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NAUJAS “ELTOS” VOKIEČIŲ į žinėja po kraštą ir stengiasi iš-
Kanądiečiai šį kalntį pavadino Kennedy kalnu.tvengti panikos.

Tai labai gražus pavyzdys,kaip 
mums visiems reikia mvlėti te- 
vyne iii: remti-lietuvybės palai
kymo darbus. .. . ė ..

dą, bet Senate reikalas užkliu- 
;vo. . ; ' . '

. Gubernatorius Celeste, norė- 
• .. damas apdrausti tanpytoj us, va-

GRAŽUS LIETUVIŠKUMO PAVYZDYS
Stasė iir Kazys Grūzdai, gy

venantys Quincy, Mass., yra i>a 
aukoję Lietuvių Fondui $5,000, 
Lietuvos Atstovybės Washing
tone pastatų taisymui ^1,000, o 
dabar Tautos Fondui $3,000. I

Kazys- Gruzdąs jau - pmsinįm 
kas, o Stasė Gruzdienė 16 metų 
dirba Massachusetts Mokesčių 
Departamente-- Už pasižymėji-. 
mą darbe; ji birvo pagerbta gu- 
■bematoriaus bei Atstovų rūmų 
ir apdovanota -$500 premija, ku 
rją ji paskyrė Tautos: Fondui. 
Prie šios sumos. Stasė ir Kazys 
Grūzdai dar pridėjo S2,500.. Jų 
žodžiais: “Tegu .ši maža suma 
pasitarnaują mūsų tėvynei Lie
tuvai” ... 1 ' . ’

UŽDARĖ 70 OHIO TAUPYMO 
BENDROVIŲ

iCINCINATT, ' Ohio. — Ohio 
valstijos' gube matorius Rich ard 
Celeste savaitės pabaigoje užda
rė 70 Ohio valstijos taupymo 
bendrovių. Jis reikalauja, kad 
Ohio Atstovų rūmai ir Senatas 
priimtų įstatymą, kuris 
taupymo bendroves.

Pasirodo, kad dabar 
Ohio taupymo bendrovių 
Federalinės apdraudos. žmonės 

pradėjo traukti santaupas iš ne
apdraustų bendrovių, ir nešti į fe į 
deralinę apdraudę turinčias.. į

Atstovų rūmai .pravedė įstaty- Į 
mo projektą palengvinantį ben_ ; 
drovėm Įgauti federalinę apdrau ;j

liečia

SUDARYTA ABIEJŲ VALSTYBIŲ KOMISIJA* * 
REIKALUI IŠTIRTI

. KALBA NUMERIS

Vakarę Vokietijoje pasirodė 
pirmas šių metę J vokie
čiu k. numeris.Prof. 'Manfredas

GEORGE SHULTZ BUVO 
SUSTOJĘS ISLANDIJOJ 1

lias j Vasario 16-Ją 19f8-tais 
metais’’ aprašo^Lietuvos padėtį

Sekretorius George Shultz, skris į

ir išreišl

{lamas iš Maskvos šiaurės ašiga
liu, buw sustojęs Reiki'evike, 
1 T 1 1L-X- T f _

šaliu.įfu' ’ i' -*: - - - ■' į .
Aj^ kpvas. už .Liėluypš ? nępri 

kla.sšomybęA fr atšiekiiū^-^džus-. 
vės-metais (pasakoja^ rašytojas, 
Albertas Unigėriš'- Pląčfei.-ąpro- 
šomi svarbieji įvyktai-krašte ir 
išeivijoje. į - y y ’ .

ELTOS biuleteniu vis dažniau 
naudojasi vokiečių 'spauda. Iš 
j o pasaulio* lietuvių. - ka talikų 
kongreso manifestą persispaus
dino didžiausias Vokietijos ka
talikų mėnraštis Der Fels, Švei
carijoje leidžiamas Glaube in 
der 2 Welt, bei Miuncheno, 
Augsburgo ir kitų vyskupijų lei 
džiauni savaitraščiai.

dijps '?ū^^^įivėikalę 'lįfįniste-- 
■;riu. -
■’ Islandija pi-iklauso šiaurės 
'Tauto. vaĮstybių.sąjįmgąi, liet, ji j 
tyra’ tiktai civilinis, narys: Kitos 
.. valstybės yra. sudariusios šiau
rės 'Atiantd karo sąjungą, o Is
landija.yra- civilMis šios sąjmr 
gos narys: ■'

Islandijos, vyriausybė '-yra nu
tarusi neįsileisti atomo ginklus i 
naudojančių laivų, šitas reika
las buvo išpręstas. Bet dabar 
Šiaurės Atlanto Sąjunga nutarė 
pastatyti Islandijoje radaro sto
tį, kad galėtų žinoti, kai lėktu
vai atskrenda į Islandiją. Sekr. 
Shultz tuo reikalu kalbėjosi su 
užs. ministeriu.

GEN. JOHN K. SINGLAUB BUVO NUVYKĘS Į 
NICARAGUOS KALNUS

Atsargon’įsejęs generolas tarėsi su Nicaraguos 
sandistų priešais

Jis labai gerai pažįsta 
sijos maršalus ir žino ju 
mojimus. Kalbėdamas 
katine Taipei mitinge, ji;

Tegucigalpa, Honduras.— Są^ 
vo laiku' kubiečiai iš Nicaraguos 
įsiverždavo į Hondūras valstybę,

_ ■ ! o iš'ten verždamosi į SanvadoroAt”’* - . \ 'x ' ■/A-.-*'.sienas-.ir žudvdavo šiaurės Sal- VCk-r ' 1 1 ‘ ' • *i- A .’ y
j vadųro- .-ūk ini nkus. Tūks t ančiai 

Salvadoro ūkininkų buvo pri
versti hėgtrį Hondūrą ir ieškoti 
Saugumo ' nuo įsivferžusių koriiu- 
iM$lęį ’ •

Hondūro kariai sustabdė ku
biečius. Jie. jau negali laisvai 

t naudotis ’ Hondūro teritorija.
Kubiečius sustabdo pasienyje, 
kad jie iš Nicaraguos bando įsi
veržti į Hondūrą. Dabar Hondū
ro pasienyje Nicaraguos kovo
tojai. Jie ten turi savo štabą ir 
iš Hondūro dažnai įsiveržia i Ni
caragua, Nicaraguos kovotojai 
smarkiai kenkia sandinistams.

pinigų. Jis jiems ir amerikie
čiams jau surinko pusę milijo
no dolerių ir prižadėjo daugiau 
surinkti.

ARABŲ VADAI SKRENDA
I BAGDADĄ a

AMAN, Jordanija . - Ameri
kiečiams teko nemaloni pareiga

— Meras reikalauja patikrin
ti O’Hare aerodromo automobi
liams pastatyti pajamas. Pasta
tytus automobilius tikrina nau
jausios elektrinės mašinos.

— Chicagos prekybos rūmų 
10-me aukšte užsidegė nešva
rumai keltuve. Buvo sustabdy
ti visi keltuvai. Suvažiavo daug - 
gaisrininku. I

Amerikos karo vadas 
Nicaraguoj

Gen. John K. Singlaub G 
Korėjoje 
karo jė-

me-

— Miesto fmansti komisija pa — Antradieni aukso 
taria pakelti alkoholio kaims. kainavo -$301.00.

uncija

tus vadovavo Pietri 
esančioms Amerikos 
goms. -

Gen. Singlaub yra
rai informuotas karo vaitas.

labai

ll u- 
užsi-, 

milžiniš- j 
5 pareiš

kė, kad Sovietų karo jėgos pa-) sutaikyti Artimųjų Rytų valsty- 
vergė Lietuvą. Latviją ir Esti* j bes ir siekti taikos. Amerikiečiai 
ją, o gyventojus padarė Scvie- i 
tų Sąjungos vergais.

Gen. Singlaub buvo atleistas 
atsargon ,kai sulaukė pensijos 
amžiaus. Bei jis negali būti be. 
darbo. Jis ryžosi padėti Nica-; 
raguos gyventoja m s. Jis susiži
nojo su kovotojais ir buvo nu- j 
važiavęs i Hondūrą ir nuvyko įi 
Nicaraguos kalnus.

Taręsi su kovotoju vadais
Gen. Singlaub pasimatė 

kovotojais, pasiryžusiais tolir 
iriais kovos darbais.

Atsimenami, kad prezidentas 
Reiganas norėjo, kad Kongre
sas paskirtų bent 18 milijonų 
dolerių Nicaragu^is kovotojams, 
•bet biudžeto komitetas pasiprie 
šiuo.

i t 
su!

Gen. Singlaub susiliko su Į 
pulk. Enrignc RermomDz, va-j 
dovaujančiu visoms kovoms. Jis 
taip pat susihko su Adolfo Ca- 1 
toro, kuris yra vyriausias kovo- • 
tojų politinis patarėjas. Kovoto. Į 
jai reikalauja, kad krašte būtų j 
įvesta demok alinė santvarka, Į 
kad kraštą v. ldytų daug aus’ai i 
lialsų gavusieji atstovai.

Pats gen. S nglaub prižadėjo ! 
parinkti kevolojams reikalingų |

Kvebeke prezidentą.pasitiko pasienio sargai ir 
premjeras Brian Mulroney

KVEBEKas, Kan. — Praeitą 
sekmadienį prezidentas Ronald 

‘ Reagan, specialistų lydimas, nu 
■ skrido į Kvebeką, kad galėtų ap 
tarti su Kanados premjeru rūgs 
taus lietaus Kanadai daromą ža
lą.

Prezidentą Kvebeko aerodro
me pasitiko naujas Kanados 
premjeras Brian M ui r c r. e y 
ir išsirikiavę Kanados skrybė
liuoti pakrančių sargai.Aermiro
me jie išsirikiavo ir stovėjo ra
mdai, kol prezidentas, premjero 
sutiktas, šaltame ore pražings- 
vo pro šiltai apsirengusius tvar 
kos prižiūrėtojus. j

Rūgštus lietus kyla, kai Ame 
rikes ir Kanados vieškeliais pra
važiuoja tūkstančiai automobi
lių, kurių paleisti dūmai iškyla 
aukštyn, susijungia 
sudarančiais garais, 
sutirštėja, o vėliau 
miškų, javų laukų,
denų-ir dano žalą miškam, ja
vams, daržovėms ir net žmo
nėms.

Kanadiečiai yra 'įsitikinę, kad 
rūgštus lietus, susitelkęs Ameri- 
kos- vieškeliuose, dirbtuvėse, pa 
kyla į debesis, o vėjas tą chemi
nį mišinį nuneša į Šiaurę ir ken
kia ne tik Kanados miškams, 
laukams ir ežerams.

P. ridentas R. Reagan:tsy<

1

siekia taikos su arabais, nes jie 
visa laika rėmė izraelitus. Ara
bai izraelitų nemėgsta.

Egipto prezidentas Hosni Mu 
barakas, grįžęs iš Amerikos,tuo 
jau nuskrido į Amaną ir gavo 
plačias teises su Jordanijos ka
kaliam. Baigus pasitarimams, 
prezidentas ir karalius išskrido

Saudi 
Svar- 
Arako 
reikia

I Bagdadą išskrido ir 
Arabijoj karalius Fand. 
blausieji Ijandys įtikinti 
prežidentą. kad Irakui 
baigti kovas su Iranu. Lrano va
dovas yra užsis|Ą-rę*s nušalinti 
dabartinį Irako prezidentą, 
jis nesirengia trauktis.

b'il

GROMYKOS PAGYRŲ NĖRA 
LAIKRAŠČIUOSE

KALEXDOR6LIS

Kovo 20 <1.: Anatolis, Klaudi- ; 
jas, Žygimar! :S, Vilė.

Saulė teka 5:59, leidžiasi 6:11.
Debesuota*, šiltas.

MASKVA, Ru'ija. — Andrei 
Gromyka atsisakė būti partijos 
generaliniu sekretorium. bet 
toms pareigoms jis pasiūlė Mi

Kada posėdyje d gyvavusieji 
Politbiuro nariai vienbalsiai pri
tarė Giv-mykcs pasiūlymui ir 
paskyrė Gorbačiovą toms parei 
gems, tai visi laukė tos kal!x>s 
spaudoje. Bet iki šio meto ta 

i nepasirodė sevietiniuese 
aščiuese. Vakar ji buvo at- 

spaibd nla atskira brošiūrėle ir 
plač

I):plomslai
narių tarpt- 

Gorlia< 
na. tai

inam

manr

ai

k.*(| senu
buvo opo-

gubernatorius George Wallace 1982 me
tais žadėjo valdyti kraštą vieną terminą, bet šiandien jis 

pareiškė, kad kandidatuos dar vienam terminui.

sd nta bro. 
o kalboje 

neprasiveržtų 
Gromyka visai nepaminėjo Čer
nenkos, nes buvo menkos apie 
ii nuomonės.

suims termoje.
Kad ta opozicij

su debesis 
prarūgsta ir 
krinta ant 
pievų, van-

Amerikiečiai nekreipė dėme
sio į šį kanadiečių skundų, nes 
vėjo niekas negali sulaikyti. 
Vieną dieną jis pučia viena 
kryptimi, o kitą dieną jau suka 
kita kryptimi. Kanadiečiai taip 
pat turi dirbtuvių ir vieškelių, 
kuriais važinėja tūkstančiai au
tomobiliu ir teršia orą. Viena 
dieną vėjas užteršta orų atneša į 
Kanadą, o kitų dieną ji 
Ameriką.

Kanadiečiai p°r met k
rinko faktus ir įsitiki 
rūgštų lietų vėj.'s <lat 
Amerikos nupučia i K< 
nori, kad būtų :rnsi 
rų priemenių aysacgoti 
nuo rūgštaus

Premjcr s 
sivedė pre z d

ų metus 
i r. o. kari 
jgiau iš 
anadą ir 
mas: lik-

h 'taus.
B. Mulrcmv mr 

tiigą 
:rė ir

siją reikalui ištiti ir nustatyti 
faktus apie rūgštaus lietaus ža
lą. Jiedu paskelbė, kad ameri
kiečiams vadovaus Drav, buvęs 
JAV tran-porto sekretorius, ir 
William D. Davis, buęs Ontario 
provincijos guibernatorius. Nu
statę faktus, jiedu pasiūlys prie 
menes, kurios apsaugos nu j 
rūgštaus lietaus. Prezidentas 
planuoja aptarti su premjeru 
Muloney sąlygas, kurios arčiau 
suves JAV ir Kanadą.

BENDROMIS JĖGOMIS
GINS ŠIAURE

4-

Reaganas ir premjerė Brian 
Mulroney, specialistų pa-dcJa- 
mi, dvi dienas tarėsi apie Kana
dos ir šiaurės Amerikos apsa
gą nuo sovietų karo jėgų ĮsBet- 
žimo į Kanados erdvę.

Kanadoje buvo ir krašto ap
saugos sekretorius ('.a: 
berger. Kanados kraJ 
gos miiristeris r kiii 
tai, Paistarime nutarta 
nados šiaurėje įvesti 
kurie pastebėtų į Kanados -erd
vę, ykrendsnčius sovietų k’klu
bus ir raketas.

Maskva labai nepatenkant i J- 
AV ir Kanados nuiarimu l) vn- 
dronrs jėgomis gintis nuo gali“ 

omo ne

o apsai
SPCC:,:H

etų Sa

ir į 30 minui 
pranešė pan 
sudarė dvk i r. ra

li u-tu 
dieni 
nau- 
Tan-

TANCREDO NEVES BUVO 
SUSIRGĘS

komi

ui

am

m n g 
naujoji

klausyt 
a tvarkymo.

hfc-
TMl-

;a,fve
i vark a Bee

JAMES THOMPSON
Go'-*XBf* i'11—-1-

H'inois gub. J
Kinijcs prov ne 
nois prekybos į> 
tų pradėti prekv 
Kiniečiai tikisi p

»
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[tvirta sveikata - pastovi law
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 

Naujausių moksle žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

Maistas kaip vaistas (9)

Dar taip neseniai mitybos žinovai patyrė i
- • > • • wnuostabius pasisekimus, saugodami žmones j' 

nuo sunkių negalių.
(Mediciniška tiesa)

ligonius ir jiems galva

X,
■

Dr. Jonas Adomavičius

negerovė, 
(PELLAGRA).

vadinama
pra

tokius
ima 
des atsiverti.

skaudėti bei burnoje zaiz-
Tokie nervinasi, 

vemia ir blogą kvapą turi.
Natūralūs vitamino B-3 (nia- 

cino'iiiacinamido) šaltiniai yra 
mielės, kalakutiena, tuna žuvis, 
vištiena, kviečiai, liesa mėsa, pie
nas ir jo gaminiai, rudi ryžiai ir 
žemės riešutai (peanuts).

Maistas pagydo rachitą

1 nebuv° 
tems,

Yra

1

iii)^kai, nors ir turi gausiai vita-

r<

dūmų rūkyklos
LAIKAS visa lai atlikime.

KOL DAR

Visos'motinos ir žmonos se
kime šios žmonos-molinos pa* 
vyzdžiu vyro darbais mylėjime, 
mokykimės iš jus darbštumo ir
mokslo pamėgimo, savo vaikams 
mokoviško atsidavimo ir sun- 

sąlygose neišardytos 
išlaikymo bei tik vertiri- 

vertinimo.

klausiose
šeimos

■ gų dalykų vertinimo. Tokiai 
laiko kavutėms, plepu- 

dykaduoniavimui bei ar- 
! limo niekinimui.

“Aš negaliu palikti 
stikliuko”

tokių mūsiškių, ^įrie1

tvirtina negalį apsieiti be čėrku;-

vo k5no pervirši, taip svertų 
šiid:ninku pasilataymul. Tik li
goninėje tokie, gaudami 1,000

j DETROITO NAUJIENOS
BALFO 76 SKYRIAUS METINIS VISUOTINIS 

NARIŲ SUSIRINKIMAS

»

Žalgirio mušto paminklas, kuris karo metu buvo nugriautas

i iKurios bažnyčios sienoje 
įmūryta žalčio galva

a / / ras. Prašoma kr 4plis į Lietu
vių Prekybos Rūmų Stipen ija 
Komiteto Pirmininką, prašant 

1 prisiųsti stipendijų prašymo cr. 
d'nia; mą, rsšsnt šiuo adresu: j

A.

L . «
kalorijų maistą (o fld Aid tą ka- 
lorijų naudojus 4,000), pradeda 
mesti svorį ir tasiytis iš taukais 
ajakrautos širdies sunkenybės.

Kratykimės mažų negerovių, 
tada išvengsime didelių

Negerai, kad tūli žmonės ne
tvarko turimų mažų negerovių 
tol, kol jie didelių, nepataisomų 
susilaukia. Tokie rūkymju save 
kapuosna veda, o kai kapo duo
bę pamato, jon. kristi nenori, 
bet tabako giltinė juos jon 
stumte įstumia. Tas paits ir su 
girtavimu, nevalgymu kaip rei
kiant. Yra žmonių, kurie dauge
liu atvejų yra puikiausi žmonės, 
tik mėgsta išgerti- Tokiems at
eina laikas, kad jie dėl drauga
vimo su buteliuku ima niekuo 
kitu nesirūpinti. Tokie apleidžia 
šeimą, draugus, užsiėmimą,-baž
nyčią, politiką, organizacijas... 
Gėrimas tokiems tampa gyveni
mu. Tokie h- nusigyvena labai 
anksti piet sveikiausią kūną ir 
protą turėdami. Ypač, jei tokie 
turi minkštakošes. žmonas, ki.- 

j rios neva mėgina pateisinti jų 
liguistą elgesį. .

Tokie elgiasi panašiai kaip

Kazimieras
Sragauskas, Antanina Jonynie- 
nė ir Valentina Ostei-kienė -- 
nariai.

Į Revizijos komisijų: Rožė 
Ražauskienė — pirm.* Antanas 
Sukauskas ir Antanas Vailėnas

sirmkimas įvyko $v. Anta- parengimų vadovė,
Lietuves ka krose nemž 'i pa-į Jeigu tai ties 

ku ese yra i
tuomet 
Lirytus j

ga 
xžny

pasiūlė priimti
Dabar skv-

patikėti, jog jmūrytUb į l 
na akmuo yra šio dievo

I 
t

ita ko akmenų,
> kalti įvairūs ženklai. Statant bož ėies s 

šventorių s enas arba ki-Į statula toje pačioje Vyžuonų 
tatus. tokie akmenys bu-j bažnyčic e yra įmūrytas dar ak-1 ■■ 
rijami aiškesnėse vieto- meninis senoviškos patrankos! <

ryč a I ,

Scholarship Chairman 
P. O. Box 611
Blue Island, IL 60' 16 

arba skambinant telefonu (•' 12) 
ivK>

Uis pa-t 
j na įmūrijai?

>e. Tuo būriu atsirado ir Vyžuo
nų bažnyčios sienele žalčio gal- 

Į \a. geriau sakant, į žalčio galva 
Į panašus akmuo. Iš bažnyčios s

i

t 928-7900 nuo 9 valandos 
Baltojoje Pak-| iki I vai. popiet.sviedinys, rast 

riūtoje, kuio 
švedų kapų I

je užtinkama daug! 
iekanų.

Žalčiu., įmūrytu į šventoriaus [ 
mies} 

lėlio gyventoai. Nedz r.giečiu žaj i

Prašymų formos turi būt su
grąžintos aukščiau nuro ytu 
adresu iki 1985 m. balandžio < 

Studentams, kuriems bus p: 
skirtos stipendijos, jos bus i i 
los Lietuvių Prekybos Runų ;

i metiniame sti m- 
.. , k j 

E vks 1985 m. gegužės 25 d c 
Martinique restorane, Everg ( 
Park, Illinois.

Lietuvių Prek 
vo įsteigti 1933 

v.,

Į
I 
f

Jurgis Mikaila — direktoriai.
Klausimuose - sumanymuose 

Antanas Girinius pasiūlė BALFo 
surinktų aukų sąrašą paskelbti 
laikraštyje “Drauge”. Po švais
tymo nutarimas buvo patiektas 
bals svirnui. Visi prieš vieną pa-

giai kainuoja. Daugiau paklau
simų bei sumanymų nesant, už- 

sugiedotas Tautos hiin-

S 2

šis akmuo yra gerokai išsi- sieną, giriasi dar Nedzingėn 
kišęs. Arčiau prisižiūrėjus gail
ina

1

pastebėti, kad tai ne natūra-! tys yra visas, išznengęs dideliu-’ 
Į lūs akmuo, o tašytas. Jo pana- 
I sumas i išžiotais nasrais žalčio

galva labai didelis. Iš tolo
bint. atrodo, kad žaltys surado 
iieneje
vą ir žvalgosi, taikydamasis vi- 
>as išsiraitytL

vetiškas akmuo buvo rastas ties jo kartu su ja. Kur šis akmuo! tuvius pr

me akmenyje aiškiai matomas, kilmingame
Jį • - • . • V 1 • ■ • *

S”
r o p: rapijęs pat.ųpe sė šių mė
li kovo mėn. 3 dieną. Susirin- 
k mą pradėjo skyriaus pirmi- 
r. nkas Alfonsas Juška. Po tnmi- 
] .> įžanginio žodžio, ptaninin- 
’ -juii Įiakvietė Stasį šimoliūną,
; krelcriaųti Vladą S taškų. Sek-..— nariai. Rožė Ražauskienė ir 
1 .torisuj, ntis perskaitė praeitų 
r.etų metinio susirinkimo pro- 
L kolą. Pirmininkaujantis Sta
nys š'moliūnas
i skyrių 12 nariu.
riuje yra 436 nariai ir penkios 
draugijos.

Į mandatų komisiją pakvies
ti: E. Bulotienė, J. Mikulionis ir 
A. Suk raiškas.

Pirm .A. Juška pad.rė metų 
įklos pranešimą, Svarbiausias 
etų veiklos darbas, lai aukų

vajus, kuris gerai pasisekė. Ki
tų ypatingesnių darbų nebuvo. 
Sekė sekretoriaus ir iždininko 
V. Stoškaus pranešimas, kuris 
tavo patiektas raštu ir papildy
tas žodžiu. BALFo 76 sk. per 
aukų vajų ir..Vasario 16 Gimna-

žiūrint iš šalies, negalima paša- j (]jjy įteikimo pobūvyje,lės. Tokie netenka darbo ir kar
tais prašo gydytojo pagalbos.

] Nors ir nesmarkūs alkoholikai 
būdami, tokie patys vargsta ir 
kitus (ypač šeimą) vargina.

gydytojas 
gali suteikti? Daug ir nieko, pri
klausomai kaip stipriai gerian
tysis yra NUSITEIKĘS liautis 
girtavus. Kiekvieno gydyfojo to
kiems geriantiems mūsiškiams 
pagalba bus savita. Ne pro šalį 
bus tokiems patarimas kasdien, 
reguliariai naudoti BRIEDINĮ 
maistą (vitaminų-mineralų mi* 

darosi

balsavo neskelbti, nes perb
ste-

4 gero tokiems
v

angą, iškišo pro ją gal-

! baigai
jas.

:s

4
m

kyti, ar šis sutvėrimą^ akmenyje; 
ir jis atsirado čia ku

riuo kitu būriu. Gal būt, prieš 
tūkstančius metu vargšai gyvu-i 

pateko į kokią nors medžia i 
’ laikui slenkant, suakmene

iškaltas

iėl’s
Žmonės pasakoja, kad šis sa- Į gą i1 ybos Rūmą: bu

rn. apjungi 
ybininkus ir p

S

ganiazcijos tikslas — pals

lie

rastas, gyventojai nebegali paša-1 sionalus Ulini 
kyti. Taip pat jie apie savo žalti 
neprisimena nė vienos 
dos.

Kartuvių kulnu, kuris stūkso 
nuo Vyžuonų į pietus. Manoma, 
kad ant šio kalno buvo mū^ų- 
protėvių šventykla, o joe buvo 
garbinamas žaltys, dievas Vižas.

valstijoje. ()r_ 
i

ŠVYTURIO JŪRŲ ŠAU.
LIŲ VEIKLA

Valdybos pavasarinis posėdis!
legen- tarpusavio r\šj ir su kilomi pa*

našiomis 
I k’ant 
' siems lietuviams.

organizacijomis, 
ankstesnio

“stebuklus” ant žemės. Tik rei* 
j kia mums žmonėms- PATIEMS 
.neužsitraukti baisių ligų ant sa
vo p?ėių l>er savą APSILEI
DIMĄ.

Štai toks

Vita minas C pagydo 
skorbutą

Dar taip neseniai lietuvių tar
pe pranykusią ligą SKORBUTĄ 
(scurvy) senesnieji žmonės at
simena: kraujavimą iš dantų 
smegenų Rusijoje gyvenant jie

įvvko kovo men. 2 diena. Posė- j cerbūvh vi--

f3I|
-

i

I mino B-l (Tliiamine), gali būti 
čia vėl, geras maistas, įskai- Į j° 

■ jautrumu, 1- J
no D, kalcio ir fosforo, sutvarko

-ligą, vadinamą RACHITU (ric-

O ė
’ tant ir pakankamą kiekį vitami

turį ir žmogus sirgti 
nusilpimu, netekti 

apetito, susilpti protu ir nusitei-

dj pradėjo kuopos pirm. Bro j
nius Valiukėnas. Posėdyje daly- Į 
vavo: vicepirni. Mykolas Aba-

Tokia
Pelagra
nyksta'valgant gerą maistą, lu- 

'■ rintį pakankamai vitamino !>-3 
‘dar kitaip vadinamo Niacin ar.
ba Niacinamide. Prieš tai neti
kusį maistą naudodami žmonės 
sirgdavo pelagra: jie sumenkda
vo. sustipdavo, viduriuodavo

(I laliucin įjodavo)
’ ir odos išbėrimą gaudavo. Tokie 

ligoniai, pradėję reikiamai mai
tintis;; gaudami pakąr^amąi. vi 
tamino hiacinamidtį^al^^greĮ- 

,stai. per kelias savaites (kitas net 
S uer kelias dienas) pagerėdavo ir 
g greitai nuo tos ligos išgydavo.

Ypač alkoholikai greitai su
serga
nes jie daugiau geria negu vai- 

Gilus nusiminimas apima

kiniais (emocijomis) butr labai pensininkas NE-j^)- Tada geriančiajam

liga sergantieji, ypač

sustipdavo, 
pakvaišdavo

z* 
S.

•tt 
ii 
r?

šito vitamino trūkumu,

LIETUVIU PREKYBOS RŪMAI 
DUODA STIPENDIJA

Antanas Rudis, Jr. 
Stipendijų komi.e 
pirmininkas

1 i
i

I

imnaziją arba uni-1
’ —•Sovietų atstovas Vikio-.

prisispyręs

f 

tezijai aukos $7,249.30; likutis iš L rius, moterų vadovė Ona Sele-
VALGO kaip reikiant vaisių-1 atsisveikinti su pervir- tas rusas ūkininkas.-Jis tik tada Ant. Vai

tėnas, L. Selenis, B. Teličėnas, 
Ant. šiurkus, St. Paulikienė, S. 
Sirutienė, . R. Mačionis, E Bra- las. Kas norės galės išbandvti Stefanija Paulikienė, Elena Era- 

savo laimę. Prašoma šau’.ių p>į žiūnienė ir Sofija Sirutienė, pa
rengimu vadovas Alg 
nis; kuopos kapelionas kun. Ka
zimieras Simaitis.

Bevizi j os komis: j a: 
Misiūnas pirm., 
ir Sigitas Žebraitis nariai. Gar-

niene, Stasys Sližysj raeitų metų $1,953.47; nario 
mokestis ^I(i6. Bank? nuošimtis 
F 156.08. Iš viso $9.284.85. Fi
nansų sekretorius T. šadeika 
pranešimą patiekė raštu ir pa

de žodžiu.

nepastovus. Dar blogio ne ga
las: dėl vitamino B4 trūkumo;kets). IT ..o.......o.......-u., ,r-.

silpni, minkštu-iškryiiu- , , ■ , , » -.................. ' . . gali proto netekti, blogą virski-

» žinių svaiginimusi.
vaikai 
sau v-gulu dėl liguisto jų augi
mo. Gaunasi kojos raidės O pa
vidalo: išriestos laukan. Jei su-

A.< U

I 
rūgusį dabar matome tokiomis! 

tai jis mažas sirgo ra-kojom 
chitu.

Pei 
niai

ku

moterų sekcijos 
vadovė Ona Selenienė, padėjėja 

a-

21 dieną. Gegužinėje ruošiamas nas šiurkn
' o 
CL-

tv

žegnojasi, kai perkūnas trenkia.
Išvada. Dauguma mūsiškių 

nenueis čia minėto intosiškio ke
liu, taip anksti savo kelionę ka
puose pabaigusiu per gerą mi
tybą. Tokia kelionė + pasitaiko

Lietuvių Prekybos Rūmai pra-pripažintą 
neša, kad šiais metais vėl buvo versitetą, 
paskirta $1,000 suma lietuvių 
kilmės gyvenančių Illinois vals
tijoje studentų stipendijoms.

daržovių (jų reikia valgyti ke- į 
turis kartus per dieną gausiaisj 
kiekiais). Jis geria dažytą yan* i,kitonišką globą, 
denį (taip vadinama obuolių kuriami laikui paguldyti ligoni- 
sunka Apple cocktail yra dažy- nėn. Tada tokie pajėgia nuodug* 
tas vanduo, vos 35 % obuolių ^niau įsigilinti į sayo sunkenybę.

O- 
&

gatrsus dovanų paskirstymo st
Kas norės galės išbat

i vadindavo CINGA. l ai mirtina 
liga dėl vidinio bei išorinio nų-* 
kraujavimo maiste stokojant vi- 
tiamino ’E (ascorbic acid). Joi 
formulė dabs r žinoma ir lygiaįį 
tokį pat vitaminą C galima pa* 
gamiflti laboratorijoje. Jis savoj 
gerumu nė kiek nesiskiria nuoĮ 
augaluose randamo. 1;

Senovėj jūrininkai, ilgose kei< 
lionėse stokodami maište Vitai; 
mino. C, imdavo mirimai krau^ 
juoti. Taip tūkstančiai jų žūdaĮ 

kepsniai, riešutai, kalakutiena, vo, kol anglas kapitonas susekė,’ 
ryžiai, burokėliai kad CITRINOS gydo ir apsaugo

nimą gauti ir skausmų' viduriuo
se susilaukti. Tokių viduriai su
kietėja, širdies ritmas sutrinka, 
kojose nemalonus žnaibymai

į atsiranda. Tai vadinama '.Beri-

š mėnesius tekie ligo- 
-agyja nuo racbito ir tampa 

sveikais, digriais valkais su nor- 
madiai. augančiai^ kapj^is^.
i Natūralūs yitaĮųjiipA 

nlai yra žuvies^4iilĄD^uS:vsžuvies ATaii 
^a:mon, s:lkės ir sardinės, o taip 
Jat pienas ir jo gaminiai.

V itaminas B-l pagydo 
ligą Beriberi

Kitam gėrėjui prisieis teikti 
prisieis tokį

sunka Apple cocktail yra dažy- nėn. Tada tokie pajėgia nuodug- t-

žiūiiienė, Al. Mačionis ir A. Su 
kauskas.

3. Būti pavyzdingo elgesio, ge-Į l>cvas
-j

beri liga. Tokie pasveiksta, ga
vę gerą maistą, gausų vitaminu

Natūralūs,B-l vitajųine šalti-
niat-'yį'a: -kviečiai,- jųsjav’aiftiai 
(ceriais) ir daigai, pilnų grūdų

-

sunkos turinti. Tas pats su OR* 'Gaudami raminančių vaistų ir 
gero maisto, jie lengviau galiCHARD JUICE — irgi dažyta

apelsinu-orandžiu sunka). Pre- atsikratyti nuo alkoIĮolio.
kĄ-binmkaų vien savu pelnu be-i Panašiai ^.^tinka 

panašiai vadina j kusiaiš 'škdminkais,
■' 'sunkas į tikras, ir-tuo būdu nesi*. į niekaip nėgaliiieiais numesti

ŠjJŪpmd:ami,

orientuojantį pensininką apgau- j

žuvis, rudi ryžiai, burokėliai . kad CITRINOS gydo ir apsaugo 
(ypač jų lapai, todėl nemeskite; nuo tirs jūrininkams mirtinos.
burokėlių lapų laukan, kaip kai ligos. Tada dar niekas nėžiripjo/ 
kurios šeimininkės daro), žalių kad citrinos^, vitaminas C

Parvirti ir permirkyti maisto lapų daržovės ir-bulvės. > 
- 

j bet ir visame pasaulyje žmonės> 
mirti nuo vitamino C stokos. 
Pradžioje jie gydėsi citrinomis, 

surastas vitami-

stipriems gėrikamsdJif^kdholiui

■ 4
Pasiskaity-ti.-T>r. Rc>gei; J. Wil

liams: The Preventio^-ef Alco-

jautriesiems^;

A v'

'ir su nutu-
namuose holism Through NctrŽipn.

i sa- ----- : ' '.■l

reiks L'
Kt’

a
. * “ <7 7 I -j . y. -

ri mokiniai ir planuojantys tęsti JAV sustabdytų bei
Mačio-dovanoti fantų. Svečiai laukia-

Pirm. B. Valiukėnas perskai- mi, būsite pavaisinti skaniu lie- 
cepeli-

s pradėtą mokslą, arba siekti’ bandymus lašeno spindulių 
■ t vie.Norintiems gauti stipendijas ankstesnio laipsnio,

4. Turi būti reikalingi iinan-j 
sines paramos, kad galėtų toliau I Sen. Mognigan patarė vy_ 

| riausybei parduoti privatiems 
bankams *150 bilijonų paskolų 

sustiprintų

Revizijos komisijos pirm. R. 
Ražauskienė padarė pranešimą 
žodžiu. Finansų ;stovis atitinka 
kasos stoviui. Knygos vedamos 
tvarkingai; R. Ražauskienė, kaip 
BALEo direktorė, patiekė žinių 
iš B’ALFo suvažiavimo. BAJ/Fas 
šelpia lietuvius, patekusius var. 
gan, sekančiuose kraštuose: 
pavargtoje Lietuvoje, Lenkijoj, 
JAV-se, Brazilijoje, Vokietijoj, 
Prancūzijoje ir net Izraelyje. 
^Šelpiamas ir naujai atvykęs iš

tuviške skonio maitė darbotvarke, o siu metu me
tinio susirinkimo protokolą per- nais, koldūnais, balandėliais bei 
skaitė A. Vai lėnas. Protokolas 
priimtas rankų plojimu.

Kasininkas R. Mačionis pain.

u:

1

Albertas
Petras Hitleris

yra nustatytos šios sąlygos:
1. Studentai turi būti lietuviu!

kilmes, ‘
2. Dabar lankantys valdžios

— Sen. Mognigan patarėsinės paramos, kad galėtų tpliau Iįvairiais pyragais. Vyrai šauliai 
paruoš gaivinančių gėrimų.

Po posėdžio dalyviai pavaišin-' bes taisau
v ydas — pirmininkas, ir Stasys! -

Kazimieras Daug- o

VV-

, tęsti mokslą.

Norintieji
užpildyti reikalingas for- krašto apsaugą.

gauti stipendijas dokumentus. Taiformavo apie kasos stovį. Pa-i ti užkandžiais ir kavute.
Nauja šjvyturio J.š. valdyba 

1985 metamš; Pirmininkas Bro- 
i nius Valiukėnas, vicepirm.

i turi
skirta 50 dol. auka šv. Antano 
parapijos giesmynėliui išleisti. 
Pirmininkas perskaitė gautus iš 
Centro aplinkraščius. ]

' i

Petrauskas — naiyN. apeigomis. Po gedulingų maldųparapijos ųc Į.

STAIGA IR NEOŠTAI'na. Aniems to ir tereikia, o pen
sininkas kenčia. 0 alkoholikai 
nevalgymu save varyte varo ka
pų duobėn. j
" Grįžtant prie alkoholikų, atsi- 

: mintina, kad žmogus, esąs ant 
keEb i alkoholizmą, gali pasuk-; 
ti šalin iš to kelio ir eiti sveika- 
-tos vieškeliu, aprūpindamas sa
vo kūną jam reikalingais mais
to dalykais. Toks žmogaus ap
rūpinimas daro tokius “stebuk
lus”, kokie vra suminėti prieš j .. *. .. . |

1 
Į alkoholizmą prama-l 
geru maistu atsikrato] 

psichologinių sunkumų ir ne-Į 
nonnalaus alkoholinio troškulio.

- Lietuviško gyvenimo 
tragedija

Keturių vaikų lietuviška šei- 
larosios kartais vadinamos ne-{ na turi girtaujantį ir rūkantį 

-vyrą. Motina gailisi vyro; nors 
lu kartus norėjusi skirtis, ken

čia toliau: sunkiausiose sąlygo
se dirba namuose ir už namų. 
Ji vaikus rengia, maitina, į mo
kyklą leidžia už šešis dirbdama.

Atėjo laimingesnė diena. Vy
ras atsisakė girtavimo, labai ge
ra vyru-tevu tapo, kiek j>abuvęs 
Veteranų ligoninėje ir 
maistu pradėjęs maitintis. Tik

su.-,
■ stabdo ririnėtą-kraujavimą. Nuogo.

i

J

I ku

wC

or

r'cnc

įCs

■L

rxxzicT1
pnofTi che*

I

^9 S £ a

sekančiuose
Mv-

kolas Abarius, sekretorius An-
ŠST suvažiavimas ivvks ha-1 tanas Vaitėnas, iždininkas Ro-

MIRĖ A. BUTKUS 
t

Antanas Butkus, sulaukės 73’ f

I tada paliovė ne tik jūrininkai;

vėliau buvo
nas C.

I iubar nuo skorb irto saugo ir 
, gausus 

. vaisiai ir daržovėmis, ir citrini-, 
niais vaisiais bei jų sunkomis.
Jose yra gausiai vitaminas C.

! Natūraliai gamtoje vitaminas 
C yra daugumoje-šviežių vaisių 
ir daržovių, dar pomidonuose, 
rožių vaisiuose ir bulvėse. Pas--

i
• jj gydo geras maistas, • - • • w ’ w * • •

žmogaus apelsinais.■ turtingo
i Ypač gausiai vitamino C ..yra
i citrininiuose vaisiuose ir jų sun-' 
. koše. ' . ' . 7

Piktybinė mažakraujystė 
pagydoma geru maistu

*

Taip pat kadaise mirtina liga
— blogybirrė mažakraujystė 
(pernicious anemia) esti pagy->

tai su kitomis ligomis sergan-j 
iriaisiais, 
tomas is

pavergtos Lietuvos Arytas Žu
kauskas. Tikrai buvo įdomu iš
girsti ką nuveikė ir veikia šiuo 
metu BALFo centras.

Toliau sekė valdybos ir revizi
jos komisijos rinkimai. Išrinkt' 
sekantieji: Alfonsas Juška pir
mininkas, kum Alfonsas Bato
nas, Lidija Mingelienė ir Romas 
Mačionis44
Vladas Staškus sekretorius ir iž
dininkas, ičesįrs šadeikį finan
sų sekretorius,

mas Mačionis,. i
I sūvažiąvrimą is DetrtftĮo Vyks-* duotojas Liudas Selenis. ■ spau- 
ta: pirm. B. Valiukėnas, M. Aba- dos informacijos vadovas 
rius, R. Mačionis, B. Teličėnas, 
St. Paulikienė, O. Selenienė. L. 
Selenis, G. Valiukėnienė ir E. 
Braziūnienė.

landžio mėn. 27 dieną Čikagoje.
7 • - 

iždininko pava-; metų, atsiskyrė su šiuo pasauliu

An
tanas Sukauskas, kultūros rei
kalams vadovas muz. Stasys 

Pilėnų stovyklos admi
nistratorius Balys Teličėnas, pa- 

Albinas

Sližys,

i Alfonsas Šidagis ir Marija Naujelienė vadovauja
lietuviškų sutartinių dainavimui Alvudo pažmonyje, 

_ . • Nuotrauka M. NagioLietuvio sodyboje.

I 
a$ 
$
V

LIETUVIŲ DĖMESIUI!

1985 m. kovo mėn: 3 dreną. Ve-

i

1
j 
doma geru maistu, kuriame gau

I šiai yra vitamino B-12. To vrta-; rūkyti nemetė.
1-

i mino natūralus šaltinis yra mie
lės, salmon ir kitos žuvj’s, žiedą- 
dulkės, nevirtu kviečių daigai, 
sūris ir saulėgrąžų sėklos.

Afrikoje vaikų baisi liga 
irgi geru maištu pagydoma

Dabs r Etiopijoje ^siaučia ba
das. Ir kitoje Afrikos šalyse yra

F

; badaujančiu žmonių, ypač vlai- 
j ku. Ją r 
Į sios sudėtir 
j MO (prote

ma i si as* glckdj a
lės fclfes- BALTY^ 
in). Tada tokių-vai- 

Ivai išsipučia kaip baraba- 
s aptemsta. Ta liga 
KWASH4ORKOR 

1—lūs, pakankamai baltymų 
nbs 1 

nuo j' 
gausiai y 
k o’ 
^nk 
diiovc

dinama 
ixrmal

e

n

v\

ristas, tą ligą i>agydo 
apsaugoja. Ifattymų 

i mėsoje (liesoje), to
je. pieno gaminiuose, 

ir grū-javuose

Alkoholizmas hifi

; čia s .minėto* ir daugelis
V ligų esti antrą rkotnos 
mu maistu.

• SVEIKAS paveldėjimai 
INA K ANTI aolmka dar®

šalia tokio

aplinka

geru

Žmona ir vaikai tapo laimin
gi. Ramybė-taika ir meilė grižo 
į šeimą. Vaikai sportavo, mo
kėsi. Motina baigė specialią mo
kyklą ,gstvo darbą ir dabar ge
rai verčiasi.

Tik vėl nelaimė: vyras, vos 
kapos metų sulaukęs, .per rūky
mą gavo vėžį plaučiuose. Tuojau 
tada niefiė rakęs, bet jau buvo 
per vėlu, šeima neteko susitvar
kiusio buvusio girtuoklio tėvo * 
vyro.

Šitos lietuviškos dažnos, tra
gedijos visiškai galima IŠVENG
TI žmogui susitvarkius: gerai j 
maitinantis, nuodų nevartojant j 
ir jaukioje šeimoje bei sveikoje 
aplinkoje gyvenant.

Todėl visi rūkantieji, ypač 
rūkyk los parapijų salėse bei Jau-

k««bF *. j

faT i 
atprif.^ - pasidalinti ir 

savo seftną k^rtfirfas- ir

niiDo cent rausė turi Jiaių 
ir aftirtbk
tfeįMofmhs gajėjo nuo gėrimo
ĮMCrf- -“f-t".'.

Kautis savo scTiną k^rtfirfįs. i 
sene'į kapus varęs.' taip*Jr*Tftfe 
kiekvienas šioje GAVĖNIOJ!

10 I

tatek-

šioje
kelkimės iš alkoholizmo Im 
neėdinkimės laukan

Numatyta Jūrų šaulių Jūros 
dieną šįmet suruošti ‘Pilėnuo-Į 
Se”, •
Mielų Data bus paskelbta vėliau.

Š.m. pirmas renginys — ge
gužinė' po stogu šv. Antano pa- 

Ona šadeikienė rapijos patalpose balandžio mėn.

vaduotojas
; Pilėnų stovyklos vadovą

Grigaitis, 
as

lionis buvo pašarvotas Vai. Bau
žos laidojimo koplyčioje Det
roite.

Laidotuvėmis rūpinosi laidoji
mo < 
kienė. Laidojimas Įvyki) kovo 
___  _ ___ T_ ___ -JC, EuemiS

Šv. Antano parapijos bažnyčioje 
velionio kūnas nulydėtas į 
Woodmere kapines 
poilsiui. Nuliūdime liko žmona 
Nina su šeima.

Antanai, ilsėkis ramybėje!
Ant. Sukauskas

kūnas nulydėtas 
amžinam SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKO;

yra seniausia, didžiausia i “
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metile

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo.

- e»

ir turtingiausia lietuvių fratemah.;/

darbus dirba. ' "
SLA ~ Iš™okėj° daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių

į \į|ep|rmiŽiiiliai.
Manchesterjo apylinkėje,

direktorė ' Jolanda IZaparac- Į KEETTHE CHALLENGE!

Anta. mėn. 8 diena su bažni-dnėmis

I JAYT DRUGS VAISTINE-

1

0
I 
¥

u

iuX
I

Ateinanti mėnesį Indianoje

GEROJO GANYTOJO NAMAI
GAUNA VALDŽIOS LEIDIMĄ

PRIIMTI ŽMONES VISAPUSEI PRIEŽIŪRAI.

Norintieji apsigyventi prašomi nedelsiant 

registruotis, nes vietų skaičius ribotas.

Lithuanian Good Shepherd Home, Inc.

P. 0. Box 438, Cedar Lake, IN 46303

Chicagos telefonas: 136-6376

Skambinti iki 9 vai. ryto arba po 9 vai. vak.
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NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
> . LITERATCRA, lietuvių Htegitūros. meno h mciEsV- 

i §34 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nerengtą, Vtnci 
‘Arivės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. S^xnkoc, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir Y,

1

s

Xeflans Fursipsntai bei rtudijas, iliustruotos nuotraukomis ►
Rūkitelėa ir A. V»n<•L K. Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kašubo*, 

riryboj poveikzlzif. 365 puiL knyga kainuoja tik H.
> DAINŲ SVENTSS LAUKUOSE, poetės, rajytojof Ir 

dalą lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dabv. 
šventes bei jų irt ori j $ Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojat 
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi ir surinktais duomanimt; 
bei uikulirial*. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprafij
ta# fuozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas Tai ne sana* 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lit, 
ra tūrinė studija, suskirstyta ekirsneiiais. Ta 200 puslapių knyj 
.‘arduodam* tik ui SX -

• Ll&1U V Iš KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamafa®£> 
;«omtai parašyta stadija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės t 
LabgUvoa apskričių duomenimis Aprašymai įdomūs kiekvienas 
teturiu!. Leidinys ffiustruotu nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritovardtių pavadinimai^tr Jų vertinlaf J vokiečių kalbą. Laba 
saudlngoje S3S pust knygoje yra Rytprflsh; tamėlayis. Kaina tr

KĄ CAŲMA3 LIMA, rašytojos Petronėlės Orintaltės atr 
nrinltnal b mintys apie asmenis Ir rietas nėprfk. Lietuvoje ir pir 
maišiais bolševikų okupadjo* metais. Knyga turi 234 puslapiai 
oet kainuoja tik O. <

■9 JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesirprtJ 
tr klaidinga! interpretuojamas gyvenimo ir politikoj e; tik a> 

frrgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po« 
jfją. Dabar būtų JJ galim* pavadinti kovotoju ui žmogaus teis* 
Knyga y-*a didelio formato, 235 puslapių, kainuoja M.

2759- W. 71st St, Chicago, HL 
» atTESTlNGAJ iSPILDOMI RECEPTAI 

DUKYNAI • KOSMETIKOS Rj
• E ANNIE MAY SAL-

ENYS

f

«-s'

ft- Ku

apdraudŲ savo' nariams. ■- - , ’ x

iLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis- SLA neieško pelno 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietu,vis ir lietuvių draugas gali
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietu,vis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 

aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai'
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už

Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, sipkianfram

Atdara šiokiadieniais nuo
J y&l. ryto iki 10 vai vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 8:30 vaL vak.
D. U.HLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206
F

-

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

> •V**Z</*w*w!*^

$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 meta t-.?
SLA—kuopų yra visose lietuvių kolonijose. 

Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jum; mielai pagelbės į SLA įsirašyti

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

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

TeL (212) 563-2210

Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjus,

For constipation relief tomorrev; ;
t 

f f
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rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. J

Chocolated or pills, Ex-Lax is '
I 4. A . ,.A A*, a 1— ♦ W taa. -1 — —

Read label and follow
directions.
C Ex-Lax, Inc.. 1982

> reach for EX-LAX tonight.
Ex-Lax helps restore your system’s own natural

You’ll like the relief in the morning.• • ... __ _ _ ® 

“The Overnight Wonder.”

f

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

(II tomu_ ______________.... ............... ..........

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. __
R dalis, 229 psl.

3. Miko Šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL

110.00

__  36.00
------36.00

$5.00
4. Janinos Narūnčs, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. 35.00 

e 1ATYKNRS NOVELfS, H. toečenko ktryba. Vatais* 5. Prof. P. Pnkarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SAN-
-—v S” _ “ . - - __ - - ■ n TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. ______________ _____ 34.OO
IKayf’’ Ftawfl«wm, 1TW B*. lt, CHesyt g. j. Venclovoj, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

__ — ■ - - _ mm . am m_ a ___ a_____

rorama*. •» pta. fnygoje yra 40 «<n»ojta<ę nevalią. Kaina p

9K BMM. Omtart rsftn. Maą plOinlitaia UtaMon

| TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl.

60 psl. --------------------- --- ---------------------- ----- J2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago. IR. 60608 šių 
kite čekį tr pridėk te vieną dolerį periiuntiroo INikfoma.

i
5h

Inl LIŪDAS MIKŠYS.
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

p&ražė 700 puslapių knygą, kurion radėjo viską, ka* bet kada Ir
Set kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui
(r IfetuvlŲ kalbą. Jis mokėsi kartu ra kun. Jaunium ir prof. K,
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuviu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslini vertimui 

ir patarė mums toliau studijuoti.

gp’sa PI. Ktetf rtriefiaL Ftita.9 n.

KAUJIEROS
&& S. H&lsted St.,. BKiogo, fE Hutus

3 — Naujienos, ClncafO, 8, Į1L Wadnsday, Match 20, 1985
J
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Labai gaila, kad tokio rašinio autorius taip pavirau 
tiniai, neobjektyviai meta Bažnyčiai kaitinimus, Ątrodo. 
lyg juos būtų sugramdęs iš Bažnyčios priešu paškviįnės 
“literatūros”. Neaišku, čą jis supranta tuos’Jo 'suminė* n < 
“tvirtus ir konservatyvius principus0. Jei jis galvoja apie I 
tiesą, tai tiesa tikrai, kaip tokia pasilieka visais laikais, i 
0 jei tik ir Bažnyčios potvarkius, tai tokie yra ir gali būt! 
nepastovūs.

As of January I, IfaO 
Subscription Rates:

metams ...... —
pusei metų - 
trims mėnesiam^ 
vienam menesiui;Chicago $45-00 per year, $24.00 per 

ix months, $12.00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year, . Kanadoje: 
COO 1 Mi r*z\w» z*tw nr\f C1O /VI tvaw I

mėtę mg _______
pusei metų ____
vi e na m menesiui

I22.U0 per six months, $1200 per 
hree months. Canada $45.00 per year; 
vthex countries $4&UU ner year.

25 cents per copy

Nuo sausio pirmoj dienos 
Dienraščio kainos:

Chicago; e ir priemiesčiui;

metams $45.00 
pusei metų$24,00 
trim g mėnesiams$15.00

vienam mėnesiui____ $5.00
Kitose JAV vietose:

$40.00 
np 

$12.00 
$4.00

$45.00
$24.00
$5.00

Užsieniuose

metams  $48.00 
pusei metų —.- __________  $28.00

Naujienos eina ka-sdien, išskiriant 
sekmadienius, pirm&dieniua ir šven
tadienius. laidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Vilniaus centrinė gatvė

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, 
nuo 9 vai ryto iki 5 vsl popiet, šeštadieniai — iki 12 vai.

“PASAULIO LIETUVYJE” ATSPAUSDINTAS 
BAŽNYČIĄ KALTINANTIS RAŠINYS

PLB-nės valdyba leidžia “Pasaulio lietuvi”, tai leidi
nys, skirtas puoselėti Bendruomenės minčiai ir gyveni 
mui, iki šiam laikui šis leidinys ir laikėsi šios paskirties.' 
Jame buvo talpinami, tokie rašiniai, kurių tikslas buvo 
tklęistfgrynži ;LB-nės minti ir ’gyvenimą.. Nebuvo liečia
mi pasauliniai bei religiniai klaūsmai, ar daromi Bažny
čiai priekaištai.

Deja, redaktorius Br.Nainys šį principą sulaužė. Jis 
šiais metais, vasario mėnesį skirtame “Pasaulio lietuvy
je” atspausdino Aleksandro Nauragio (neaišku,ar tai tik 
ra pavardė, ar tik slapyvardė) rašinį, kuris nieko bendra 
neturi su LB-nės leidinio paskirtimi, būtent apie nukrišk 
čionėjimo priežastis. Minėtasai autorius, tokių priežas
čių prirašė visą eilę, kurios beveik visos yra priekaštai 
bei kaltinimai Bažnyčiai ir jos nariams.

Keista, jei Br. Nainys, Bažnyčios istorijos moksluo
se yra neišmanantis, tai pirma, negu tokį rašinį, paskelb, 
ti, turėjo pasiteirauti savo redakcinio kolektyvo,arba pas 
tuos, kurie žino, kas yra Bažnvčia ir kas darė klaidas. 
Būtų sužinojęs, kad toks rašinys nėra objektyvus ir B«ž 
nyčia niekad neskleidė tamsos, niekad ji neprakeikė 
mokslo. Tad kyla klausimas, kodėl toki reobifkfwn 
kontraveršinį rašinį Br.Nainys atspausdino “Pasaulio lie
tuvyje”, ir tai be jokio prierašo, kad jis atsiriboja nuc 
bendruomenininkų tarpe skleidžiamų kontraversinių 
minčių.

Šia porga, nors ir trumpai paminėsiu vieną, kitą A. 
Mauragio Bažnyčiai priekaištą. Jis klausia, ar gali Baž
nyčia klysti, kuriai vadovauja Šv. Dvasia? Užuot į šį 
klausimą teisingai atsakęs, jis prirašė ištisą eilę tariamų 
Bažnyčios padarytų klaidų. Jis rašo, kad katalikai prie 
prie tokių klaidų nenori prisipažinti, jie pasitenkina, kad 
tai buvusi tokia Dievo Valia.

Netiesa, kad Bažnyčia kiekvieną naują mokslą skel
bė bedievišku. Nejaugi, A.Mauragis jau tiek nesugeba ar 
negali atskirti Bažnyčios nuo tų, kurie būdami krikščio
nys darė klaidą? Bet gi, tokius priekaištus nuolat karto
ja ateizmo “apaštalai”, tokie priekaištai šiandien ir oku
puotoje Lietuvoj skleidžiami, jau nuo vaikų darželio vai 
kučiams ir iki universiteto studentams. Juk tame pačia
me “Pasaulio lietuvyje” rašinyje, atspausdintame 4- pus
lapyje, rašoma, kad Kauno rajono kultūros nMmą direk-. 
tore J. Danelienė tvirtina, kad Ą įsigalėjus tarybinei 
santvarkai, nepraleidžiamos progos pabrėžtų kad Baž
nyčia visada engė tai, kas progresyvu, persekiojo moks
lą, muziką, net ir kankles. Ir tokie ateizmui skleisti ren
giniai skaitomi pavykusiais, kai juose Bažnyčią yrą pri 
simenama už muzikinių instrumentų persekiojimą.

A. Mauragis rašo, kad Bažnyčia smerkė' ttaujus 
mokslus, kaip bedieviškus. Ji pasmerkė ne tik evoliucijos 
mokslą, bet ir kitus, kaip antai, fllosoŪiją ir net de Cįar- 
din’ą. Toks tvirtinimas yra nerimtas, tai gryna demago
gija. Ir tai liuddja, kad šis rašytojas neskiria, kas yra 
Bažnyčia ir kas yra pavieniai jos nariai.

Ar gi Bažnyčia, kaip tokia, buvo ir yra mokslo prie
šininkė? Ar ši, ne krikščionybė davė impulsą" pražįsti 
mokslui? Kas steigė šiais laikais mokslo’židinius—uni
versitetus? Kas kėlė socialines žmonių gyvenimo proble
mas? Kas kovojo ir Šiandien kovoja .prieš vergiją? KąS 
kovojo dėl žmogaus' asmenis :toisių?Ą Kaį;pagaliau šian
dien vedą atkakbakovĄ dėl tautų .laisvės? Ir dėl paverg
tos Lietuvos-laisvės? ■■■' Ą--uv’ ’ '

Tiesa, buvo tokių, kurie iškilus kokiam nors naujam 
mokslui, jam reiškė prieštaravimą. Ęęt įr tai ne- kaip 
prieš naują, o kiek prieš jo pristatymą, ir ko tokiu pri
statymu buvo siekiama? Sakysim, kad ir dėl evoliucijos. 
Jei ji buvo pristatoma taip, kad žmbgus yra i^iVy^ęs iŠ 
beždžionės, todėl jis neturi jokio dvasinio, nemirtingumo 
prado, kad jo kaip ir beždžionės gyvenimas baigiasi mir
timi. Toks mokslas turėjo susilaukti opozicijas. Arba 
toks, kuris pristatomas paneigti pasaulio Visatos Kūrė
ją, aišku, kad tokie mokslai buvo pasmerktu Juk ir šian
dien krikščionys prieš tokius mokslus' pasisako prieš. 
Juk šiandien tikintieji krikščionys žino, kad mokslas Die
vo buvimo nepaneigia, bet priešingai, -dar aiškiam at
skleidžia Jo buvimo pėdsakus. 1- ;

Toks kaltinimas, kad Bažnyčia smerkė mokslus, yra 
neteisingas. Sakysim, neesniai Br. Nainys apšmeižė “Pa
saulio lietuvyje” RLB-nės asmenį, jisĄdarė Bažnyčios 
hierarchijai užuominą, jį sulikviduoti. Bet ar būtų logiš
ka, jei jis pasmerktų LB-nę, o ne Br. Nainį? Juk jis žino, 
kad Br. Nainys nėra Bendruomenė, o tik jos narys. Ar 
už tokį apšmeižimą reiktų apkaltinti LB-nę ir ją pas
merkti? Tod ir A. Mauragis turėtų atskirti Bažnyčią 
nuo jos narių, darančių klaidas. 0 jei ir buvo padaryta 
klaidų, tai padarė ne Bažnyčia, o jos nariai. Be to, reikia 
atsiminti ir tą, kad istorinams faktams aiškinti reikia; čiaū pašalinti, o ne tokiais ar panašiais rašiniais ją dar 
būt gerai susipažinusiu su to laikotarpi žmonių galvo
sena ir jų dvasia. Ta žino kiekvienas rimtas istorikas.

Šis jo rašinys mums lietuviams katalikams Bažnyčią kenčia kalėjimuose ir Sibiro gulaguose, 
ir jos vadovus pristato labai tamsiose spalvose. Bažnyčia ....... - A. Ą. Svitoms

ĘĄS YRĄ UNESCO? .* 7 ** -
Unesco yra viena iš daugelio,. po Antrojo Pasaulinio karo su- 

Jungtinių Tautų sutLąryta orga-J kų.rtonis organizacijoms, jAV 
nizacija, informacijai, mokslo 'ir - įmokėdavo .didžiausią jos išlai-. 
kiilturos reikalams skleisti -tau. tolų dalį.
tų tarpe. Jas oficiaįuš vardas Pamažu didelė dį rėk torių dąu- 
yra: “United EducationĄl, Scči gumą pasidarė riįsųi'draugais? 
entifįc and .ęuljtors.1. Orį^Ąa-.spaugelis tarnantojū yra 'įJasarn- 
,tjon”.. pąągiimąs jĄs djLKėktoi-ių j d^-ta rttsų, su austai; atiygmi- 
Pa^kiry* įši taijp, Tie’■ njais. Tie rusų tarnautojai tris

pasaulio tautų .iats togų, , i ketvirtadalius -algos tojj atiduoti 
rusų btštovybei iPĄiĄ-ziųję^ l'ž 

.llatha- M?Bo\y Unręspa'-išlai- į tuos' pinigus jie samdo 'šįSpūs i r 
doms padengti, ii^oniiiatorius, y Ą ' ’ Ą 1

. 11 1 .i " . ........................................................   r-

.buvusį moksip. pažangos trukdytoja, o jos valdovai tikri 
’ tamsuoliai. • Jų čfeka - ir vidurabižiii buvo tamsūs v Re£ &r

vidūramžiąi • buvo tamsūs, ir kad Bažnyčia trukdė" ''moks
lo pąžąngą.. . _r. < .

Šemanau su A. Mauragiu. vesti kokias diskusija-s. 
Mapo šios truiupos dėl .jo. rašinio pa^to^Įėš-tarėtų jam 
priminti, kaip reikia būt atsargiam ir kartu objektyviani 
-darant priekaištus. ' ' 1 -

0 vis'tik šia progą,, palikus šio minėto rašinio auto
rių ramybėje,;, reikia iškelti klausimą, kodėl Br. Nainys 
rado rėikalą' takį kontraveršiių straipsnį atspausdinti 
grynai LB-nės minčiai skirtame “Pasaulio -lie’&vvjet.^i

Iš -17 rusų šnipu, areštuotų 
Paryžiuje, 12 buvo Unesco tar
nautojai. Taip Unesco už -I A V 

koniuniv 
ir Vakarų 
JAV-bhi)

dolerius pasidarė 
propagandas centru 
demokratijų (ypač 
šmĄįipio organizacija.

Unesco administracijos reik - 
laihs išleidžia 8(1 procentu v-s 
savo biudžeto. Todėl ir nenuo
stabu, kad JAV vyriausybė' r 
stojo iš šios ąrganiazcjjos ir n., 
įmokėjo nario mokesčio — 7., 

' rnilijdn'u dotemĖ į • ? ’’
JAVĄeifts išstojus iš Uriesc 

įvierias '"KfV žurnalistas, kuris 
gerai susipažinęs su 'Unesco va
dų eyveniniu, aprašo, k’aįp. tuiT 
Iv-F-.kviis još’vadaiĄi^&c JAV

Juk tokie rašiniai yra degančios žąrjjps, uždegančio sočios ; 
ugnį'B-nės narių tarpe. Katalikai, pasiskaitę, mūsų vi-A 
supmenei negirdėto Mauragio tokius ’ Bažnyčiai prie-- 
kailius, kils pasipiktinimas ir PLB-nės oficiozu. Nejau
gi, LB-nės pasamdytas redaktorius tokių?būdu siektų 
sukelti bendruomenininkų tarpe nenaudingą erzelį? 
Man rodosč jis turėtų atsiminti, kad LB-nė-JAV yra su
skilusi, Ir, kad reiktų tą negerovę, kaip įmanant, grei-

3-! labiau plėšti. Br. Nainys turėtų atsiminti, kad šiandien- 
pavergtieji lietuviai dėl Tautos laisvės ir dėl Bažnyčios

J šiandien yra liūdna dici?' 
litrl<ętis*nėje Unesco būstinėj 
Paryžiuje. Netekus JAV' 50 m - 
li-jonų dolerių, turės sumaž* 
šampano ir kaviaro vartojimas. 
Gt-n. drt.krtrins M’Bovv gal t. 
rėš atsisakyti -kėliu autcniob 'J 
— iš turėtų šešių — savo reika
lams. (Vienu ■ naudojasi poni -. 
M’Bmv važinėjimui 'Į Briusd 
Jo butas uztfii-a du viršutiniu < 
aukštus Unesco pastate Paryžiu
je,'ik utie kasmet vis naujai c., 

■jremonfuijrjan}’. Jo k?l;oniu i.'l 
, . yra’ ir-skart • didesnės u 
-..įimglrniu Tautų srener5'inio - 
^rektoriaus. ■
t-' iPonas M’Bovv vra :
Darus. Jis gavoj 12 gar1 ės v 
nlųš-, 3 garbės proPsorisus !: 
lūs,".35 įvairius g: rhCs ra irt 
ir 3' aukso medalius. Visi trv- ; 
kcmmiistiniu kra'.tu.

• P Ignas Petrauskrs

— .Ženevoje “Ž'rtgzdž'u , 
ras”' yra pati sv;rbiau.s:oji r 
sutarimų Įiriežasl s, Rus.'i b 
las-'.rio spindulių.

J. KLAUSF2IKIS

LIKIMO KĖLUS SŲ S. RĮTIKIU
(Tęsinys)

Gird*, jo naujuoju planu mobilizacija decen
tralizuota, mobilizacinis turtas išskirstytas kraš
te. Tačiau tokiam "Raštikio pasigyrimui priešin
gai yra atsiminimus parašęs *r spaudoje paskel
bęs J.Girdžiūnas. Jis iš A.Panemunės tankų kuo- 
pon buvo pašauktas 1939 m. rugsėjo 2 d. į Rad
viliškį, to pat mėnesio 15 d. paleistas namo. 
Rūgščio 17 d. vėl gavo mobilizacini šaukimą, karo 
tarnybon į tą pačią tankų kuoną. Atvyltosiais 
mobilizuotaisiais mažai tesirūpinta, nebuvo iša
kyta maisto atsivežti, bet iš kareiviško katilo visą 
dieną valgyti, ir bendrai jokio maisto negavę. Ne
užteko ginklų ir uniformų. Sekmadienį prasidėjo 
mobilizacija, o tik penktadienį išdalyti iš Kauno 
atvežti ginklai ir apranga. Še tau ir Raštikio 
kabinetinio naujojo plano įvykdymai

B M. KLYNAIČIO APRAŠYMŲ

M. Kleinaitis buvo mobilizuotas į 7 pešt, pulko 
U-tą ’ a'a1 ioną Ž. Naumiestyje. Iš Palangos jis 
ten nuvyko. Kaip vyko ta nepavykusi mobiliza
cija. j?.* °rirnšė ir pfaškelbė 1976 to. “Dratigo” dien
raštyje. Iš to rašinio citatos:

“Pavakare r t vykstu į paskyrimo vietą. Bata- 
l’ nes rnobUiziioj-. si pilnoj sudėty ir rengiasi is-

vfkti. Pirmas^mano nustebimas: aš. pėstininkų 
karininkas, susipažinęs tik su pėstininkų ginklais 
fr veikimo taktika, esu skiriamas automatinių 
pabūklų būrio vadu. Tie pabūklai — čekoslovakų 
gamybos oerliconai, skirti prieštankinei ir prieš- 
ie^tuvinei apsaugai. Nei jų medžiaginė sudėtis, 
nei veikimo taktika, nei rikiuotės komandos man 
nežinomos. Mano nepavydėtiną padėti šiame da
liny gelbsti būrininkas, liktinis vyresnis puska
rininkis”.

“Įvedus šiuos pabūklus mūsų kariuomenės 
apginklavime, minėtas puskarininkis buvo pa^HF 
tas į specialius kursus ir supažindintas su šių pa
būklų medžiagine sudėtimi, rikiuote ir veikiįo 
taktika. Ar nejuokinga? Būrio vadą, vyresni lei
tenantą, kareivių akivaizdoje būrininkas. vyres
nis puskarininkis, moko, supažindina su pabūklo 
medžiagine dalimi, rikiuote ir veikimo takrife 
inau, kad čia tuoj pasišaus buvę aukštesnio rango 
karininkai aiškinti, kad šie pabūklai, kaip ir sun
kieji kulkosvaidžiai, yra pėstininkų ginklai. Taip, 
tai tiesa, kurios niekas neginčija. Bet kurie rato 
aiškina, turėtų žinoti, kad tuo metu buvę 
ninku atsargos karinnikai senesnių aspirantu lai
dų ne visi buvo paruošti vadovauti <unkiųm ’<rd- 

Ikosvaidžių daliniams, juo labiau oerlicor - 
kurie ne taip seniai buvo įvesti mūsų kartom*- 
nės apginklavime. Manau, kad čia dalinių vadų, 

'kurie vykdė mobilizaciją, nesiorientavimas i ne. 
susipratimas. iJe žinojo, kad kiekviena- i,ėsimilu

kų dalinio aktyvios tarnybos karininkas turėjo 
būti susipažinęs su šiais ginklais. Bet jie nesi- 
orientavo. kad atsargos karininko padėtis šiuo 
atžvilgiu kita. Apgailėjimo vertas nesiorienta
vimas”.

“Keletas žodžiu apie mobilizaciją. Ji sunkiai 
vyko ir labai iš lėto. b{ę Visi ūkininkai rūpestingai 
atliko saVo pareigas. Kai ‘kurie, pristatė arklius, 
pakinktus, vežimus netinkamus: arkliai nekaus
tyti, paktokti seni, susidėvėję, taip pat ir vežimai. 
Reikėjb ieškoti pakaito b tai yj’ko labai sunkiai. 
Vargšo valsčiaus viršaičio Motiejaus Barškečio 
pądętis nepavydjėtina. Jis buvo tikrai pasi
gailėjimo Vertas. Geras žtobgils, o jo gerumą iš
naudojo (liktam kai kurie nerūpestingi ar nesą- 
^intogi valsčiaus ūkininkai. Trtfko ^epie savaitę, 
kol batalibnas pasiruošė išvyltom'ūi.” '

’ r' T - i . . '

M. Kleinattis karininkę darbui buvo išmoky
tas, kai dar Kariuomenė ojrliiįtoių nęturėjp, tad ir 
rašo, jog jie čekostoyakpoj£ gamintu ^ada orli- 
konai buvo gaminanti sv^cai^joje ’Vo.pat vardo 
Tfliešte. ’

Tad, kad šitaip ęiobili^uoti atsargos jaunes
nieji karinirtkai buvome tiesiog juostė pajuokti, 
arturitoe tylėti ir VritArti *RMštikio. šovos ir kitų 
skelbiamai netiesai? Žinoma, teisybė akis bado, 
Raštikis teisybės bijo. (Aš buvau paskirtas būrio 
vadu kulkosvaidžių kuopon, tam karo mokykloj 
nemokytas.) ,

- L- -i 1 ^ini* ■ ""

'djeVE SAUGOK. KAG TIK KAS * 
NEPALAIKATIJ KUMEČIO VAIKI

Nepriklausomoji Lietuva priaugino. nemaž; 
mokslą ėjusių žmonių, kurie tuoj “išponėjo”, ne. 
gėdinosi kalbėti su už save žamesniu. Būdavo ir 
pajuokos iš tokių mandi-uolių. Girdi, jis ir mel
džia Dievą, kad tik nepamanytų kumečio vaiku 
esant.

Marius Tytuvėnis, buvęs Lietuvos karininkai 
1983 m. “Kario” 10 to*, aprašo, kaip gen. Raštikis, 
bėglys į Vokietiją, ten pasielgė su žemesnio laips 
nio karininkais. Jis rašo:

“Sužinojome, kad gen. Raštikis pabėgo iš Lie
tuvos ir atvyko į Berlyną. Visi su nekantrumi 
laukiame seknjadienio, kada pasirodys mūsų k; 
rtuomehės vadas”.

“Sekmadieni visi Berlyne esą karininkai sus 
rinkome į salę, išsirikiavome abipus tako ir. ka< 
tai padam komandą: “Ramiai ! ’. iŠ Įtempė: 
visi, kaip stygos”.

’ (Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK

SKAITvti ''NAUJIENOS"



_______ i_______

*•

Charles Stasukaitis

GAIDAS - DAIM1D

1933 S. Manheim Rdw Westchester. III- 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 

ir kas antrą šeštadienį 8—3 ▼*] 
TeL: 562-2727 arba 562-2728

S 
tI

DR, PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wssfchester Community klinikom 

Medicinos direktorius

TEL 233-&55S

Service 461-8200, Page 06058

H. VILIAUS

Modernius Doeziins knvsra. Kaina 6 dol. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poezija, kai atsiusite pinigui*- 

tokiu adresu:

Naujienos. 1739 S. Halated St, Chicago. IL 6060>

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

— žemaičių Kultūros klubo 
eilinis narių susirinkimas įvyks 
trečiadienį, kovo 20 d., 1 vai. 
po pietų, Anelės Kojak salėje, 
4500 S. Talman avė. Nariai pra
šomi atsilankyti, nes yra svar
bių reikalų aptarti. Bus ir vai
šės. Rožė Didžgalvis, rast.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
gi-nis venų išsiplėtimo hemo_ 
roidų gydymas.

*5540 S. PULASKI RD.
Chicago, BL 60629

TeL: 585-2802

(Lietuvių Žagarės Klubo me
tinis narių susirinkimas įvyks 
šeštadienį, kovo 23 dieną, 1 vai. 
po pietų Anelės Kojak salėje, 
4500 S. Talman avė. Nariai pra
šomi atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Bus rin
kimai. Bus- ir vaišės.

Rožė Didžgalyis, rast.

V. Sirvydą*

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AME
RIKOJE UŽUOMAZGA

OPTOMETRtSTAS .

įZARASIŠKIŲ KLUBO mariu 
metinis susirinkimas įvyks sek- 
madienį, kovo 24 do: 2:00 v. po
piet. Vyčių salėje: Nariai? pra
šomi gausiai dalyvautu' nes tu
rime daug svarbiu reikalų; ap
tarti. Po susirinkimo —.vaišės.

S. -'Rudokas,,' sekrį

(Tęsinys) .

(Lietuvių Mokslo 'Draūgijoš 
įstatus 1891 metų pradžioje pa
keitus, kad būtų lėįsta-nariaifas 
sudarinėti kuopas kolonijose, jų 
susibūrė penketas. Jų susirmki- 
mąį rodė, Astramsko’ žodžiais, 
kad “Susivienijimo Centro vsl- •r , v
dj^-laimėjo sau naujų <bendxą- 

:dart>ių, praplėtė, veiklos lauką -ir 
tautinis. darbas įgalėjo-sparčiau

kimą atvyko iš Baltimorės dr. 
Šliūpas if-pasakė -ilgoką .kalbą 
apie lietuvių tautinį sąjūdį, ko 
jis siekia' ir -kas sudaro jo nu, 

. garkaūlį; Kalba .’buvo išspaus
dintą Vienybėje Lietuvninkų 
Nu 'Į4, 1891 m. -

Tfelandįje Piyjnoutho kuo- 
pon narkt. Įsirašė Pi Ils tono pa
rapijos kįei>onas • -kun. J. Kole-

2618 W. 71st St. TeL 737-5149
Lietuvių 'Pensininkų Sąjungos 

narių metinis susirinkimas įvyks 
kovo 20 d„ trečiadienį, 1 vai. po 
pietų, šaulių Namuose, 2417 W. 
43rd Street. Bus valdybos meti
nis apyskaitinis pranešimas ir 
pasikalbėjimai su svečiais įvai
riais vyresnio amžiaus asmenų 
rūpimais klausimais. Valdyba

kurt. A. Burba priminė, kad 
penktame seime priešai buVo 

Ll&sinese organizaciją ‘AuskalSy.-
ii, ’bėt jų atskala ’nugaišo, ■ o Sil- 

fSi-vienijiUias --paūgėjo -Mrigribai. 
^adąngi to 'prieauglio -dalis :bii-1 
'•rb Lietuvių Mokslo -Draugijos 
naujai ?'ėusiorganizavūsk)š' -kuo- 

ipos, valdyba "kvietė -Mokslo 
>d ra ugijąMaiky ti -šavo 'šeiiną PĮy- 
moūUie‘lapkričio 4Ž3‘d. tkartS su 
Susivienijimo seimu, ries “kone 
visos Lietuvių hmk-sfo’-ifratigijos 
.iiic-pos priklauso Susivieriiji-

ir “contact leases”.

*Z.t SRAZOtlONY**

i

Dr. LEONAS SEIBUTIS
' INKSTŲ, PŪSLĖS IR

- PROSTATOS CHIRURGIJA 

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

ketvirtai 5—7 raL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880.

Xsziflencijes telef.: 448-5545

Florid a

Apdraustas perkrausi y mes 
Iš įvairių atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5996

4- ' "" ..............
PERKRAUSTYMAI

MOVING 

(-aidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

Priima ip Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tai. 725-8063 
■' '--r ■— 1 —'

SOPHIE BARČUS
-AOIKJ MIMO, VALANDOS

Wtidieateto Ir x Ite-nUU 
auo 8:30 ild 9M nL ryte, 
tWtto WOPA - 14W AM 

tr«aaliu»|am«c Ii
MaruwfH Perta

,*^<|a — AJferx 
771-

FU9 fe. MAPLKWOOO AV<
v CMKAGO. IL

VALDYBA
rsęrjrtT*

-ever«rxirg. Yla., 12:30 rtL ». 
t 'IT- «u>uea 1110 AJė haunr

<(114*0 IC K*F‘ w

Mfcra Lakine WCXV stato*-

—Washingtone buvo paminė 
tas švedų adv. Roland Wallen
berg, kuris karo melu išgelbėjo 
daugeli Vengrijos žydų.

IJhUtoAB 
>7K <T7> .

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.

5025 CENTRAL A VĖ
Št. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

'Lietuvon Airiai’

care Dvt

mui .
Kuopoms nėbuvo lengva kur

tis dėl pasaulėžiūrinės • kovės, j 
.<o pasekmėje Susivienijimai gi
mė 188(> m. (tautiniu ir katali- 
kiniu) dvyniais. Savo pranešime 
nariams apie draugijos veiklą 
1891 metais dr. š.iūpas nurodė, 
kad kai kur šeimininkės atsisa
kydavo laikyti narius .įnamiais, 
o kitur siekta išėsti juos iš furj- 
mų darboviečių.. PlymouJie, sa- 
.<o, reikėję “pavienius lietuvius ■ 
privačiai įtikinėti draugijos 
naudingumu”. - ' ' ■

Čia daug darbo įdėjo, kun. A. 
Burba, kuris tinkamai penkio- 
ka jaunuči ų paruošęs suorga

nizavo kuopą vasario 22 d. Bet 
m ponkiolkcs, trys suširinkimų 
Jaugiau n -^belankę, o kitu *du 
po trijų mėnesių atšalo. Nariais, 
tačiau, įstojo Vienybes Lietuv
ninkų le’dėjas Juozas. Paukštis, 
redaktorius Juozas Andziulaitis 
ir kunigo A. Burbos sėsuo Liud
vika.

Kad Susivienijimas ir Moks
lo draugija turi yjanodus tauti
nę kultūrą k&l-ti -tikslus,atrodo, 
galvojo ir dr. Šliūpas ir kuu. A. 
Burba, nes antiame I’Rmoutho 
naujus kuopos susirinkime na
riai vianbals:ai - nutarė įrašyti 
kuopą i -Sus vienijimą, šalia to t 
įs rašė # ne u ji nariai.-Į susirin- j

To mėnesio.■šusirtoki.nias nu- 
- tarė įsteigt?'‘Avarinę mokyklą 
jaunimui; kurią,; jsu seniau su- 

.planavo kltn. A, Rurba-ir redak- 
•terius - Juozas-; Andziulaitis ■. bei 
buvo surmkcš Ųim tikslui ^12.50 
aukų -Nu§is tai yla- nuo /būsimų* 
mokinių:imti po'50 centų niė-

• nėšiui. J.susirinkimą vėi -atsilan
kė -dr. J.-Šliūpas ir savo kalboje 
aiškino -sąlygas, kurios padėtų 
lietūvijms. tautiniai -pabusti. J.s 

■ pąibnėžė b-viinu*B.ą n-iHuolti nuo 
tautinių-pagiir.dtį, nors sakė, ne- 

’ "Feiktų'v^igtĮ pasūnūkj'ii iš kita- 
taiiėių, geto ‘pė yra atsiekę.
J birželio susirinkimą, sako

ma, atėję “Ibąai daug žmonių" 
kuriems kun. A. Burba ir redak-

torius Juozas Andziulaitis davę 
"ilgus pranešimus'’ apie lietuvių 
siekius Amerikoje ir Lietuvoje.

Liepos susirinkimui Juozas 
Andziulaitis aiškino čekų Mari
ca (Molina) draugijos našią 
vieklą budinti‘čekų tautinę są
monę prieš vokiškos kultūros j; 
įsivy-rav’imą. Lietuvių. Mokslo • 
Dr.-ugija, sakė, ‘Maticos keliu 
siekia lietuvius išbudinti nuo t 
ie akų ir rusų ^į-takų. Iš Detroito 
Mykoias-Ksaveras Mockus (1864- 
1939)- prisiuntė 50 centu ir pra
šė įrašyti nariu. Jis Amerikon 
atvyko 1886 metais, d rbo ka- 
.•yi. ose ap e Shenandoah, bet 
r.-^rkėlė; į Detroitą, kur įsigijo 
spaustuvėlę ir išleido ketvertą 
pop uliarių knygelių (į dainelių ir 
apie-magiją). Nuo 1892 m.-bu*^> 
Susivienįj^uo- narys, ir vėliau 
pasižymėjo laisvamaniška veik- 
L-, dėl kurios buvo pramintas 
‘v:lnio kupčium”.< j '

f Bu- daug:au)

tarpsnio pataria « 
tyrinėji- ,

p.i.'r re?, .yr nėjimai labai svar
būs apsaugai.

ui b twilit- m 
‘AKAGiNK SKAITYTI

JiNRablI

Onai Žadėikiene;
minis okup. Lietuvoj

liūdinčiai job sesei Antaninai Repšienei, JAV
R LB Preaidiumo sekretorei, reiškiamą, užpo* 

kurtu Tifldfrne. \ - J-** >• f.*'•'* ''

JAV R LB CICERO APYLINKĖS

Funeral Home and Cremation Service
1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service(312) 226-1344

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJBIO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

I

♦ Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

v. -~~

VANCE FUNERAL HOME

Aikštės automobiliams pastatyti

Laidotuvių Direktoriai i

------

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Telefonas — 652-100 3

Keftwj iUklH Naujienos, Chic 20, 19NČ

tribute the fame.
Even that was ta Amet

been jurt one great big gama.
Gimt! That’f exactly what 

JJTfek AdMtieaa Dream to —■

— ----------- ■ - ' ■ L —----------------------------------------

: The American Dream

American Dress 
weitor Joe K*Hy ind Cat Sanders play the popular jms 

į -Affisricar Drt«r pm*.
ATLANTA, 0A-J<x K.Hy 

inirt bare 'remembered his 
ehUdhood trip 'to the nitloa’i 
ecpitol -rher* he leaned there 
irae u American dream avail
able to tnyon« w iltinę to 
•eeept ■ ebeūenfe.

But to be credited vrith 
Javentic;. Ind nov literally

;©wetiy The American bream? 
"Tbet'i exactly what-hippened 
i to unemployed Joe Kelly of 

AtteUe. Alebam*.
la th* procese of achlevinf 

'Me dr*un 'be' -*a» able to 
■ wo^nli* righte io the closely 
' guarded trfemarki of 20 

major UA. eorporarionx. He 
then acquired the r*yi*ter»d

-tndemaA on the phraM The

gimt m ak e n rar«ly bickid«» 
for rew product! from Ind 
•iidual*, to it was i million-U 
one ihot that Ktlly’i <azi 
would even b< eonxidartd 
Mil ton Bradley,

Why did American Exprtfl 
Burger King, Coca-Cola, Deh 
Airline*, Walt Dknay, Exxcs 
Ford, Goodyear, Hershey*t 
Hertx, Holiday Inn, Kellogg 
Kentucky Fried Chic kam 
I^viX Life Seven, Netk« 
Football League, Prudentta' 
RCA, Slinky and Unlta 
Stata Steel all cooperite!

1424 South 50th Avenue 
Cicero, Ill. 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJLMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
Tel. 974-4410

AD<xSMa fr>* «atarpri*«

• ■!»rody for th*
*80*, th> countxy bl together 
rio w for thd Gist time ia year*, 
the fulfiUsaai «f my dreara

tfl’ thit Is UUhf piece et 
Jtb«'um* nM Kelly,
Bow m Adant* vaddent

One man tram Atlanta 
purebuid 150 fames,-wiping 
•at an *3tW" stores’ nppty. 
A'tavinfi and. loan company 
purchase d 5,btey fames to 
hm m < pronxfflob to lure 
fWtomerK

Till ton Bradley, Spring 
field, Mirt.r World toręert toy 
«Bd mepany, jumped

of tbeM giantif there w«i 
Joe Kellyu Charles Goody 
Henry Ford and Milton Hd 
they ah straggled to achin 
their dreams. Colonel Harlas 
Sanders, at age 65 and w 
Social Security, had a drear 
and started a successful foot 
chain, and wu Kelly’s m<J< 
inspiration. Levi Strauss, W J 
Kellogg, Walt Disney, 
stories go on and on.

Each game Includes a bed 
with twenty chapters on bon 
the American dream wg 
attained by these drtamln 
innovators. ;
•> Just as In real life, playes 
of The American Dream gam 
can buy a piece of the *Rodk? 
or Coca-Cola, Invent Slinlq 
or Life1 Savers, or "take »

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois



f MODERN L SIS TILTAS

Saulė Jautokaitė ,

Tdtas ym vienas iš pirmųjų! 
civilizuoto žmogau* išradimu J 
Technologijai padarius dideio 
pažangą, tilto statyba yra taip j 
išvystyta, kad ji šiandien meno i 
knygoce yra priskiriamas prie j 
a rch’’tektūros i>?.m.in klų.

Tur būt, pat> p rmas tiltas bu-Į 
vo pačies gamtos parodytas žmo j 
gui. Nuvirtęs medi> skersti upe Į 
iio ar griovio, parėdė žmogui j 
jo praktiškumą ir patogumą su-i 

as jam kelią.Laikui Į 
loeu- tilta matė ne i- - Ikaip praktišką priemonę i 

i ar pervažiuoti upes, grio j 
įlankas, bet ir kaip žmo-1 
rankų pastatytą piiosme

statybos 
o tiktai

slenkant, ž 
tiktai 
perti 
vius.
gaus 
na.

Nesigilinant i tilto 
inžinerines problemas 
stebint jį iš viršaus, mes mato
me. kad jis yra pastatytas iš 
Įvairiu medžiagų, kaip medžio, 
plvtų, gelžbetenio. geležės, plie 
no-
Iš romėnų laikų išlikusiu tiltų 
-akvedv.ktų. matome, kad tiltas 
gali būti statomas iš apačios, kn 
rio patiltė laiko viršų. Tokie ak- 
veduktai pastatyti arkos princi
pu gali būt: net kelių aukštų, 
statant vieną arką ant kitos. Pa
vyzdžiui, du pirmieji aukštai

PASSBOOK 
SAVINGS...

sae us for

AT OUX LOW JUTE

So xouR

MFMVtastU
Inters CompoctxJe^

Dažy And Pa?d Quarterly

Ht«h 
Interest Ratei 

paxl on Sidings

Mutual Federal
SarinusatfW

PIRKITE JAV TAUPYMO soNu.

SERVING CHICAGOLAND SINCE 15C5 -

2212 WEST CERMAK ROAD :CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

Tel. 585-6624

REPAIRS — IN GENERAL.
Įvairūs Taisymai

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

5247 S. Kedzie Ave.
(312) 77b-8706

knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR 
JOS KARIŪNU LIKIMĄ

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

Čekj rašykite ir siųskite:

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

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

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

KAINA •— $17. (Persiuntirrnl pridėti $1)

Naujienos, 1739 S. Halsted St

■c"

o-.ig
Prasidėjus revo- 

ityba 
tiltų

bu-

vi i statomi vienodo dviižio ar
kų. o tree risis aukštas turi daug 
mažų arkų, ši visa konstrukcija 
duoda stiprios, masyvios sienos 
vaizdą.

Vadovaujantis šio akvedukto 
principu, panaudojus gelžbeto
nį arba plieną, š’ardien pasta
tomas Ieng\'as. grakštus vienos 
arkos t Itas. Šita visa arka gali 
būti patiltėje, o viršuje kelias, 

i gali prasidėti patiltėje ir 
s išlenkimu viršuje 

pramoninei 
liucijai. kartu su plieno st: 
prariUi? o ir didelių, ilgų 
-tatyba- Panaudojus jlieną 
vo išvystytas naujas tilte staty
bos principas — tai kabantis til
tas. Kabančio tilto principu bu
vo. įmanoma sujungti daug il
gesnius nuotolius ir gilesnius 
vandenis, šios rūšies tilto staty
bai yra naudojamos arkos ir 
gembės išveriant per jas lynus.

Iš toli žiūrint, išviršinis tilto 
vaizdas yra labai įspūdmgas ir 
didrigas. Pavyzdžiui, paimkime 
garsųjį San Francisko Golden 
Gate tiltą. Koks monumentas ii 
gražus vaizdas — ploni kaban
tys lynai perverti per grakščius 
tuščiavidurius bokštus, kaip | 
komplikuotas, išnarpliotas vara- 
tinklis. Bet per tą patį tiltą va- ' 
žinodami, iš arti pastebime jo j

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

Liberty Federal Javines
AND LOW ASSOCIATION

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

Filadelfijos Federalinė Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

1984 jnetų sausio 29 dieną Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ 
BENDROVĖ, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku, tapo pertvarkyta j akciją korporaciją. Jie at
spausdino ir pardavė 881,449 akcijas, tokiu būdu 
$8,400,000 padidindami atsargų fondą, kuris dabar 
siekia $23,900,000. Akcijos dabar kiekvieną dieną 
duodamos ir paskelbiamos daug laikraščių finansų 
skyriuose ir “Over-The-Counter market” (OTC) su 
šiais ženklais LFSL-PHIL.

Mūsų akcijas galima pirkti ir parduoti bet ku
rioje akcijas pardavinėjančioje įstaigoje. Kas nori 
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti šiuo 
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 virs trijų šimtų milijonų 
dolerių. '

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje 
Knygos kaina — $3.9? (su per 
siuntimu). i

'torv.-s Ivntrs snubia ir šiurkščia 
jo kons.rukciją

Tilto prc’ektuctojas susidu
ria 5 u didesnėmis problemomis, 
negu namu statytojas. Nors jie 
abu turi bendrą problemą, abie
ju galutinis rezultatas turi pir
ma atlikti savo paskirtį — jo 
naudingumą, o paskui seka ja 
vršinis grožis. Archtektas dir
ba uždaroje erdvėje, c tilto pro
jektuotojas — atviroje sujung
damas nuotolį tarp dviejų kran
tu. Tilte statytojas susir.iria su 
didesnėmis estetiškomis pioble- 
momis, negu namu statytojas. 
Architektas savu pastato visus 
nukalimus, sujungimus, suvėi- 
žimus paslepia uždedamas vir. 
šut:nę s.cną Tilto architektas 
šito negali padaryti. Visus tech
nikinius negražumus — varžtus, 
sujungimus jis turi palikti at
virus Nuolat veikiant vėjui ir 
erti', pienas apsineša, rūdija. 
Tilto projektuotojas turi palik
ti vietos, kad darbininkai galė
tų prieit: nudažyti ir pataisyti 
visais tilto vietas. . j

Nežiūrint visu techniniu tilto 
statybos suvaržymų, sunaudojus 
milžinišką svorį medžiagos, jis

■ vis tiek yra kažkas nepaprastoj
įspūdingo, kiekvieno praeivio: 
atkreipiantis dėmėsi. Ne be rei
kalo, nuo pat senų laikų žmo
nijos istorijoje tiltas vaidina ne 
tiktai praktišką, bet ir roman-’ — -j-~, — — *----------—
fšką relę. Nuo mažiausio tilte-Į Mergelės Marijos Gimimo para-

! Iio jis minimas dainose, daini-Į pijos salėje.
; ninku atvaizduotas meno kuri-* Po susirinkimo dr. Jono Ado- j j
Į niuose. Žmogus tiltui davė to-, maviciaus paskaita sveikatos
• kią svarbą, kad jis ne tik nepa-. reikalais. Po paskaitos P-lė Ane-
■ žeidžia natūralios gamtos, bet lė Kirvaitytė padainuos keletą
: dar prisideda prie jos pagraži-į patriotinių dainelių. Pabaigai— 
] nimo. ! kavutė.

Estetiškai tiltas yra vienas iš' Nariai,^svečiai ir prijaučian.-
■ gražiausių žmogaus kūrinių, ku-( heJi kviečiami kuo skaitlingiau 
j ris savo lengvume, grakštume 
j ir didingume, slepia milžinišką 
Į masini svorį.
į Šiandien didysis plieno tiltas 
I archtektūriniai mus taip pat stej 
i bina. kaip dxvliktoijo šimtmečio 
i gotiška katedra. Kaip gotišką ką-J 
Į tedrą galime pavadinti mezgi-'
• niu akmenyje, taip modernų til-’ 
j tą galime pavadinti mezginiu'
metale. ’ -

‘Technikos žodis” (Nr. 4 - 76)

Per žmones i žmones, per 
ariiolus i dangų.

V. ŠVABIENĖ JŪRATĖ IR KASTYTIT

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
a LEHA1S NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSEMOKEJIMAIE.

KKAL ©STATI *03 BAU

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai 

£212 W. Cermak Road Chicago, BL Tel 847-7741

Marquette Parko Bend mome
nts susirinkimas

JAV R.Lietuvių Bendruomenės 
Marquette Parko apyinkės tnnn 

! pas informacinis susirinkimas 
įvyks 1985 m. kovo 24 d., 11:30 
vai. ryto, tuojau po sumos, Šv.

šiai dalyvauti.
Kviečia: Apylinkės valdyba

Siųskite Lietuvių Fondo įgalio
jimus Zuzrnai Juškevičienei

Lietuvių Fondo metinis na
rių suvažiavimas įvyks š.m. ko
vo mėn. 30 d., Jaunimo centre. 
Išsiuntinėtas ir kvieslys į suva
žiavimą, kiimuo prašomi na
riai, negalintieji asmeniškai da- 

iIjvauti suvažiavime, įgalioti ki
lus narius; įgaliojimus siųsti 
LF,V-bos ar Kont.komisijos na
riams. Pateiktos ir pavardės, 
visas sąrašas. Gi kaip jau žino
ma, LF. vadovybė veikia vienos 
partijos kontrolėje, kaip ir LB- 
nė. O kur tik reiškiasi asmeni
nis ar partinis ^dominavimas, 
ten objektyvumo, teisingumo 
visuomet jau trūksta... Tad sa
vo įgaliojimo siuntimas LF va
dovybės nariams,būtų tik vienos 
partijos užmojų ir jų planų rė
mimas.

Visi LF-do nariai, siekiantis J 
ji demokratijos,teisingumo Lt 
do veikloje, ypač Fondo pelno 
komisijos skirstymo veik
loje, kviečiami savo įgaliojimus i 
siųsti partijos opozicijos žmo-l 
nėms. LF'do suvažiavimo įga
liojimus mielai priimsiu, atsto
vausiu ir aš, Z. Juškeviečinė.

Įgaliojimus siųsti man šiuo 
adresu: 1616 So. 49 Ct„ Cicero, 
ILL. 60650.

C. S. CHELEDEN, 
Emeritus pirmininkas

BUTŲ NUOMAVIMAS
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS . 

9 NOTARIATAS • VERTIMAI.

TUSŲ RCŠIU DRAUDIMO AGENTŪRA

r, BACEVIČIUS — BELL REALO
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

) butq mūrinis. Labai geros pajamos, 
litelis butas savininkui. Geras inves
tavimas. i
3 butų mūrinis, su garažu. Pelningas 
pirkinys. ' ’'
Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus. -

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX 

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

MISCELLANEOUS 
(vairūs Calvkal

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair). 

Also -delinquent tax property. 
Call 1-805 - 687-6000 

Exl. GH-6917 
for information.

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.

ADVOKATU DRAUGIJA

MO6 S. Kedzle Avė. 
Chkego, Ilk 60629
Tel: 778-8000

Ir V. BRIZGYS 
Darbo valandoc

“LIUCIJA”

6 — Nauiienoą Chicago, o, UL March 20, 1985

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

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

Ave., Chicago, IL 60629.

ELEKTROS ĮRENGIMAI r
PATAISYMAI Į

Turtu Chicagos minto
Dirbu ir užmiesčiuose, greH, į 

parantuotai ir sąžininsat 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Telman Ar*.
c 7. T*L 927-3559

*

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

Kreiptis: A. LAURAITIS •
4651 S. Ashland Ave^ 

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

| . J

Dengiame ir taisome visų 
šiį. stogus. Už darbą garah- 
■iuojame ir esame apdraus^..

ARVYDAS KIELA | 
6557 S. Tąlman Avenuejį

3 Chicago, IL 60629 

434-9655 ar 737-17TZFJE

ta

M. ŠIMKUS
Notary Public £

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tol. 254-745€

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai įr: kitokie/blankai.

Homeowners Insurance
■ Good service/Gpad į 

F- Zapolis, Agent 
3208’A W.*5th St 

Evers. P*rkT III.
60642 - 424-865

»»rt mu

Advokatai -
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nue
9 vai ryto iki 8 vaL vakaro.

' Šešta d.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai i. 
b pagal susitarimą.

TeL 776-5162
M49 West 63rd Strwt




