“When they came from steep 
Wilusa...” (Kada jie atėjo nuo 
staičos Vilusos. . .), tai jam. tuo
jau dingtelėjo, kad tuos dainos 
žodžius jis kažkur buvo skaitęs.- 
Jis prisiminė, jog tai būta liu
vianiečių dainos pirmieji io; 
džiai. Jis žinojo, kad liuvianie
čiai “Uos” salą vadindavo “Vi- 
lusa”. Jis perskaitė visas Home
ro ajxiainuotas Trojos kovas. 
Jam buvo aiškūs visi žodžiai, 
kurių dabartiniai graikai nesu
prato ir nežinojo jų reikšmės

ne^u istorikai

Vietcj negyvus-lotynų kalbos, 
^rcfes'rius pasirinko

Jis tuojau nustatė, kad 
■ ien d.’/urC^ė; graikų kalbos 
-uužtenka. P:ie griikų kalbos 
•cikia būtinai pridėti 
kalbą. Hitiečiai buvo 
‘■aimyuai. Jiems tezo 
sugyventi, liet graikams 
b.iti.čiais ir pa k mni’ii4’!.

Save Iriku hiti'čiai valdė di
džiausius dabartinės Turkijos1, 
lirijes, Egipto ir Saudi Arabi
jos ulotus. i

Dabartinėje Turkijoje rastoj 
didžiausios krūvos molinių len
telių, kurios buvo išraižytos ci
lindrinėmis raidėmis. Tai buvo 
hitiečių kariuomenės adniimst-; 
naciniai užrašai.

Kada specialistai pasiūdijau) 
š’mtus molinių lentelių, -tai jie; 
nustatė, kad tai buvo hitiečmj 
vartojami valstybiniai užrašai. 
Iki to meto rodė, kad Bokačka- 
la buvo hitiečių sostinė ir ten 
buvo visa hitiečių imperijos 
sostinė. Hitiečių imperijos val
dovai pravedė kelius į Bokač- 
kalą. -Jie Įsteigė imperiją ir ją 
valdė 400 metų.

Bet tolimesnis molinių lente
lių tvrinėjimas parodė, kad ' į
prieš hitiečius Bokačkaloj buvo Į 
kita tauta, kuri vartojo pane.- • 
šias molines lenteles ne tik savo j 
kariu administracijai, bet jie j 
įsteigė Bokačkalą, o ne hitk> 
čiai. Hitiečiai sumušė ten įsitai
siusius žmones ir užėmė Bbkač- 
kala. -

Ta nežinoma tauta, įkūrusi 
Bokačkalą; vadinosi liuvanie- 

-čjąi-. A-nglai ir vįkie^ąi -tyrinė
tojai juos vadino luvians, kar-

hiiieėių 
graikų

teko su

* (Tęsinys) . *

Z. Dailidka: “Teisingai parašyta PLB ir JAV LB 
nesutaria su visomis politinės paskirties institucijomis. 
Tat labai blogas reiškinys. Bet visų blogiausia, kad JAV 
LB nesutaria ir pati su savimi. Ji neprisilaiko PLB kons
titucijos — Lietuvių Chartos raidės ir dvasios. JAV LB 
organizacijoj vyksta didžiausi nesutarimai, bylos nuo- 
savuose ir kitataučių valstybiniuose teismuose, griežtai 
skirtingos nuomonės svarbiais JAV LB vadovybės rin
kimų, jos veiklos ir pagrindinių siekimų klausimais. Viso 
to išdavoje atsirado lygiagretės JAV LB apylinkės, apy
garda ir net taryba...”

Čia Z.D. dar nepaminėjo, kad JAV LB neprisilaiko 
1951 m. susitarimo su ALTu, JAV LB steigiamojo Akto 
ir pati savo Įstatų.

Bronius Nainys, apkaltinęh ALTą neveiklumu, ne
surado nei vieno ALTo atlikto naudingo ir reikšmingo
oarbo JAV lietuviams ir mūsų pavergtai tautai. j Xaei- Katas 

Tuo tarpu JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos Į ~z' z== ~
pirmininkė Aušra Mačiulaitytė Zerr ĄLTo atžvilgiu jau i dešimtajame ALTo kcngi 
kalba šiek tiek objektyviau. Jos vadovaujama taryba yra Į 
numatyta kaip. ALTo pakaitalas. “Pasaulio lietuvyje” Į ALxv.- wtCiSiu.ą jv n-.i A 
1979 gegužis Nr. 5/115 apie ALTą ji pasisako: | pasisekimai ir žygiai”. Ir jis išskaičiuoja re tris

-“Netikslu būtų paneigti ALTos praeities laimėjimus. | p. A. Zerr, bet 19 (devyniolika) ALTo sėkmingų žygių. 
Kreditas ALTai priklauso už. Lietuvos inkorporacijos Į j darbų. Ta jo paskaita buvo atspausdinta “Drauge” 1984. 
Sovietų Sąjungą' nepripažinimo išsaugojimą JAV, už!XIL29, 1985.1.3 ir 4 d. lai . 
pastangas, pravedant imigracijos įstatymą, už pagalbą 
Kersteno komisijai, vykdžiusiai apklausinėjimus dėl Pa- i 
balti jo valstybių aneksijos.

Tačiau, laikui bėgant, Altos veiklai' atsirado sun-j 
kūmų, kai JAV perėjo nuo šaltojo karo į detantės'politiką, j 
Per daug metų pasikliovę. JAV Valstybės departamento ’ 
vedama politine linija, Altos vadovai pasimetė ir neži-i 
nojo. kas daryti, kai susikryžiavo lietuviškieji ir JAV , „ , , , Tm . . . T . _r T „ . .. ^. .
interesai. Apgailėtina, kad tuo laikotarpiu veikta ne. | nepriklausomybę. ALTas knete ir JAV LB įsijungti i 
pakankamai veiksmingai, o Riekta laisvinimo darbo mono į AB-7 ' atstog'-’ 'P ’rl0S P™O5!OS' pa' 
polį išlaikyti. Pradėtą tramdyti laisvinimo darbui inicia-1 ines 01 Saniz-aclJ° 
tyvą berodančiūs (k.a. rvezuiiucijų nunuicią, Liietuvių i 
studentų sąjungą, Lietuvių Bendruomenę ir kt.). Visuo- Įmm a’. a 
menės nuotaikos ir jos daromas spaudimas privertė JAV l 01 A „ . .. - .. ...
t -d i-a.- ,• .... ... 5. 1 Reikia p. A. Zerr paklausti, kur dingo jos paminėti:LB leistis, j platesne laisvinimo srities veiklą. 19/1 m. > ,. ... , .. . T • • x j a-i* 1 • -ok-i j i v • i • • tat- t t> i Rezoliucijų komitetas, ką nuveikė Lietuvių studentų są-sausio 16-17 dienomis Philadelpnijoje vykusioje JAV LB! . JJ. 7 . i 1 i x -T^-r.... T.AT7TTį.*'rr, - , ;L . 1 junga, o Lietuviu Bendruomene savo destruktyvme irVLosios tarybos sesijoje JAV LB Taryba (tik vienam J s . , x-i • - ■■ • m• „„ • - Z TT • - -d k r • v i • • -v , . anarchistine politine veikla tikrai yra pasižymėjusi. Tojos nariuį,.dr. .Kaziui Bobeliui, balsuojant pries) nutarė i L, -r-.t - . . ,x_ . t,- T
tav-t-d - t-l i • • • j k i negalima pasakyti apie jos kultūrine veikią, KfflPOfrpa-JAV LB formaliai įjungti i Lietuvos laisvinimo darba. ?T. u . zt i - - A \ i AL; • —— ——, —

t i 4.,,,; -d j - •• , t • x ‘ gal Lietuviu Charta (įvedamasis žodis), pagal susitarimą | fa- 1,,^^ rLietuvių Bendruomene įsijungti 1 pavergtos Lietu- fe .T_ 1 . T.\VT_, . . . , • s , |taii iase mwians, luvians, 1.-
1 ■* * - j '■ t • “ • • t * x * zti 1 i su A.LTu, pagai JAV LB steigiama.ji .Akta 11 naga* pa-1 |2tį<; iituviaii<A litauš ii- uauvos laisvinimo darba įpareigoja Lietuvių Charta, kuri Tatt t A t 11 , • , s , , 7y T 1- - 5a ' • tans’ 1UU ians» nraKS 1T P311-

k u, Illi- • ? •• t L • I cios JAV LB įstatus skirta vykdvti Jungtinėse Amen-; rašoma: Darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu lietuvis -, va]Sį-vbėseT * ’
kovoja, kad apgintų ir išlaikytų . nepriklausomą Lietu- j S . v 
vos valstybę”.

Ponia A. Zęrr, norėdama pasirodyti esanti ‘objek-j __
tyvi”, paskaičiuoja net tris ALTo praeities nuopelnus. Į w. 
Juozas Laūeka, ALTo kūrimo pradininkas, pasisako, kad 
jis yrą altininkas ir bendruomenininkas, be to, jis yra ir 
ateitininkas, bet tas nekliudo jam dalyvauti ALTo veik
loje. Jis savo paskaitoje, skaitytoje 1984 m. spalio 27 d.

“Gilindamasis i ALTos prasi v A.• • • • •‘1'' • 1 • os įsteigimą ir jc veikią iki 
žygiai”. Ir ils iš■

'oje, pasnke-
norėčiau teigti

10 t /.š

kari 
ie jo 
kaip

Niekur neskaičiau ir negirdėiau, k»d ALTa< taip 
nepagrįstai, žiauriai būtų puolęs ir žeminęs Lietuvių į 
Bendruomenę, kaip tai daro JAV LB vadovai, puldami, 
žemindami ir niekindami ALTą ir jo šalininkus, rėmė
jus. Čia ne išimtis ir p. A. Zerr. ALTas yra federaciniais 
pagrindais sukurtas Įv

i skirtingų ideologijų lietuvių organizacijų junginys. ALTo 
r j tikslas yra bekcmpromisinė kova už Lietuvos laisvę ir

politinių ir kitų geros valios

ĮSI
k.a. Rezoliucijų komitetą, Lmtuvi-J vaizg0<1a'na; kad Jga.P.ges Da?gaUS

•—i" ir išaukštinta virs visų kitų^Jretuviski

JAV LB formaliai i jungti i Lietuvos laisvinimo darbą.
Lietuvių Bendruomenę Įsijungti Į pavergtos Lietu-

■iAntanas Plėtljys 
au) Įj

S BtrESTINGA? iSPTLDOM! RECEPTAI * FANNIE MAY SAL- 
DUX YNAI = KOSMETIKOS REIKMENYS

3
> LITER A TORA, lietuvių Htentfiros, meno fc mofcfo 

2354 m. metrašti*. Jame yr* vertingi, niekuomet nesensta, V!nst» 
■Arėvta, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoft, 
i. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir 1, 
r-feilaut rtralpsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis % 
M- K. Čiurlionio. M. ifleikio, V. Kažubot, k. RCkžtelės ir JL V*fj<-

Atdara Šiokiadieniais nuo
Ji vai. ryto iki 10 vaL vakaro.

Sekmadieniaia nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D ZT HLMAN, B.S., Registruotas vristinirki*

TV

Hiteičiai juos skaitė savo 
! priešais, prieš juos kovojo, kol 

privertė pasitraukti iš Bokac- 
kalos. Skaitė priešais, nes jie 
kitaip kalbėjo, bet turėjo tą patį 
tikėjimą. Liuvianiečiai sakyda
vo eisime, skersime, mušime, 
pjausime, o hitiečiai sakydavo 
eismą, skersiną, mušma, pjaus- 
ma. O buožę, kuria mušė priešą, 
vieni ir kili vadino muškėnu. 
Didelis lietus ir griaustinis bu
vo jų didžiausias priešas. Per
kūnas buvo jų dievas, jam jie 
meldėsi.

Molinės lentelės buvo vieno
dos. Tiktai liuvaniečiai turėjo il-

> DAINŲ SVENTSS LAUKUOSE, poetės, ralytojes tr tEfi- 
5ali Jokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dafni 
Wentes bei jų istoriją ir eigą, {domi skaityti ir nedainuoja? 
tems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomeulmšf

- ri 'jikulinis.il. Studija yra 151 pusL, kainuoja IX

5 VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke tprafiy 
šmi Juoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausi
- r^enimo bruožų apražytnajbet tiksli to laikotarpio buities 
.rtūrinė studija, ausklrztyta* skirsneliais. Ti 200 puslapių knyp 
,-j-dnodama tik už O.

V LIEJUV1AKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamai*^ 
P^rrcJal psražyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalni* t 
. «bgrtvo<f apskričių duomenimis AprsiymsJ Jdomū? Hekrient^

For constipation reHeftomcrrc •' į 
t r€2ch for i j

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tcnh'.it. | 
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder.” y
Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax, Inc.. 19S2

ritirriuL Leidinys Hlurtruot** nuotraukom!*, pabaigoje duodami 
ritovardfių p«vadlnlmai»lT jų rerttata! J rokiečlų kalbą. Laba 
TjmfinfOy MS puri, knygoje yra Ryt»r3atq irmėlapla. Kairu W

> KA LA (1H SS LIMR. rąžytojo* Petronėlei Orintaltė* t® 
mhi*nal Ir mlnty» apie omenis Ir rietas neprit Lietuvoje Ir pb 
m airiais bolševikų okupacijoc metais. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tfk 13. ‘ T .

* JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, neraprei 
Sira ir klaidingai interpretuojama* gyvenime ir politikoje] tik » 
Jnrgto Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pcc Į 
t44ų. Dabar būtų j| gailins pavadinti kovotoju už žmogaus telxa;. 
f^ayfa pa (fidaMo formato, 265 pualaplų, kainuoja f®. ’

V lATTIINlS NOVKLtS, M. losčenko ktryha. I. Valais 
rcrSuolfi. pL Knygoje yra W sąmojingą novelių. Kabia 12

gsyfrs (xxnamcl ffa^laaoM, 1TW 8a. JSaMoi IL.
gMBL FTfeyeM paMMI flsriwthai QbJAoXM

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

U toms.*................................................     110.00

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KN Y
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. ...... ..... ........   ?6.D0

II dalis, 229 psl.__ ______________________ __ $6.00

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. .................. . 35.00

4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. $5.00

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS S/ N■-
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl_________________________ $4.00

6. J. Venclovos, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psl. ------- ------------------------------------------------------ $2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, Ui. 0603 siųs
kite čekj fcr pridėkte vien% dolerį pernuntimo l/laP A

Iš viso liuvieniečiai An 
jos ir dabartinės Turkijos 
buvo apgyvendinę anksčiai 
gu hitieė’ai. .Ji? ten buvo 
1700 metu prieš Krislu, ir 
200 metu, kai hitiečių imp 
buvo sugriauta.

Tikrai d.ir nenustatyta 
Trojos gyventojai buvo 1: 
nieėisi, bet profesoriaus 
■kins Įnašas yra laba; d 
kad būtų galėję tokia:s ' 
Nėra jokių duomenų, kur. 
gestionuotų, kad graikų v 
limo metu Trojoj būtų g;, 
kitų tautų žmonės.

Graikai keliais atvejais 
dė paimti Troją, bet jiem.- i 
pavyko. Tada graikų karo v. 
vybė pastatė didelį arklį. ?■’ 
viduryje.. gerai' susodino <"■ 
ginkluotų Ą-yru būrį. Arklys 
artėjo pačios Trojos tv’- 
Tuojau prasidarė arklio p k 
nukrito specialiai paruošti 
iąi. ir gerai ginkluoti vyra* pa
skubomis pradėjo leistis ž- 
Pirmieji tuojau nubėgo 
apačioje esančių vartų ir 
Balne buvo įrengtas žval 
lizdas, iš kurio 
tydamas kas 
kieme, galėjo 
kur reikalinga

Iš arklio išlipę kariai pr?,i'jo 
laužti duris, veržtis į tvirtovės 

(Nukelta į 5-tą pusią

viršininkas 
darosi tvh

didesnė j ė t

toli" 
ribs

prie
.u ų.
bos

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJ: 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalin^ 
■organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jaū per 97 metas

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tec* 
darbus dirba. . į

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS JULIJONUS doleriu 
apdraudę savo nariams. • a

SLA - apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA’ neieško pelno 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu, 
^kiekvienas lietuyis ir lietuvį draugas gali 
Susivienijime, apsidrausti iki $10,1)00.

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia Jtenįinuota apdrauda: už 
$1,000. apdraudos sumą temoka tik $3.00 matams. 
/ r į ‘.* ■ V <’ , • ■

kuopa yra visose lietuviu kolonijose. ' 
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopt) veikėjui, 
jie Jums mielai Pagelbės 1 SLA- įsirašyti, j*

Galite kreiptis ir tiesusi I 9A Centrą:;.

LTTHUANL1N ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y, 1^001 

TeL (212) 563-2210 A

SLA

Ini. UODAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

1S PRAEIT IK ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA,

paražė 700 poslapių knygą, kurion radėjo viską, kw Bet kada Ir 
het kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu ra kun. Jaunium ir prof, HL. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

labu KkH rt-ietiri, FUtu tt t
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dien, akių netekęs, negali ir to padalyti. Gali rašyti, bet 
negali skaiyti. Jis negali net savo rašinio perskaityti. 
Kas pajėgia skaityti, tai turi jam pamalu skaityti, kad 
galėtų suprasti dėstomas mintis.

Mums dar liūdniau, kad po paskatiniais Klemenso i 
čepučio prisiminimais iškrito jo pavardė. Pluoštelį savo j 
prisiminimų jis pasirašė, jie buvo surinkti taįp, kaip jo ■ 
buvo surašyta ir pasirašyta, bet rašinys išėjo be parašo, i 
Visi prisiminimai gražiai surinkti ir atspausdinti, bet! 
eilutės su parašu trūksta. Vietoj vardo ir pavardės įdėta 
kita eilutė, nieko nesakanti, o parašo po straipsniu nėra. 
Atsiprašome čepučio dėl šios klaidos. Kovos lauke žuvu
sieji kovotojai suvežti Į vieną vietą, palaidoti ir jiems, 
pastatatomas paminklas, o laukuose rastas neatpažintas j 
karys pakastas ten, kur jis buvo žuvęs. Neieškosime piie- • 
žasčių, kodėl taip atsitiko, nėra laiko, bet viešai pasako
me, kad dėl šios klaidos mums labai nesmagu.

Šia proga norime pasakyti porą žodžių apie čepučio ' 
lietuvių spaudos vertinimą. Mums atrodo, nepajėgė tiks- j l 
liai jos vedamo darbo pažinti. Gal nepamatė. Beveik pa
čioje pradžioje savo prisiminimų jis rašo:

“Dabar veltui ieškome spaudoje lietuviškos dva
sios didybės— uždegimo”.:
Sekančio skirsnelio pabaigoje. Čeputis, paminėjęs am

žiną Naujienų niekintoją, rašo, kad patys kertame savo 
stiprybės šaknis, premijuodami pbimografinę literatūrą 
ir dar tvirtinant, jog tai esąs naujas literatūros žanras, 
nors jame dvokia šlykštus internacionalizmas, išniekina
mas mūsų tikėjimas ir kt., o baigia kitokiu tvirtinimu;

“Bet gaila, kad mūsų-spabda kovoja dik ųž savo 
kromeli ir savanaudiškunią^-H^A :«.•• ■?■ -f - ■
Mums atrodo, kad p. Čepulis čia gerokai pei'sūdė. 

Nesutinkame, kad mūsų spauda < gintų tiktai savo krū
melį. būtų tiktai savanaudiška/ Jeigu jrtokia būtų, tai 
ir pats Čeputis nebūtų gąlėjęį lįe^uviškbjė spaudoje pa
rašyti tokios nuomonės apie lietuviškąją spaudą;. ■• • 

Kada gen. Plechavičius kvietė majorą M. Reikalą 
maršuoti Marquette Parko gatvėmis, tai Mečius Reikalą 
jam priminė seną otomanų dėsnį visiems įdro mokyklos 
mokiniams, kad perėjęs draugingos-Valstybes šieną, kar
dą atiduodi pasienio sargui. 0 prof, Vaclovas Biržiška-, 
dėstydamas lietuviškoje karo mokykloje, "prie šio: «eno. 
dėsnio pridėjo, kad užsienyje gavęsiglobą, kovoji ne fcai< 
du, bet plunksna. hV; .

Amerikos lietuviai, prieš Čeputį anksčiau atvažiavu
sieji. už Lietuvos laisvę kovojo plunksna. Amerikos lie- 
tuviai pašventė daug laiko studijems/kol-įsitikino, kad 
Antrai Į Pasaulinį karą laimės Amerika, todėl stengėsi, 
Ameriką įtikinti, kad nepripažintų Lietuvos įjungimo j 
Sovietų Sąjungą. Dr. Pijus Grigaitis, buvo vienas pir
mųjų, kuris naudojo Naujienas šiai savo minčiai skelbti. 
Į dr. Grigaitį buvo daromas labai didelis spaudimas. 
Bandė jį Įtikinti, kad laimės Hitleris ir Musolinį, kad Eu
ropa yra jų rankose, kad nėra jėgos, kuri juos privers 
pasiduoti, o vis dėlto dr. Grigaičio argumentai buvo stip
resni. Laimėjo Amerika. Reikėjo būti idealistu, kad atsi
spirti daromam spaudimui. Kai bus paskelbti dr. Gri
gaičiui rašyti laiškai ir dienraštyje jo skelbtos mintys, 
visi pamatys, kad dr. Grigaitis buvo didėlis idealistas ir 

i Lietuvos reikalus gynė nemažiau už buyusius kovotojus. 
! Dr. Grigaitis Įtikino JAV vyriausybę, Kongreso atsto- 

rikoje dėl senatvės, neprižiūrėjimo, nežinojimo ar tokio; vus, kad nepripažintų Lietuvos Įjungimo į Sovietų Są- 
nelaimingo likimo ištiktas, Čeputis neteko regėjimo. Jis jungą. Šis nutarimas yra didžiausioji rakštis Sovietų Są- 
mėgdavo pasidalinti su artimaisiais savo mintimis bei jungos valdovams. ’ .
svajonėmis. Jis mėgdavo net lietuviškoje spaudoje pasi- Pavergtų tautų savaitės Įvedimas yra antras didelis 
dalinti mintimis apie praeiti ir galimą dabartį, bet šian- žingsnis priminti ne tiktai visai Amerikai, bet ir visam.
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Malonus Klemenso čepučio prisiminimai
Priešpaskutiniame^ Naujienų numeryje skaitėme ne

paprastai jautrių Klemenso ČepuČio prisiminimų pluoš
teli. Jis prisiminė didžiojo Lietuvos poeto Maironio “Ne- 
beužtvenksi upės bėgimo.;.” Jis prisiminė Petronėlės 
Orintaitės,l^liotię Į Ašveią. Trumpai jis užsiminė ir apie 
1918 "Sietus,'“kada lietuviškas jaunimas, laiko dvasios pa
gautas, ryžosi pastoti kelią lietuvių tautos priešui, besi
veržiančiam iš Rytų,, ir-stoti kovon akis Į aki su vakarie: 
čiu, nenorinčiu nešdintis tuščiomis iš Lietuvos. Čeputis 
moka rašyti ir gali sujaudinti Naujienų skaitytojus ido 
mesniais paskutinių 300 metų Įvykiais, uždėjusiais pan
čius lietuvių tautai ir neleidžiančiais lietuviams net ke
lioms dienoms aplankyti gimtinio savo krašto, pamatyti 
naujų gyvenviečių, žaliuojančių laukų ir rusų karių, iš 
Lietuvos vežančių kiekvienų metų derlius ir ankstyvas 
bulves, maitinančias Maskvos valdovus.

Liūdna, kad pats Klemensas Čeputis, kovojęs dėl Lie
tuvos nepriklausomybės, besipriešinęs iš Rytų Įsiveržu
siam okupantui, sovietų karo jėgoms antrą kartą artė
jant prie Lietuvos, pasitraukė Į Vakarus, vargo stovyk
lose, kentė baimę, kad rusai , vėl jo negrąžintų Į “komu
nistini rojų”, kur tūkstančių tūkstančiai rusų turi di
džiausias prievartos darbo stovyklas kanalams kasti, miš
kams kirsti ir aukso kasyklose gyvenimą baigti.

Dar liūdniau, kad Klemensas, pasiekęs Ameriką, tu
rėjo iš naujo atsistoti ant kojų, svajoti apie nepriklau
somą Lietuvą, apie lietuvių pastangas geriau susitvar
kyti, apsišviesti, apsirūpinti būtiniausiais reikmenimis ir 
žingsniuoti kartu su visu kultūringuoju pasauliu. Ame-!

-—I. PL'ŠĖNASKOVA IR MEILĖ
LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROMANAS

(Tęsinys)

— Aš jai pasakiau, kad jį pasmaugiau, bet 
aš juokavau, aš jo nesmaugiau. Kodėl tu policijai 
apie tai pranešei? Ar man negalima pajuokauti? 
Morta, aš tave laikiau savo drauge, o tu mane 
išduodi policijai... Kokia tu biauri: tu šnipas, 
tu Judošius. Draugiška, gera, o čia šoka ir kanda 
kaip pasąlančius šuo. Nenoriu daugiau tavęs ma
tyti, tu man nedrauge, tu išdavikė. — Ji pradėjo 
nekontroliuojamai rėkti ir plūsti, kaip pamišusi, 
bet tuojau išbėgo grasindama: — Aš uždegsiu 
tave, ir tu, ragana, čia nurūksi su visu savo pa
smirdusiu laužu.

Mortos širdy užvirė žiauriai. Kuo ji kalta, 
jei Ieva pati jai pasakojasi? Ji nieko iš jos ne
traukė, nieko nenoiėjo sužinoti, nieko nenorėjo 
iš jos iškvosti, jai butų buvę daug geriau, jei 
Ieva nieko nebūtų sakiusi. Koks čia dabar malo
numas u 
j amanys, i 
t te tai per 
už dantų < 
šnipai...

koks viesulas, kaip perkūnas ir, dangų su žeme 
maišydama, išbėgo. . '*

— Neimk Į galvą, Mortele. Matai, kokia ji 
pakvaišusi. Tu turėjai policijai pasakyti, tu kitaip 
negalėjai, nes Įstatymas to reikalauja. Dėl tavo 
tylėjimo nekaltas būtų galėjęs nukentėti.

— Taip tai taip, Giedra, aš kitaip negalėjau 
padaryti. Juk aš nebėgau Į policiją, jie patys at
vyko. AŠ turiu tiesą sakyti, bet dabar tai Įsigijau

nių ir tegul nesigiria. *' ;
Ieva parėjo labiau baimės negu pykčio ku

pina ir rado atvykusią policiją, kuri kalbėjos} ^ 
Ievos tėvais kieme. Fidama pro daržinę noi*ėj0 
pasislėpti krūmuose už kūdros ir nesirodyti, kol 
policija išvažiuos, bet tėvas ją pastebėjo ir pra
dėjo šaukti. Kupina baimės ji turėjo artintis prie 
policijos, o jos mintys kūrė planus, ką sakyti Ir 
kaip aiškintis policijai. Jos veidas išblyško, ir tee- y 

j jos nenorėjo klausyti, bet ji kiek galėdama val
dėsi, norėdama nuduoti ramią. , ; /

— Labas, ponai, — pasakė priėjusi ir mote- 
iriškai viliojančiu žvilgsniu pažvelgė j juos, c“

— Labas, panele Ieva, kur vaikštinėjat^ —?' 
I pasakė mandagiai vienas policininkas, padavė Jai; 
ranką ir pastebėjo, kad ji visu kūnu virpa. *•

— Turime kejetą klausimų dėl to nčlamrinįo<

policija reikalų turėti. Kaimynai dar 
<aT ji apsivogė, ar ką, kalbos išeis. Ir 
tą Ievą, per jos liežuvį. Pati liežuvio 

.^užlaiko ir (i»r kitus kaltina, kad jie (Gabriūno. Jūs buvote šermenyse, kai GabriūnMs 
! mirė?

— Taip, buvau.
— 'Norėtumėme

nei Mortos audrą. Ji negalėjo net 
k-ii e’.-n taip steigs prasiveržė kaij mums pasakytumėte.

Dagys šeštadienio vakare (medis)
VL. BAKUNAS ' 9

PASTABOS IŠ TOLO

vsj/Jii ue«veikmQ nęi ĄLTo su- 
kažiavimo, nei lO.Ojo kongresv 
Dar daugiau sujuosi, kad š: 
wUtovaj" sutikt) su paskyrinr.

: 4 AX.Tų — atslovauli lietuvius 
ik-ąurfa-atiks. Dėl to klausiu - 
kas sudaro Amerikos .Lietuvių! Demekratų Lygą? Kodėl los ly- | gus &tateva* neskelbė viešai He- | tuvių spaudoje ar kitais būda i s lietuvių demokratų vardu, pritarimų Demokratų partijos kan didatams praėjusių pr-'z.dent ■ nių rinkinių kampanijos melu.' j Kur jie buvo teda ir kur ji.buvo ALTo suvažiavime (ir kongrese) ir kur jie, kaip demokra- lai, yra dabar? Galiu daleisli, kad jie, galbūt, persiorientavo, j šį kartą, respublikonų partija pusėn, rėi būtų jų privilegija, nors ir būnant demokratais. Burl, mas demokratu, jrali balsuo 1 už respublikonų kandidat, pręzidentųron. Tai geroji Ame.' rikes demokratinės sistema-, ! pusė. Sutinku net su .prielaid..kad tie atstovai (ALTe) ir nacionalinis pirmininkas prezidei.to rinkiminės kampanijos metu f savo vietovėse kuriuo nors būt' . ; J pasireiškė kaip demokratai,. čia mino paminėtų, neseniai bu- remdami demokratų*- partijų., į ■ į. vo paskelbta,.-kad Demokratų i kandįdatus. jpartijos ^vadovybė Amerikos lie- : -Bet įada-^’kudėl apie tai m .- “nacionalinių^ demokratų; žceižio.nebuvo matyti mūsų lisrra pą^yniši Pblj-, tuviškoje spaudoje, ką veik ; į mūsų lietuvių demokratu vždal. Būtų įdomu, kų norCfsjiie t: .

.... 2.“ -„.“.„i "vi..ša uk-štai jau .popiet”;1.Tjpųit^niiHiori ar skirti lie;::- jj ų. demokratų atstov ai ALTe. kaip ,lygiai ir nacionalinis p . - mininkas. . nebeabėjutin^i ^yi .
-feiip' gėri' liępjĮĮ-i^bS’’ nuopelnų užsitarnavę' jletuviš- koe veikloje^-^kMtVuSneje. .nominėje. religinėje ir kt. s:<

, _ . (Tęsinys) /Esu konservatyvus demokra- j tas, jsartiją, ir manau, kad ' tuvių i ALTv turi -Įjūfi i skiri!.’ gfr^nininku yra dietuvią>demokratų vadovaująs- lą Dangį. Stebiuosi — .nei vie-: ■jijy Negera' tų trijų, nas iš -jų lietuvių’-demokratą i
Y■-c—• -į— ■ — :----;—patirtiA net ir. dąbaę,' kai

pasauliui, kad pavergta .ne tik Lietuvą, bet .nęt ir, 18 <Ii-?
-dėlių tautų, kovojančių ųž savo laisvę. AmerŠia stoja užį 
pavergtų teutų laisvę. Čia įtaip-pat daug prisidėjo Nąų.- : 
jienų redaktoriusdr. J?, Grigaitis. 4.- ■■ ■

Dr. . Grigaitis; turėjo' tris brolius kunigus. Kunigui 
turėjo būti ir dr.riPijus Grigaitis: Kada Grigaičių-ūkyje 

-|vjrko visos šeimos <pašitarimas,. kas . daryti sekančiais; 
metais,. jaunas Pijus atsisakė eiti Į kunigus.' Kiti du -bro
liai apgailestavo, bet pats jauniausias kunigas jį-pasmėr- 
kė, kad neina j kunigus: / . ; - - -

Antrojo Pasaulinio karo pabaigoje jauniausias jojo , 
brolis patėkof Anieriką; Atvyko į Chicągą. Jis nesikreipė 
į savo brolį-Pijų, bet kreipėsi Į Chicagos kunigus, kad ĮĮ 
priimtų.- Jam buvo atsakyta, kad nėra vietos. Ji. priglaudė 
Chicagos voktečiap ‘ Jis .t-apo dėstytoju vokiečių kunigu-' 
seminarijoje. Ūž metų jis atvyko aplankyti savo brolio 
dr. pijaus., Naujienų redaktoriaus. Jiedu kelias, valandas' 
išsikalbėjo, o kai reikėjo atsisveikinti,' tai. redaktorius 
paklausė i savo brolio kunigo, ar jis atsimena.paskutinį ' 
atsisveikinimą. Redaktoriui teko jam.primihti_pasakytu?' 
žodžius. Kunigas apkabino savo broli,, nuriedėjo kėlios 
ašakos, atsigavo ir- tarė: . . ’ '

— Visi keliai geri, kurie veda Į gerą tikslą. Tu dirbi 
naudingą darbą, kovoji už Lietuvos laisvę... Aš žinau, 
ką tu atlieki... ' r ; -, t- • ■'

'Naujienos nori, -kad Lietuva būtų laisva, jos nori, 
kad-Lietuva būtų nepriklausoma, demokratinė. Tai yra 
dideli idealai, kurių galėsime pasiekti, jeigu visi jų siek
sime vieningai,-jeigu būsime tolerantiški vieni kitiems, 
jeigu nestumsime laisvės siekiančių į šalį, bet visi vie
ningai dirbsime.

■kalba apie lietuviu , dernekra'_ veikią, apie kūną ue^ii .pastebi :ęs nieko.. -mūsų lietuviška/ spaudoje — kiek tai Tiestų šiuos nūsų demokratų vadus.Mums, lietuviams . demokra tams. gyvenantiems provinei.ū ■ toli nuo* Washjngtono, D. C. r Chicago?.centru; būtų ne ii Įdomu, bet ’ir -svarbu- patirti a p i mūsų demokratu vadų veiki ne tik lietuvių -tarpe, bet ir i'. -- mokratų partijoje S viso .(Bus daugiau)— Keli Senato komiteto . riai pareiškė, kad Edwin Mees netinka atsakingoms generalini prokuroro pareigoms.— Penktadieni popiežius at skrido į Peru respuHiką. Linr je jis kalbėjosi su atsakinga pareigūnais, patardamas baig . vedamus ginčus.

*

I

*

kaip ten viskas Įvyko. Mums' reikia viską’už
rašyti. ' ’ , ■ , / '.

Pirmoji Ievos baimė truputi atslūgo. Ji ma
nė, kad policija ją staiga užpuls ir reikalaus prisi
pažinti, bet jie tokie mandagūs, jiems tik papasa
koti tereikia. Reiškia, jie nieko nežino, Morta 
jienvs nieko nepasakė, ji be jokio reikalo, dargi 
Giedrai girdint, ją užsipuolė.

— Prašau ponus j seklyčią, ten bus patogiau 
įsikalbėti ir užrašyti. ' 'į

— Čia gera ir vėsu.'Tęskime mūsų pasikal
bėjimą, — sako vienas policininkas, sėdasi^ už

EIBE*. —

ris gali tokį užmušti su kokiu nors Į ranką pa 
kliuvusiu-daiktu už tokį jo begėdiškumą. Labai 
gerai padarėte, kad pasmaugėte ir tuo savo gar
bę apgynėte.

— Žinoma, jam taip ir reikėjo. Negirdėta - 
akiplėša. Jei tuomet nebūčiau jo pasmaugusi, ta 
vėliau būčiau tą pat padariusi. Jis mano garbė 
daugiau neterš, kiaulės šmotas. Kiekviena save 
gerbianti mergaitė taip padarytų.

— Taip, taip. Aš perskaitysiu, ką čia užra 
šiau. — Ir policirdnkas perskaitė žodis Į žodi, ko 
Tęva sakė. — Dabar prašau pasirašyti, o čia štai

Ji paėmė plunksną ir labai nedailiomis lin 
iomis vos-ne-vos parašė savo pavardę, ir jos lūpo< 
suvirpėjo:

— Aš nieko nebijau, padariau, ką aš ture1 
įdaryti, •ir viskas.

. — -Mes, panele, nespręsime. ar jūs geiai, a 
bloga i padarėte; tai bus teismo pareiga.

Teismas? Tai man teks Į teismą eiti? Ar- 
tie Gabrifchas pats buvo kaltas? Ą- jis manę 
neapšmeižė?...

• , (Rus daugiai’)

Ieva vis dąr .stovi ir nežino, kaip čia geriau 
vuvaidinus, kad jos neįtartų. Gal geriausia pasi
imti šeimininkės rolę: . '

— Ponai, gal kokio lašelio neatsisakysite, —. 
tuo pat kartu ji pąįmn įš spintelės butelį.

'— Ne, ačiū. Mes negalime, kai einame tar
nybos pareigas: uždrausta. Paslėpkite, panelė, tą 
malonų dalyką if sėskitės prię stalo. Mums rei
kia rimtai pasikalbėti. / < < ’ .

Ievos širdį jHsrveria nemalonus dieglys, ir jos 
skruostai vėl nutejk kaip jxipierias.. Toji Morta, 
aišku, bus vieką pasakiusi. Jie Irai vieta žind. tik ■ 
žaidžia kaip katė su pele. / - 1

f _ Mes-žinome) kgjrten-tfįtap-įv^ko. kitu? jo leidinius, nrašome tarpti
pasakoti mums nereikės. t?abriūuas Jau miręs, jo 

nevertas prikėlimo. Juk jis 
Terš buvo girtas, bet >

neprikehdme, bet jis
’taip baisiai jut apšmeižė.
visttek jis negalėjo taip sakyti. Kiekviena mote- 4

Kas norėtų įsigyti Pušėno “StHtikimns Mn

Jenutee leidyklą. :tjy nsi. $b. Bet 
lobso'n, Wot Springs, Ar. 71913.
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Cremation bervicePirnera! Home and
Charted Staaukaitv
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let; 562-2724 arba 562-272S
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IRYS MODERNIŠKOJ KOPLYČIOS

Prostatos, inkstų ir šlapumo

1938 S- Manheim Rd^ We^tcruvUr, HL 
VALANDOS: 3—9 cLrbo dienomis

I
I

Service 461-3200, Page 06058

DR, A. K GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE: AKIU LIGOS 

3921 West 103rd Street 
V'Mumoos * ilsi ur imą

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius

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

LIUCIJA”

L bl
i o;

I

Dr. LEONAS SE1BUT1S
INKSTU, PUSL&S IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
į 1656 VVesi 63rd Street 

^YeLuiaos. anirad. T—-4 popiet, 
Į keivirtad. 5—7 raL vai. 

Ofise tkielouas: 776-2880, 
ksaioencifo* relaf.; 448-5545

(iuuu iii. ui. -j) nu* 

jiiia viedniu

Šliupas įrodinėjo';-k^d. naujasis lietuvių tautinis sąjūdis alsi- remia vien i val&ječiašft bei jų^*'

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

tokiu adresu:

KAIP SUDAROMI TESTAMENT..
luo reikalu jums gali dau6. 

padėlį teisinimu Prano SUIa, 
^ruošta ir leis e j o Alpbotux 
WELLS peržiūreia “Sūduvos 
taieisw hiiy^a su legaiiSKuun 
normomis.

tsnyga su termomis gauna 
dia Naujienų aa mimsi racijoje 
Knygos kaina - $3.9f (su pe» 
siuntimu).

I
1
1 
1

TI2) 226-1.W

i729 8 Halsteo St 
Chicago, IL 6060 

‘’A Hour Sprvi<*»

DR. FRANK FLECHAS
OPTOMBTRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 7Įsi SL TeL 737-5149 

Tikrina aku. Priuiko akuuus 
ir "conuct lenses".

Miko Šileikio apsakymų knyga 
•‘Liucija” jau atspausdinta.

autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimų nuo XX šimtmečio 
pradžios iki 11 Pasaulinio karo. 
££ ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, .184 psl. Kaina 85.
maunama' ’•Naujienose’ ir pas 
autorių; 6729 ‘do. - Campbell;

Ave., Chicago, IL 60629,

V. SirvydasSUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE UŽUOMAZGA
praėjusio šimtmečio anuoje pu- sėje. Baudžiavos atsikratę ir že- mės savo nuosavybėn įgiję kai -kurie valstiečiai lietuviai pratur- _ Įėjo-ir sūnus ėmė leisti į aukš-

KALB. WATKINS STUDIJUO-j te3nius moksl„JA LIUVIAMEČIV KALBĄ | pasihu-ė tautinio žatUmmo va- daiš. -Jiems geriau pavyko negu 'ankstyvesniais laikais Donelaičiui, strazdeliui, Daukantui ir 1 Valančiui, kadangi šie neturėjo ■platesnės apsišvretusios visuo-

. kai pabrėžė, kad Lietuva šiuo• i- . • ■ - - t. metu nei viešai, nei paslapio- Tautiškai lietuviai eme busti; .•mis, nesigaudo sięk.mu acsia- lyti Lietuvą įsmrmęse, senovės ržbostę Ji teaorj nepraras j savo senos1 kaJbbs;bei nenori bud kitų j valdahia. Šliūpas yišii griežtumu i sušunka: “Poimni-S-Lieiuva ho- (• , ____ k . .„ -v I

su lenkais. Tačiau, tikrojo to laikraščio pobūdžio, matyti, nežino, kaip ae^ažjS.a ir iedaktoriaus Ba-ckausko._nvo k;ijge\ Šliupas ajivaiui- ka.'O šūkm; "į Vienybę visi lie- ui: .’ian

ENIAUS1A IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

>330-34 SO. CALIFORNIA A VENŲ!
Telefonas 523-04441

• BERNIŠKOS A1K-CON1HT1UNED KOPLY/'Mfr

5025 CENTRAL AVE
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813 J 321-4200

(Atkelta iš 3-čio puslapio) -
yvidų ir naikinti iki to meto vy.kušiai gynusius Trojos tvirtovę.Arklys buvo daug aukštesnis .už tvirtovę. Iš Trojos tvirtovės | d^gynėjai bandė akmenimis ar} .kiekvienas apsišvietęs lietuvis geležimis pasiekti priartėjusį i arklį, bet jie buvo bejėgiai. Į Arklys buvo žymiai aukšiesnjs;už tvirtovę. Žvalgybos, balne į sėdėjusieji labai lengvai galėjoj pataikyti tvirtovės viduje esan- j tiems gynėjams ir juos sutriuškinti. jArklio priešakyje, ties jo pirščiomis, ant paruoštų lentų stovėjo du stiprūs vyrai, kurie

stoja savo tauta rūpintis ir vartoja -visokias priemones, bet tikslą teturi vieną, f' Tas tikslas/ sako; 'ne atkurti etnografinę Lietuvą, tai yra. tokią, kuri teapimtų vien lie.uv.ų kraujo žmones. Šliūpas tieemu-

’ETTE EUNERAL HOMh

Apdraustas perkreustyms* 
fe įvairiu atstumu.

I ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 ar 376-5996

nienis į tvirtovės viršuje esančius gynėjus.Kairėje kiemo pusėje buvo dar viena mūro tvirtovė, bet graikai atsivežė prietaisus, kurie leido jiems užlipti ant tvirtovės sienos ir iš ten mėtyti s tip-

rius akmenis j viduj £ esančius žmones.Homeras labai gražiai apdainavo kiekvieno graiko puolimą Trojos kare, o Trojos arklys pagarsėjo viso pasaulio istorijoj. Graikai sumušė liuvianie- čius, iki mirties gynusius Trojos tvirtovę.

jinią škaim kienvieno pavienio lietuvio sąžinės dalyku”, todėl j tautinę vienybę buria “katalikus, protestan ms ir laisvamanius” (p. 7).Vienybei siek ti, iįa ūdoj a agitaciją, apšvietą .bei organizacijas. Tam tikslui, .pavyzdžiui, suorganizavo Shenandoah, Pa., 1886 m. rugpjūčio 15 d. “Susivienijimą visų lic.uvių Amerikoje”, kuris planavo steigti lietuviškas mokyklas, prieglaudas seneliams bei našlaičiams ir -š- tiesti pagalbos ranką ateiviams Lc.

2533 W. list Street
141U So. 50th Ave., Cicero

AIKŽTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT

K. Steponaitis

ų ,r iii vaiką i 
>v.ul peluoja-il čUsė i G bbjJTvOS Kiliau kci ku- VANCE FUNERAL ROME

1124 Suutn 50 th Avenut 
Ciceru, UL 60650 

LeL. 652-5245

lietuviams”.Šliūpas sakė, jog lietuviai mielai dirbtų ranka rankon su lenkais prieš rusų carą ir jo valdžią, jei lenkai iš tikrųjų atsisakytų savanaudiškų siekimų ir nebesapnuotų atkurti senovės-1 poniškos, nuo jūrų iki jūrų Len- 1 kijos, kurioje iie.uviams skirtų , aklųjų gyvenimą. Deja, iki pat I .paskutinių dienų lenkuose vy-' rauja kryptis, skersa lietuvių tautos reikalui. Su lietuviais san- . tykiaujant, lenkams vis kažko. , dėl trūksta nuoširdumo bei atvirumo. Dėdamiesi vyresniąja sesute, gyvenime elgiasi it pikta moceka (pamotė).Pavyzdžiui, lenkai skaito 
Amerikoje einantį lietuvių laik-; ; raštj Vienybę Lietuvninkų geni, | kadangi jis eina “ranka rankon”

L--- LLL-clAC VC-X.CC.U. KH’’* Imeilių oaz.iycies rtiSyje, bei _momu, sttkv. aicicmvę nedaug.v -,y^-li*es šj. nmiugur..13-0 iii'-Stcie iį>vu mene.im (še- ..... . Am....u cii.ru-
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i zeme,

herkraustymai .jkouei iu tu m mD in aim pastatyt

STEPONAS U. LACK ii SŪNŪS
LACKAW1CZria

uaidotuviŲ Direktoriaj
00140 II1MO1 VALANDOS

Pel. KE 7 121?3424 West 6ytb Street

IRENE, BEN NORBUT k SELMA
ht tiMK’ e* THt cwCXrje

u ULtmtiL JU ILL'S

— Aldona Davč*
TaW.i 77L15A,

VAdf XAA iJHc KMX3V

TMT! J V4
!£< si wJulAO ry

leiUdieziiali tr tekzBJLlierdAU 
nuo 8:30 Ud 9:3$ ral. ryto 
Statist WOP A 14R AN 

*<ri9tliu«|«fn*« Ii »H*WLU^
*Arqu<tTe Peri»

Ltidinui — Piltu ipdnud« 
ŽEMA KAINA 

priimam Master Charg# 
ir VISA korteles.

R. iERtNAS. T*l. 925-8063

—

LAIDOTUVIŲ1 DIREKTORIAI

U WHS ttatiaa, 1110 AM btw

Ckiear*, HMm« <M9f 
TataL 77F4X74

KjmkJIw boo plrmadlaolo Qd pr-k 
tadleoto 8 JO ▼*! rakxr* 

VUm laidok U WCKV 
b*nu 1400 AM

TAVO ŽODIS YRA TIESA
Jano 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS

Jono 8:32

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS 

IR PSALMAI
LEJDLVYS LIETUVIŲ K.YLBA. ĮRIŠTA* 
KIETAIS PLASTIKIVAiS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO ’

KABIA S3

LITHUANIAN .MINISTRIES, P.O. lioi 32)

Stella Ponelis
,v xorKe ii jie. VejyKU patar- viir.ų neatlikęs sprūdo į Free- ;<i. Pa. .xur 9avo vv.«upo lei* 

::.a crgaiiizuoa r.i.šrią lietu- 
j.y. ieiikarn parapiją. Tačiau, c a po kito, i; me. e ių viską ru. .c c 3 sukelia 1 I’i\ rr.ou.h. Pa. parapiją, gyvavo nuo 1832 m-

•—. , 11 *■-----— .... —

-• ■ • ■ g-r—.

'159 14. MAPLIWOOD AYR
CHICAGO. H. HUF

jį “Lietuvos AidaF
KAZĮ BRAZDŽIOMYTa

mirus,
jos dukterėčioms ir sūnėnams bei kitiems arti
miesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime.

■ 1028 Southwest Hwy., Palo* Hills, lllinou

Tel. 9744410

oux^ s<y* tk# k V AS AIT IS - B U TK US
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois
Telefonas — 652-1003



CHICAGOS ALTAS MINĖS 
VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ

Chicagos Lietuvių Tarybos Lietuvos Nepriklauso
mybės — Vasario 16-osios šventės minėjimas įvyks 
šia tvarka:

• Šeštadienį, vasario 16 d., 12 va], vėliavų pakėli
mas ir žuvusiųjų pagerbimas Jaunimo Centro sodelyje.

• Sekmadienį, vasario 17 d.:
— 10:30 vai. pamaldos šv. M. Marijos Gimimo pa

rapijos bažnyčioje, šv. Mišias atnašauja vysk. Vincen
tas Brizgys. Gieda parapijos choras, diriguojamas A. 
Lino. Vargonais groja A. Eitutytė.

— 10 vaL pamaldos Lietuvių Evangelikų Liuteronų 
Tėviškės parapijoje, 11 vai. Siono Liet. Evangelikų Liu
teronų ir vasario 24 d. 10 vai. pamaldos Liet. Ev. Refor
matų bažnyčiose. Pamaldas laiko: vysk. A. Trakis. kun. 
J. Juozapaitis ir kun. St. Neimanas.

— 2 vai. popiet: akademinė dalis Marijos Aukšt. 
mokyklos auditorijoje.

Kalbėtojai: gen. konsule J. Daužvardienė, JAV se
natorius Paul Simon ir VLIKo vicepirmininkas inž. 
Liūtas Grinius.

Meninėje programoje: lietuvių meno ansamblis 
Dainava ir kompozitoriaus D. Lapinsko šeimos atlieka
mas muzikinis montažas.

Lietuvių visuomenė ir organizacijos yra kviečia
mos gausiai dalyvauti. Organizacijos pamaldose ir aka
deminėje dalyje dalyvauja su savo vėliavomis.

Chicagos Lietuvių Taryba

< < 
i

1985 metu Šiaurės Amerikos
v-

lietuvių sporto žaidynes
m. š.A-Lietuvių Krepšinio. Tin
klinio. šachmatų, Stalo Teniso, 
Ledo ritulio Rake+bolo, Plauki-j 
mo ir Kegliavimo(Bowling) pir

35-sįos Jubiliejinės Š. Ameri
kos Lietuvių Sporto Žaidynės 
Įvyks 1985 m. balandžio 13 — 14 
d. d., Detroite. Mich. Visuotinio 
Š ALFOS S-gos Suvažiavimo nu
tarimu ir ŠALPAS S-gos centro 
valdybos pavedimu, žaidynes 
yvkdo Detroito LSK Kovas, k u 
Tim šiais metais taipogi sukanka 
S5 metai nuo jo isis'eigimc

Žaidynių programoj nuo 1985

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas, x

4612 S. Paulina St.
(Town of Likt)

Skambinti YA 7-9107

Krepšinio pirmenybes numa-l 
loma pravesti šiose klasėse: Vy
rų A, Vyrų B. Vyrų Senjorų, 
Jaunių A, Jauniu B, Jaunių C į 
ir Moterų.

Tinklinio pirmenybės planuo
jamos vykdyti šiose klasėse: Vy
rų. Jaunių A. Mote-ų. Mergai
čių A. Mergaičių B ir Mergaičių

Krepšinyje ir tinklinyje prie
auglio A. klasei priklauso gimu
sieji 1966 ir jaunesni, prieauglio 
B — gimę 1968 m. ir jaunesni, 
prieauglio C — 1970 m. ir jau
nesni, vyrų senjoru—gimę 1950 
m. ir vyresni.

Vyrų A klasę krepšinyje su
daro iškilnesnės komandos, at
rinktos ŠALFA S-gos Krepši-

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

American Travel Service Bureau
1727 S. Wastern Ave, Chicago, DL 60643

Ttief. 312 233-7787
9 ~s—-<n¥r-g«» petimxvtaJU nžgkkr.nt lėktuvą, traukiniu, laivą kebo, 
(erubea), viežbučtą ir automobiliu nuomavimo reiervacijas; Parduoda 

ase kelionių draudimui; Organizuojame keliones j Lietuva ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj* ir teiki Ame tof«- 
macija*. risaia Kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik -ei ris reserruoc vieta-t 
B anksto — prieš 45-60 dieną. -

Naujai pasirodžiusi

rifo Komiteto Lkii<io< korrr.n 
Jos žaidžia B * klasėje-, kur gafi 
dalyvauti ir vvrų A klasės ko- 
JYiand?> turinčiu klubų antro
sios komandos.

Krep.:iny4e, kiekvienoje kla- 
^ėje gali d: lyvr.uti nedaugiau, 
kaip 8 komandos, reikalui esant, 
atrinkti s pagal apygardinių pi r 
menybių davinius ar pagal SAL 
FAS S-gos centro valdybos pa

Tinkliny, komandų skačius

VISŲ KOŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

Restauruota Traky pilis

butų nuomavimas 
a KAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

e NOTARIATAI • VERTIMAI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DARQMOS ILGIEMS TERMINAM 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAI1.

DtL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

-ĮEZ12 W. Cermak Road Chicago, ŪL TeL 847-774.1

UAL ĮSTATO FOR SALI | RRAL S ST AT B FOR SALK 
Zmm« — F<rd«v>M«M . w Itkrnai, — ParBavtaMt

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE, 
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

io/ fiinatv Individualines pir- 
vienybės bus pravestos 5 kių ra
tu šveicarų sistema. Tiys ratai 
bu> žaidžiami pirmą dieną *r 
du — antrą dieną.Varžybos pla
nuojamo* vykdyti A ir B klasė
se. pagal žaidėjų re’tingą Taipo
gi bus išvesta ir j tunių (žemiau 
20 metu varžybų pirmą dieną) 
pirmenybės.

Stalo Teniso pirmenybių pro 
grama sekanti* vienetai—vyrų, 
vyru senjorų (gimusių 1935 m. 
ir vyresnių( jauniu gini. 1966 
m. ir jaunesnių), moterų ir mer 
gaičių (gim- 1966 m. ir jaunes
nių) ; dvejetai — vyrų, moterų 
iir mišus; komandinės 
bos — vyrams ir moterims. į

Ledo ritulio varžybos vykdo-j ir paskelbta galutinės dalyvių susirinkimas kviečiamas 1985 
mes vyrij klasėje (amžius neri-! registracijos data. . m. vasario 3 <1.,
botas). Komandų skaičius neap
ribojamas.

J I
Raketbolo pirmenybių piogj 

rama ir klasifikacija bus nusta-J 
’yta po preliminarinės registrą-} 
pijos, atsižvelgiant patiektus pa
geidavimus.

Planavimo pirmenybės nu-’ 
matomos vykdyti vvru. motetu ’ 
ir visose prieauglio klasėse. Ka-i 
dnngi plaukymas planuojamas’ 
kartu su pabaltięčiu pirmeny-j 
bėmis, jų smulki programa, bus} 
paskelbta Pabaltięčiu Sporto 
Federacijos.

• Pirmosios ŠALFAS S-gos Kėg ' 
Pavimo varžybos vyks too pa I 
čiu laiku rengiamos Lietuvos 
Vyčių metinio turnyro rėmuo
se. Varžybų formatas ir pobūvis 
bus paskelbtas vėliau

Preliminarinė registracija vi
soms varžyboms privalo būti at
likta iki 1985 m. kovo 1 d., šiuo 
adresu: i

Algis Rugienius, 30717 Lunį 
Dr., Warren,, MI 48093. Telef. 
(313)—5739448.

Pagal preliminarinės registra
cijos davinius bus nustatyta ga-j 
lūtinės visų varžybų programos’

PERSONAL
Asmeny Ieško

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 77$

varžy-j

NORĖTŲ SUSIPAŽINTI

Neseniai išėjęs pensijon, nor
malioj sveikatoj ir geroj padėty] 
materialiniu atžvilgiu vjTas no-! 
rėtų susipažinti dėl viso gyveni
mo draugystės su 60-75 metų 
amžiaus moterimi. Rašant ma
lonėkite įdėti savo aiškią nuo
trauką ir savo adresą. Aš ne' 
Chicagos gyventojas. Rašyti:

Naujienos
Box 275
1739 So. Halsted St.
Chicago, IL 60608

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

KAINA •— $17. (Perriuntirrni pridėti £1J

Naujienos, 1739 S. Halsted St

Smulkesnės informacijo pra
nešta visiems ŠALFAS- S-gos 
klubams. ŠALFAS S-gos nepri
klausą vienetai bei individai 
dėl informacijų prašomi kreip
tis i Alsri Rugieniu.

Dalyvavimas žaidynėse yra 
atviras visiems Š. Amerikos lie
tuviu sporto vienetams, koman
doms ir individams attikusiems ■ 
metinę 1985 m. registraerią ŠAL j 
FAS S-goje.

ŠALFAS S-gos centro v-bi‘

— JAV R. L. B-nės Marquette 
Parko apylinkės metinis nariu

JOHN GIBAITTS
Advokatų įstaiga 

5247 Š. Kedzie Avė.
(312): ,«ti-8700

sekmadienį, g butų mūrinis. Labai geros pajamos;
11:30 vai. ryto (tuojau po su- i Dilelis butas savininkui. Geras inves-

mos) šv. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos salėje.

Pilna siLsirinkim-o darbotvarkė 
bus išsiuntinėta nariams. Tuo
jau po susirinkimo (kuris nebus 
ilgas) įvyks dr. Vytauto I>ar- 
gio paskaita sveikatos reikalais. 
Daktaras atsakinės ir į klausi
mus. Po paskaitos visi bus pa
vaišinti kavute, sumuštiniais ir 
pyragaičiais.

Norintieji galės užsimokėti 
nario mokestį.

Maloniai kviečiami: 
prijaučianti?]i ir svečiai 
susirinkime dalwauti.

Valdyba

tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow/ 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

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

nariai, 
šiame

i REAL ESTATE — OUT OF TOWN;
Nuosavybės — kitur

į — “Georgia Gazette’’ laimėjo 
Pulitzer premiją už geriausius

I j straipsnius, bet yakąr paskelbė, 
t1 kad laikraštis kovo 1 d. sustos 
i I ėjęs, nes turi finansinių Irū- 
s kūmų.

j HOT SPRINGS, N. Park, Ar- 
{kansas, savininkė dėl amžiaus; 

ir nepajėgumo tvarkyti turimą 
namą, jį parduoda. Namas gė* 
rame stovyje su aptvertu skly- 

’ pu, dviem miegamaisiais, vir
tuve su virimo pečium ir šaldy
tuvu.
Ona
Ave., Hot Springs, 
71901, telefonas (501)

Teirautis pas
Gaushas, 240

savininkę 
Prospect 

Arkansas, 
624-7454.

HFLP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

Liberty federal /ayingj
A'D LOAN ASSOCIATION

Filadelfijos Federaline Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrove

1984 metų sausio 29 dienų Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ 
BENDROVE, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku, tapo pertvarkyta Į akcijų korporacijų. Jie at
spausdino ir pardavė 881,449 akcijas, tokiu būdu 
$8,400,000 padidindami atsargų fondų, kuris dabar 
siekia 223,900,000. Akcijos dabar kiekvieną dienų 
duodamos ir paskelbiamos daug laikraščių finansų 
skyriuose ir “Over-The-Counter market” (OTC) su 
šiais ženkląis LFSL-PHIL.

Mūsų akcijas galima pirkti ir parduoti bet ku- 
nori 
šiuo

rioje akcijas pardavinėjančioje Įstaigoje. Kas 
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti 
adresu: ; ,

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
Att: Mrs. Barbara L. Elias, 

Director of Shareholder Relations 
202 North Broad Street, Philadelphia, Pa. 19102

Suorganizuota, kaip Filadelfijos Pirmoji Lietu
vių Namų Statymo ir Paskolų Bendrovė 1901 metais, 
sufederalinta 1942 metais su $360,000 kapitalu, o 1984 
metais josios turtas siekia virš trijų šimtų milijonų 
dolerių. * / — r| g.,

C. S. CHELEDEN, 
Emeritus pirmininkas

1 HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky ir Darbininkiy

GOVERNMENT JOBS 
$15,000—S50,000/yr. possible. 
All occupations. How to Find. ( 

Call 1-805-687-6000
Ext. R-9617

RENTING IN GENERAL
N u o m o •

BRIGHTON PARKE, draugiš
kumui, moteris ieško vyresnio 
amžiaus moters, nedirbančios, 
neinvalidės. Gaus veltui kamba
rį su šilima. >

Skambinti 376-3691 ‘
Z

INCOME TAX SERVICE 
Pajamy mokesčiai

Turintis ilgų metų 
patyrimą

Pranas G. Meilė, CPA 
2649 West 63rd Street 

Chicago, Ill. 60629 
Tel.: Raštinė — 776-5163 

Namų — 636-5347

ELEKTROS ĮRENGIMAI < 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leMteė, i 
Dirbo Ir užmiesčiuose, froh, • 

karintuotai ir sąžinintaL r 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
T»L 927-3559

■ '1 ■ h Į

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai SI 26 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams.

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

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

ir ę
šame apdraus Į.- .
AC klflA L

tuo jame ir esame
K ARVYDAS KIELA p 
.^6^57 S. Talman Avenuet- 
g W Chicago, IL 60629 

43^9655 ar 737-17L t

LIVE-IN COMPANION for 
elderly lady to prepare meals, 
light housekeeping. Call after 
5:00 PM — 957-0768.

... ".’.2^1
Homeowners Insurance 

Good s&yice/Good price
F. Zapolis, Agent 4 t

M. ŠIMKUS ’
Notary Public y.

INCOME-TAX SERVIC1

4259 S. Maplewood, Tai. 254-7456

Taip pat daromi vertimai, giminu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ii kitokie blankai.

Advokatu

Dirbo valandos: Kasdien:’ nue 
9 vai ryto Iki S vai vakaro. 

Sežtad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL 4.
Ii pagal susitarimą. -

TeL 776-5162 ’
1MJ West 63rd Str*M 

Chkajfs, m 60621

ADVOKATŲ draugija
V. BYLAITIS

Ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto Iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitariau^.

<606 S. Kedzie Avė.
Chloro, UI. 60629
Tel: 778-8000

• 6 — Naujienos, Chicago, Pl. — Sat.Afonday, February 2-4, 1983




