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šalininkus susirinkti šuolinėje if 
pareikšti protestą prieš kel.fi ka 
rių pasiryžimą suruošti pervers
mą prieš demokratinę vyriaiisy-

Prezidentas prašė nesiimti jokių ginklų, bet parodyii 
pasiryžimą ginti demokratiją ė

Pruzidentas, pasitaręs su • ka
bineto nariais, žinią praįieAė 
krašto gyventojams ir seKma-
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. VLIKAS REAGANUI: “PAMINĖKIT PABALTIJĮ ..
- . ..... . EUROPOJE”

VLIKas priminė prez. Reaganui
VLIKo pirmininkas clr. K. Bobelis balandžio 12 d/ 

-pasiuntė laišką prezidentui Reaganui, ryšium Su jo ke-. 
lidne į Europą gegužės mėnesį. Laiške primenama 1983 , 
m. sausio mėn. Europos Parlamento priimta rezoliucija 1 
apie Pabaltijo šalių dekolonizavimą ir panašaus pobū- ■ 
džio JAV-bių Kongreso rezoliuciją nr. 80.
: Prezidentas informuojamas apie neseniai Europos. 
Parlamento- narių sudarytą “Intergrupę”, kuri siekia ’■ 
Pabaltijo šalių suverenumo atstatymo. Laiškas baigia-j 
mas Šiais žodžiais: “Ši europiečių parama savo kenčian-; 
tiems kaimynams . pabaltieęiams, Hitlerio—Stalino 1939, 
m. sąmokslo prieš taiką ir žmoniją aukoms, nusipelno 
Jungtinių Valstybių paskatinimo. Mes prašome Jūsų, į 
Ponę Prezidente, paminėti, jų kaimynišką siekį Lietu-• 
vos, Latvijos ir Estijos žmonių teisių ir laisvės labui.” į

Savo kelionės metu Reąganas aplankys ir Europos j 
Parlamentą. (ELTA)

priežastį, bet nežinome, ką jie 
išaiškino. Visą šeštadienį du di
deli r-udoni gaisrininkų sunk- 
v<Jn?iai su. aptarnaujančiais vy 
rais r o vėjo šal:a dirbtuvės, lau" 
kė g ..limo naujo sprogimo, bet 
daugiau sprogimų nesigirdėjo. 
Policijos praenšimas sako, kad 
sprogo gesas, bet jie nesako blo
gos valies. • ■ I

Dirbtuvėje sprogimo metu 
d ’•’-ę apie"50 žmonių. Buvo pa
sakojama, kad žuvę šeši, bet po
rcija s.uo. kad žuvo tiktai trys. 
Vienas ispanas, vienas sloviokas, 
o kito tautybė dar nenustatyta. 
Sunkiai sužeista 17 žmonių. Jie 

artimiausias ligoni-

PUSĖ MILIJONO ARGENTINIEČIŲ 
BUENOS AIRES

“ELTA” KRITIKUOJĄ ŽYDŲ ORGANIZACIJAS
Už KREMLIUI SIŪLOMĄ “SANDĖRĮ”

< ■ •- ••

Kai kurių jA'V-žydų organiza- navimu antisemitams: Jei sb- . 
cijų paįūlymą Gorbačiovui “at-, 
■gaivinti. detantą’’; ųž leidimą 
didesniam žydų skaičiui ęmig- 

Vruoti iš Sovietų Sąjungos asH 
riai kritikuoja liberalinių. pairing 
rų say^itf&^tis'jWe^New Repųiy

vietai ir sutiktu su lokiu sande- 
riu, jais vistiek negalima pasiti
kėti, — perspėja The. New Re~, 
public. - ‘ "7 -i

Ajnėrikieįų' savaitraščio ve-’ 
dąmąjąĮiy- balandžių. ; numeryje Prezidentas Reaganas su ponia skrenda Į Vokietiją

tos
vimaj

ėįžtiš; ajpįė ^i^ųę išyažia ■ 
.siūlyme" :.šąįd&.-yje 

neM^jąma?-"kįąįp šu,; tą«^ipąsi- 
likįterals::,''RųsJj<5je»” ■ ūž’ kuriuos 
niekas mekąifea? Ąii^Tikoš: 
Bažnyčių' Tarriw(Tlie■’Natfensib 
Council’ or.'Churohėsj nekreijti’aj 
dėmėsio'-TWptišfų:. ea-angęlikų 
ir J^^v^Ji^ftinfaiJiišaffąįtai 
nereiškia; kad ir 'kiti turi< būti; 
abejingu VMušMmcriū' režimai}.iš dangaus antisemitams, 
fiušisiikn; nuo savo brolių sovie- • 
tinėje Azijoje, nenorėdami pa
kenkti savo priešui Izraeli nu
kreiptai sąjungai su Maskva,bet 
ar ir kiti turi taip elgtis? Vien 
tik todėl,kad niekam, nerūpi dau 
gelis sovietų valdžios * pralytų 
etninių grupių — -tikrai paverg
tų tautų, -tnęturinčių išeivi jos, ku
ri trimituotų apie jų likimą pa
saulio sostinėse — tai nepatei
sina žmogaus teisių sandėrio,ku
ris apsu*i’dptų-vien žydaiš.’’’ ■

The New Republic .vadina siū
lomą sandėrį “buku” ir pasitar

, pritąi^^Ęltos biuletenį angių pągebį^i įkaro metu žuvusius Amerikos ir Vokietijos ka- 
a<^b:;rius. Aplankys Bitburg kapinyną, kad visas pasaulis pa-

' matytų apie Amerikos ir Vokietijos bendrą darbą pašau-
• * ' •> , - -X . • - ’ , 2

sunku- suprasti Amerikos žydų 
■ bękąh trųąną ir. sus.iritpibi mą sa- j 
;yo persekiojamų, tautiečių Ilki- ‘ 
*Tižu.. Tačiau siūlytu sandėrius to-j 
tali ta tirt i ams* diktą toriams, ne- 
kreipiant uėrn'ešįo :i kitas perse-J 
'Liejamas j tautas,. yrame tik- 
’ tai trumparegiška, ‘ bet ir m ana

ELTA kritikuoja ir- dienraš-1 
. tyje- The New York.Times ba- 
. landžio 4 d- pasirodžiusį The A- 
' merican Jewish Heritage Com
mittee laišką SSR-os rapibasądo 
riui Wcshingtohe,. Ddbrininui. 
-Laiške kallxama apre 275 milijo
nus “rusų”, apie ‘Tusų heroiz
mą”, apie tai, kad ‘‘galingajam 
Rusijai” nėra ko bijoti ‘ mažo 
Izraelio” ar poros milijonų žy
dų Sovietų Sąjungoje, ir prašo
ma leisti žydams efįiigmoti. j

ELTA. rašo, kad tokia laiškai, 
rodantis istorijos ir sovietinės
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irPrezidentas Reąganas pasiryžęs skristi j Boną 
dalyvauti Bitburg kapinėse, kuriose palaidoti tūkstan
čiai vokiečių karių, žuvusių Antrojo pas. karo metu.

Ho taikai.

BUENOS AIBES, A-g. — Pir
madienio vakare buvo išsprog
dinta didelė radijo stitis, 12 my
lių artumoje nuo sostinės.

Stotin įsiveržė jiolicijcs unifor 
moinis apsirengė ir gerai ginė“ 
luoti jauni vyrai, suėmė stoties 
tarnautojus, padėjo galingas 
bombas ir išsprogdino stotį.

Manoma, jog tai-būta jaunes
niu karininku darbas. Prez. AE* c

fensin, patyręs apie stoties iš
sprogdinimą, grupės karių lydi
mas, nuvyko į stotį, apžiūrėjo 
padarytus nuostolius, paidrąsino 
stoties tarnautojus ir vietos gy
ventojus, prižadėjo skubos ke
liu pataisyti stotį ir grįžo į pre
zidentūrą.

Prezidentas naudojo radijo 
stotį pusei milijono žmonių su
kviesti į Buenos Aires.

Didžiausios minios užpildė vi
sas aikštes ir gatves, pasakė no
rą ginti demokratine tvarka.

Prezidentas yra pasiryžęs kar-

Prezidento žodis sujsujlino 
šimtus tūkstančių argentiniečių. 
Jie tuojau pasileido visais į ke
liais,, takais ir takeliais, kad ga
lėtą susirinkti svarbesnėse Bue
nos Aires aikštėse ir pasiklau
syti prezidento kalbos. Preziden 
lės kviesdamas gyventojus pro
testui prieš ruošiamą karių per
versmą, patarė gyventojams ne- 
sin'.šti į sostinę jokių ginklų,- ne 
ardvti miesto tvarkos kad nepa 
kenktų krautuvėms ir sostines 
bei valstybės įstaigoms.

Minia susirinko didžiulei! Ge
gužės 1-sios aikštėn ir raniisi iš
klausė prezidento Alfonsui kai-

Sprogimas išstūmė langus 
dviejų blokų diametre. Visi lan
gais kuriuos palietė suspaustas 
oras, sprogo, šalia švino dirbtu
vės stovi didelės Kraft sūrių dirb 
luvė. Ten žmonės dirba dieną ir 
naktį. Sprogimo metu išnešti vi
si priešakyje buvusieji langai. 
Sudaužė ne tik pirmame aukšle 
esančius, b?t išstūmė stiklus iš 
2jo -ir 3-ja, aukšto. Viršutiniai 
stiklai buvo aplipdyti stipriais' 
-fclįįaią,'-'be'Ujię Isitimiamo stiklo '"tu su gyventojais, gmti demok- 
nepajėgė atlaik\-ti.

Vietomis 1-me ir 2-m e aukšte i 
langai neišstumti, bet sudaužyti, 
visi langai 3-me aukšte. Kur na 
mas pastoja kelią stumiamam 
orui, tai langų neišstūmė. Lan- , 
gai išdaužyti 2 blokų at durnoje, ‘ 
jeigu juos palietė stumiamas 
oras. Jeigu oras atsimuša, tai jis 
eina į viršų arba į kurį šoną, liet 
jis neliečia šone esančiu lan-. 
gu. ‘

SPROGIMAS PADARĖ NAUJIENOMS DAUG 
ŽALOS

tą gatvės, o švino ir aliumini j aus 
dirbtuvė yra West 17 St. ir Pe- 
oria gatvėje. Tarpe dirbtuvės 
ir Naujienų nėra jokio didesnio 
namo, bet 18-oji gatvė.

Savo laika minėtoje dirbtu
vėje dirbo daug lietuvių. Toje 
dirbtuvėje dirbo ir Juozss šmo- 
telis, Naujienų steigėjas ir ilga- -didžiausius -Naujienų-langus ir ■ 
metis jų spausdintojas. Jis.pats 
gyveno 18-toj kolonijoj ir liejo i 
šviną dirbtuvėje.Prieš 70 m. mi’j 
nėtoj dirbtuvėje buvo daugiau 

kitos i 
liedinti 

lengėsi į Į 
lietuvius. 1

Praeilą penktadienįo vakarą, 
bal. 28, Naujienų kaimynystėje 
įvykęs geso sprogimas, dien
raščiui pa-darė daug žalos.

Dviejų blokų atstume esan
čios švinui lydyti dirbtuvės ant
ras ir trečias aukštas buvo iškel
ti į padanges, kai pačioje dirb
tuvėje i vyko sprogimas.

Naujienų namas yra 1739 So. 
Halsted gatvėje, visai prieš 18-

tikrovės nesuvokimą, yra ne tik 
lai bergždi, bet ir palieka blogą 
skoni burnoje. Anot ELTos. pa
starųjų dešimtmečių bėgyje žy
dai ir nežydai Tarybų Sąjun
goje suartėjo ir geriau supranta 
vieni kitus. Tai bendros kančios 
ir kovos už žmogaus ir tautų tei 
sės išdava. Tarybų Sąjungos žy 
dams gerai žinomos tautinės 
problemos Tarybų Sąjungoje ir 
r.erusų tautų laisvės siekis.

Kaip gražų pavyzd) ELTA 
mini buvusį Lietuvos Helsinkio 
grupės narį Eitaną Fcnkelštei
ną. kuris, ir į Izraelį emigravęs, 
šviečia pasaulį apie Lietuvą. Ar 
ne laikas ir kai kurioms Ameri
kos žydams pasimokyti iš savo 
brolių nelaisvėje — klausia EL- 
Ta.

Jauniesiems gerai apmokamas 
darbas

Iki gegužės 15 d. dar galima 
paduoti prašymą tarnybai \Va- 
shinglone, Jungi. Paballiečių Ko 
mitele. Kreipi is . Amer. I Jet. 
Tarybą, 2600 W- 03 St., Chica
go, IL. 60620.

(ELTA)

lietuvių, n?gu bet kurios 
tau lybės žmonių, šv 
pramokę 1 e‘uviai 
darbą priimti kilus 
juos apmokydavo.

Toje kolonijoje ir 
įsisteigė. Didokas švino dirbtu
vių darbininkų skaičius prisidė
jo prie Naujienų steigimo. Kai 
pradėjo eiti Naujienos .tai švi
no liejyklos darbininkai nusi
pirkdavo naujai išėjusį laikraš
čio nuni?rį ir eidavo namo.

Dabar lif lovių šioje dirbtuvėj 
beve;k nėra. Senoji karta jau se 
niai darną len brige ir iškeliavo. 
Kai Chicagoje atvažiavo dypu- 
kai, lai d:d<K’ 
dirbtuvėje cti: 
nebėra, išėjo 
jis, sakė, kad 
išėjo pensijon, dar vis užeidavo 
j Naujienas laikraščio pasiimti.

■Kaip dirbtuvėjeųįvyko nelai
mė, tuo la:;m dar nepaskelbta. 
Sprogimo dieną pasakojo, kad 
didelis sunkvežimis stuktelėjo į 
dirbtuvės Menas, smarkiai su
trenkė ir po to tuojau įvyko 
sprogimas. (>aisrininkai visą šeš 
tadienį bandė aiškinti sprogimo

Naujienos

:is jų skaičius toje 
1)0. Bei ir jų jau 
pensijon. V imas, 
paskutinis lietuvis

ratinę tvarką Argentinoje.
Praeitą p?n;Klsdienį preziden

tas Paul Alfonsin patyrė, kad 
yra grupė jaunesnių karininkų, j 
kuri pradėjo raginti karius im-; 
lis priemonių nuversti dabartinę ! 
valdžią. Dabartinė karo vad. yrs l 
ištikima prezidentui Alfonsin. 
bet karių tarpe yra nepatenkin
tų prasidėjusiu teismu, demok
ratiją panaikinusiems kariams ii 
sauvališką 1972 metų suimtųjų 
žudvnes.

Iš visų apylinkių minia ėjo tvar 
kingai, su įvairiais orkestrais ir 
dainomis. Visos Buenos Aires 
aikštės ir gatvės buvo pilnos žmo 
nių. Susirinkusieji išklausė pre
zidento kalbos ir tvarkingai pra 
dėjo skirsny tis iš sostinės.

Perversmo ruošėjai pam-.ė, 
k-:d d desnė gv-ventojų miniayra 
piic':nga perversmui, lai trd.i 
grupė karių išsprogdino radijo 
stotį. Policija ieško nusikalteKų.

ir tanks tesman.

Dabar už langų 
mokėti dvigubai, 
giau. Brangesnis 
nimas darbiniu’.
B? dvieju tūkstančiu 
Įdėsi.

ANTARCTICA

irGegužės 1 d. šv. Juozapo, Pi
pas. Jokūbas, Gegulė, žilvi-

Naujienų namas yra dviejų 
blokų atstu moję nuo sprogimo 
vietos, bet nėra jokio mūro ir’ 
medinio namo tarp Naujienų ir 
dirbtuvių. Ten eina plati gatvė. 
Suspaustas oras jis ėjo tiesiai į

juos įstūmė į vidų. Bet suspau
sto oro masė jau nebuvo tokia 
stipri, kaip ji buvo arti sprogi
mo vietos. Bet ji buvo pakan-; 
karna: stipri, ksd įspaudė Nau
jienų langus ir juos sutriuškino. 
Reikės dėti visus 3 didžiuosius 
stiklus. Savo laiku už vieno lan
go įdėjimą reikėjo mokėti $300.

įdėjimą teks 
3 gal ir dau~ 
stixlas. atlvgi“ 
ms. įrankiai.

Laimė, kad erdaktorius nebu
vo prie savo stalo nelaimės me
tu. Jeigu būtų len buvęs, tai stik 
lo šukelės būtų galėjusios jį su
žeisti.

(Nukelta į 6 psl )

KALENDORĖLTS

ms.

SOUTH POLE
B

Didesniuose Argentinos miestuose dažnai praplito 
; susirėmimai prieš Buenos Aires radijo stoties išsprog- 

lė teka 5:18, leidžiasi 7:18. dinimą ir pasiruošimą pasikėsinti prieš demokratinę 
šiltas, gali palyti. ’ tvarką.



bet ir pasigamina

valgis, gūdi, jame daug yra vi
tamino A — tas labai sveika jo

jame kenks- t 
(kaip peroxi

des). Jie, būdami stiprūs jau- 
dintojai, gali sukelti vėžį. Vo
kiečių ir šio krašto (Pensilvani
jos universitete) tyrinėtojai to
kią vėžio galimybę dėl sugedu-' 
šio maisto pripažino.

Vengtinas riebalų, ypač auga
linių, perkaitinimas aukštoje 
temperatūroje, nes tokie jie irgi 
gali būti vėžio prišaukėjai.

Jau suMpažino-me su aštuo-. .. ——
r.niolika vėžiu prišaukėjų. Dabar! mingi cliemikalai
'švieskimės tuo reikalu toliau.

1 !>. Sugedęs maistas ir aliejai
Susilaukėm laikų, kada mais~ 

. tas moderniškai parengiamas, 
- perdirbamas u- tai vadinama pa

žanga. Vienok čia nepamirština 
tos pažangos nesveikoji pusė. Ji 

'yra štai kokia.
Ilgesniam masto krautuvėse 

uižlaikymui ir jo nuo sugedimn 
apsaugojimui jis esti dirbtinai 
saugomas nuo sugedimo. O tik
rumoje, jis -genda. Tas yra tie- 

įsa su taip vadinamu “’Health 
- Jrood”. Jis esti natūralus, neap- 
/dirbtas. Gausiai naudojamas 
toks “Health Food’’ maistas 
pavidale kviečių daigų, aliejų, 
.saulėgrąžų ir sezamų sėklų ir 
pilnų kviečių miltų.. . yra labai 
naudingas maistas kiekvienam 
'tik ta+ia, kai’ jis valgomas VI
SIŠKAI ŠVIEŽIAS. Tikrumoje, 
.toks to maisto šviežumas prak
tiškai yra neįmanomas.

Gi, natūralus, neapdirbtas 
‘ maistas, jo gam-iniai labai grei
tai genda. Kviečių daigai sugen
da už savaitės nuo jų sudygipu^ 

-j krautuves jie atvežami.visada-“e /Su žmisiėm^if?

Šio krato žmonS*. atsisaky- j jojami pas 

el 1111 intyĮįftįįpe reikale senų | - .-Arba- vėl, septj-niohkpiėtis rū- 
SV£MU ieadiciju šaukiasi ne-i korius neatsiaaįo rOkęė, nąra 

| imliai greitai pas juos atei- turėdamas žaizdą dvybkjwiteje 

v vėžio į savo veisunosi or- 
f ganus. Palaidumas prieš vedy-

vai sviestu mito ir jis tarp to
liau darysiąs.

Nieko tokiam nelaikius visai 
be sviesto apsieinantysis, sviesto 
namuose nataikantysis ir jo vi
sai per metų metus nenaudojan- 
tysis -— ir labai sveikas esąs. 
Mat, lokb vitaminą A gauna iš 
daržovių, ypač morkų. Jos lie
tuvių mėgiamos. Jos valgylinos 
visuose pavidaluose: virtus troš
kintos, tarkuotos, piaustylos, su 
kopūstais ar sriubose su bulvie
ne valgomos, nesunaikinant vi
tamino A.

Vitamino A gausiai yra dar 
ir pomidoruose, špinatuose, pet
ražolėse, skvauose, saldžiose 
bulvėse, o taip pat piene ir jo 
gaminiuose, geltonos spalvos vai
siuose ir įlaižovėse, ir tamsiai 
žalios sjjalvos vaisiuose bei dar
žovėse. Taigi, ir be sviesto žmo
gus gali pakankamai apturėti 
vitaminų, mišriai vaisiais ir dar
žovėmis besimaitindamas.

Naudoti perdaug gyvulinės kil
mės baltymų (mėsoje jų iki 25 
procentu) yra nesveika^ Pergau-- 
sus baltymų (protein^ kiekis 
maiste ne tik sumažina kūne vi- 
taimnų B-6, B-3 ir magnio kie
kį, bet ir sukelia kasos (pan
creas) celių variklių (enzymų) 
tnikumą. Toks trūkumas laiko
mas viena priežastimi vėžiui at
sirasti.

To krašto žmonės, kurie min- 
. ta daugiausia gyvulių mėsa, bal- 
■ tymais, daugiau serga vėžiu, ne
gu mažiau mėsos naudojantieji. 
Taigi, tie kraštai, kurių žmonės 
mažai, valgo ^gyvulinių baltymų 
(mėsėse, Iriasi nepergausiai ir 
augalinės kilmės baltymų nau- 
įdoją ( tam tikras, normalus kie-J 
kis baltymu vra būtinas žmo
gui) , tie žmonės beveik nepažis- . 
ta vėžio. Yra kraštų, kurių žmo
nės, kaip Hunza ar Todas Ryti
nėje Indijoje labai nedaug bal
tymų naudoja ir už tai mažai 
vėžiu serga. Jie baltymų (mė
sos, .palyginant su amerikiečiais,

žarnoje, vis negyj&nčią dėi rū
kymo. Ji jam neužgys tol, kol 
jis rūkys. Nors pesjauaas visam

Gavėnios giesmės Alvudo pažmonyje, Lietuvio so
dyboje Anelė Kirvaity tė'(kr.), Marija Naujelienė ir Al
fonsas Šidagys. (Nuotrauka M. Nagio)

tik dalelę valgo, ir jų tarpe vė
žys nežinomas.

Amerikiečiai daugiausia pa-; 
šaulyje sunaudoja . mėsos (bal
tymų) ir su vėžiu drą'ugaujasi 
kuo tampriausiai pasaulyje. 
Daugelis vėžio tyrinėtojų į tvirti
na, kad per gausiai baltymų 
naudojant, kūnas, nesugeba jų

leriškją nemoteriškumas — vis 
lai elgesiai, skatinu vėžio atsira
dimą lyties organuose.

Motinos, nemaitinančios sava 
krūtimi savo pagimdytojo, gali 
daugiau tikėtis vėžio, atsiran
dančio jų krūtyse.

Prostatos vėžys dažniau atsi
randa pas NENORMALIAI in
tymius santykius atliekančius 
vyrus: nenatūralus, ilgai trankąs 
rruptlinimpsis be natūralios išei
ties, intymumo nenatūralus nu

nos asmenybės vis draugauja su 
cigarete ir velija į sava plau
čius, stemplę prisišaukti vėžį ir 
kitus baisumus. Tai asmenybės 
kalėjimo KALINIAI.

Nors tokie rūkoriai, nutukė- 
liai, ištvirkėliai, girtuokliai GE
RĄ! žino, kad jie blogai daro, 
bet dėl NUSITEIKIMAIS MEN
KUMO jie nepajėgia eiti sveiku 
gyvenimo keliu. Jie tokie kalti
na visus kitus dėl savo nesėk-

mas — vis tai nenormalumai, 
apmokami vėžio apturėjimu.

Išvada 
a

Nieko nepadės jokie, kad ir 
gražiausi ir tikriausi, pamokini
mai tam žmogui, kuris dar ne
pasirengęs juos prūnti savo šir- 
din ir pagal juos gyventi. Todėl 
visų svarbiausia su vėžiu kova 
yra ASMENYBĖS (nusiteiki- 

i mųj .toks sutvarkymas, kad 
žmogus pajėgtų vengti blogio ir 
darytų vien gerai-sveikai kiek- 
vienąme savo žingsnyje. Valan- 

• dėles malonumą rūkant, ištvir- 
1 kąujant, persivalgant, girtau

jant PAKEISKIME Į VISO gy
venimo džiaugsmą BE vėžio.

Dabar nusiteikimų (asmeny
bes) silpnumas mūsų tarpe La
po visų BAISIAUSIA negerove. 
Del jos mes keliame lašinius, 
s,des!,-n- sėdime prie Kortu, te «e paskuhsej^wetoje - VE- jns

PERGERUS, PER- 
ir PBRPATRAUK- 
kopūstų salotus ga- 
žmogus negali susi-

menkumą. Todėl tokie negali 
taisytis tol, kol nesukaupia TU
RIMAS savyje jėgas GĖRIUI 
vykdyti ir kol neišsineria iš men
kystės kailio.

Kiekvienas, nors ir didžiau
sias MEDICINIŠKAS nusidėjėlis 
TURI savyje jėgos SVEIKO gy
venimo pradžiai. Tik nuo savo 

• asmenybės, sa vo kompiuterio 
pelenus - dulkes nuženkime, tik

i

iglabiąu mėgsta visos virsi

Sąiš,' kai jiemsbuvoduodams

Bet tekios mėsose žmogui yra

pirkite jav tauj-tmo oOnus

J. Kuzmionis 14
Į ANAPUS

Šėrę*,

TŪRALIAI užsilaiko: tai nere
guliariai juos praktikuoja, tai 
visai nuo jų susilaiko.

— Prez. Reaganas gavo visą 
eilę demokratų laiškų, kuriais 
jie pritaria prezidento pozicijai 
Nicaraguos klausimu.

kiaulieną ir taukus. Bėkime j 
kitą gatvės pusę nuo perriebaus 
ir mėsa pengausaus valgio. Taip

lūžte lūžta ir praeiviams seilių- 
tekėjimą sukelia. Tai gražūs pa
žiūrėti ir skanūs valgyti dalykai- 
kiekvienam lietuviui/--' '

Pavergtoj Lietuvoj
MUTEISTAS KUNIGAS

J. K. MATULIONIS

Miuncliene išeinantis infor-
1 macinis biuletenis USSR News 
I Brief savo etrečiame numeryje

bankukenai, geltoni, saldūs py-- 
raga i -pyragaičiai, visos visokios 
mėsos, kumpiai... kuriais lie-

— Michailovas Gorbačiovas 
penktadieni atskrido i Varšuvą. 
Jį pasitiko gen. Jaruzelskis^ ap
sirengęs civiliais drabužiais..

senesni niegu-septynių dienų. Su
gedęs maisjž$. kiekvienam yra 
labai ^pavojingas. Ir štai dėl ko.

Sugedusiame maiste ne tik 
gesti sunaikiriami vitaminai E,
gA ir F (o tas maistas- kaip tik 
B dėl tų vitaminų ;r valgomas), tb,‘jam jis skanus, be jo jam n?

i
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20. Gausus gyvuliniais 
baltymais maistas

ipasauiyje vyraujantis vėžio 
žinovas dr. Josef Issels tvirtina, 
kad pergausus mėsos ir kitokio 
cholesteroliu gausaus maisto 
valgymas ne tik sukelia arterijų 
priskrebiną, ne tik tokio priskre- 
timo pasėkoje sutrikdo cirkulia
ciją, kūno celėms deguonies pri
statymą, bet ir paskatina auglių, 
vėžių išsivystymą.

Augalai pr-.eš nykimą ima žie
dais krautis, stengiasi veislę pa
laikyti ainiuose. Taip elgiasi ir 
kūno celės. Jos, sklerozės nai
kinamos pradeda nesveikai 

f daug i n tįs, y ež i ška į .acfg H '

likti tyrimai nurodo, kad ma
žiau mėsos ir gyvulinių riebalų 
(Įskaitant ir sviestą) naudojimas 
sumažina pavojų vėžiui -atsirasti.

Dabar tuojau sviesto mėgėjas 
stos piestu: jis valgo daug svies--

Great 
American 

Dream 
Machine

AM uA Savi
to

t mMrj tout

vieloje; ji 
SKANIUS 
LIŪS tuos

, mma, kad
laikyti jais nėpėrsivalgęs. Alvu- 
diečiai ragutojai juos ragavo ir 
visi labai pardžiąvosi ir tesi- 
džiaudami savo sveikata taisė.

p

Visus kitas lietuvius salotų ga- 
kaip reikiant.suvirškinti ir- su- mintojus^prisinamsiine, kai jų 

L gaminius paragausime. O dabar 
.visi lietuviai šią vasarą nuo mė
sos prie šaipių, ypač su pupelė-} 
tais, prie vinegretų, jie tokie turi j 
kūnui būtinų augaliniu baltymų.}

21. Persivalgymas
Viena civilizacijos ligų -yra 

į NUTUKIMAS. Ji seka kūną ar 
; daiEBČios ligos: artritas, širdies

naudoti. Tas kaip tik ir sudaro 
didelę galimybę -vėžiui .atsirasti 
tokių žmonių kūne/

Todėl lietuviai pradėkime gy
venti savu- protu: nuklokime -sa*

tik tą savyje turimo -gėrio ŽABI* 
JĖLĘ (iki šiol nevartotą) į 
LIEPSNELĘ Įžiebkime, ir mes 
-tada tapsime LAĮMINGIAU- 
SIAjS mediciniškais ATGĮMĖ- 
LIAIS iš naujo. Sėkmės kiek
vienam tokiame, kiekvienam 
žmogui visų svarbiausiame pri
sikėlime! . .i . ■

Pasiskaityti. Paavo Ąiroia, 
f, . PH-P,, ^aičer, Care^ Pre- 

levizijos, butęiiūko. ar .plepalų; veirtičsi' and Treatment. Health 
"Tžūp ir panašiai elgdamiesi mes Plus’ Publishers.

gio krautuvės sveikai pasielgs, 
kai nuo mėsų pertekliaus eis į 
daržovių, vaisių, liesos- varškės 
gaminių gausybę, ' :

Toks pasikeitimas mūsų minė
tose krautuvėse bus galimas- ta
da, kai pirkėjai nusiteiks pa
keisti savo m-aistą sveikesniu. 
Jie pradės reikalauti sveiko 
maisto, tik tada- krautuvėse jo 
atsiras pakankamai. _

Dabar tūloje lietuviškoje mais
to krautuvėje tu negausi 2 pim- 

[ centų pieno, nes niekas neper 
Į ka, todėl ir nelaiko. Gerai; kac

mūsiškėse krautuvėse yra dide
lis pasirinkimas šviežių, skanių 
sveikatai naudingų įvairiausių- 
rūsiu salotu. ‘

Kaip pavyzdį, čia galima su
minėti ant 71-mos gatvės Mar
quette Parke ponios KURAUS- 
MENĖS pagamintus kopūstų 
salotus, kurių negali atsivalgyti 
toki? jie skanūs, čia vienas pa 
peikimas p. Kura-uskienės- bus

norėdavo ėsti; Tokie gyvuliai 
gavo vffž penkių kartų (5.3 kar- 

: to) daužau staiga išaugančių į 

' kS' kas WrĄ dieną nebuvo
šerti. V. i

■’ Pusbadžiu gyvenimas žmonių 
^po' abiejų Pasaulinių karų be
veik prašalino vėžius ir kitas su 
civilizacija — persivalgymu ei
nančias ligas. Priešingai dėjosi, 
kai maisto racionavimas liovėsi: 
tada vėžiai savu gausumu pasie- . 
kė pri eškarinį (gausumą.

: šio krašto vėžio tyrinėjimo 
įstaiga (National Cancer Insti
tute) savo oficialioje spaudoje 
tvirtina, kad aipdraudos draugi
jų statistiniai daviniai nurodo, 
jog.jiutukėliai turi didesnę gali
mybę susilaukti vėžio.

22. Nenormalus intymumas
Yra susekta, kad \wru Ivties 

liaukos (prostatos) vėžys daž
niau atsiranda pas tuos vyrūs.

Vilniuje, kunigas Jonas Kasty
tis Matulionis nuteistas trejus 
metus kalėti, kun. Matulionis, 
baigęs pogrindinę kunigų semi
nariją, buvo suimtas praėjusių 
metų lapkričio 9 d.

SNIEGAS IR PERKŪNIJA
Kovo 29 d. Lietuvoje snigo, 

pustė, griaudė perkūnija, šiam 
laikui labai neįprastas reiškinys-

* * s
MUZIKOS ŠVENTĖ.

Kovo 29 d. Lietuvos valst. aka 
delniniame operos ir baleto te
atre Įvyko iškilmingas muzikos

savaitės uždaiymas. Sąjunginėje 
muzikos vaikams ir jaunimui sa
vaitėje buvo surengta apie 88 
koncertų, kurių klausėsi dau
giau 20 tūkstančių muzikos mė
gėjų. Atvyko apie 500 svečių iš 
kitų respublikų.

*' ‘ * * ■■■- ■ - .■

SATYROS IR JUMORO 
PARODĄ

Balandžio pirmą dieną Vilniu
je atidalyta tradicinė satyros ir 
jumoro paroda.

Alano mylimam broliui
Daug kam šitoj žemėje saulės pritrūksta: 
patvinsta upeliai ir vėlei nuslūgsta;
iš džiaugsmo ramunės, žibutės pražysta, 
iš skausmo lelijos ir rožės nuvysta. 
Pageltusį lapą suskubęs keliu, 
spalvotu raštu atsidžiaugt negaliu.

Ir ąžuolą tvirta rasa atgaivina, 
tiUnikus audros gelmėj nuskandina, — 
surandam lyg perlą krante gintarėlį, 
Įspaudžiame pėdas į lekianti smėli, 
Tik vėsulai, audros visus apraudos; 
giesmes gedulingas tik vėjai giedos.’

Kas klupdamas neša buities savo našta 
btaukydamas kaktą, dažniau susimąsto: 

’.ęsiltif. plaka, stumdo, kryžiuoja, 
su ju* ptyšta uolos, kapai susiūbuoja. 
Pro. kančią, agoniją šauksmą išgirs, 
viekus tan)fmma vilties žvaigždėmis virs.

Tulžies pihią taurę skausmingai išgėręs, 
vidą&s, turtu d ©imagus saujom 
katy ten. pasiįį
kur Paukščių takai ir sietynai žvaigždėti. F 
Galvį, paląima, kaip rasa, gauįįa mus,_  ji*

ji visus į žvaigždėtus namus.
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M. K. Čiurlionio dekoracijos eskizas 10 sumanytai operai Jūratė

SVAIČIOJIMAS APIE VOKIETIJOS VIENYBĖS 
f b ATGAVIMĄ

Prieš 40 metų kapituliavo nacistinė Vokietija
Vakarų Vokietijos spaudos; iremtiirių rengiamuose suvažia

vimuose, nenorėdami pabloginti 
Voki et 7 os santykius netik su 
Varšuvos pakto sigitatariais (Pa 
mislyk: Pangermanizmo bijosi ir 
italų dabartinis užsienio reikalų 
min. Andreotti.).

Nežiūrint to, š. m. birželio 
mėn. Honnoverio mieste rengia 
majame metiniame Silezijos 
tremtinių suvažiavme, kalbės 
vak. Vokietijos kancleris Hel
mut Kohl. Suvažiavimo rengė
jai tikisi pasveikinti 100 — 
150.000 dalyvių Vedamoji suva
žiavimo mintis “Shlesien ist 
unser” (Silezija mūsų) vedama
sis šūkis “Schlesien ist Eigen- 
tilm aller Deutschen“. (Silezija 
— nuosavybė visų vokiečių) - j

radijo ir televizj'os žinias 1984! 
metais dominavo, šalia generb-1 
Jo d r. Kiessling aferos krikščio- 
niū demokratų ir liberalų parti
jų finansavimo skandalas, kui*io 
seka atleisti iš pareigų Bundes
tago prezidentas Dr Barzel ir 
minlsteris grafas Lambsdarff. 
Mažesnės reikšmės žinias, apie 
azylantų priėmimą ir teroristų 
veiklos išsiplėtimą, beveik nie
kas neberegistravo. Negirdėti 
taip pat nuaidėjo balsai, pasisa
kę prieš valdančiųjų tarpe įsi- 
šakniojusią korupciją ir kenks
mingą jos vaidmenį jaunai Vo- 
kie.i os parlamentarizmo dvasiai 
ir jos vystimuiši- Pablogėjusi 
ūkinė padėtis: 2.61 ml. bedarbių
ir 13 mil. pensininkų alimenta-' Tai išgirdę, visokio plauko politi- 
vimas taps naujuose metuose vie kai skubeijo paskleisti nustebu- 
nu iš svarbiausių galvosūkių, šiai viešumai naujausią aktua- 
mano,. ši 
teikęs, kancleris Kohl. To nega
na. Š. m. sausio mėnesio pra
džioje, lyg žaibas iš giedro dan
gaus. sudrumstė piliečiu ramy
bę atsiminimas, kad prieš 40 me
tų Vokietija — Grossdeutsch- 
land — nustojo egzistuoti. Ypač 
vokiečiams, mėgstantiems švęs
ti netik šėimiriinius jubiliejus, 
bet ir kultūrinių —istorinių 
įvykių sukaktis: 40-5i hitlerinės 
Vokietijos besąlyginės kapitu
liacijos diena. 1945 m. gegužės 
mėn. 8 d. ištiko lyg neišvengia
mas likimo sinūgis.;

Švęsti, ar nešvęsti? O jeigu 
švęsti, tai kaip? Vieni vokiečiai 
laiko tą sukaktį švęstina ka:p 
išlaisvinimo dieną iš fašistinio 
jungo. Kiti tam priešinasi, nes 
2-jo pasaulinio kare' laimėtojai 
Karlshorste (prie Berlyno) pa
sirašytame totalinės kapituliaci
jos popieriuje, rytų Vokietijos 
anekėiją, gyventojų ištrėmimą 
/perkėlimą Į vakarus iki šiai 
dienai paliko atviru klausimų- 
Todėl nenuostabu, kad tremti
nių organizacijų veiklos ir suva
žiavimų stebėtojai/ ; korespon
dentai neklysta rašydami, kad 
paskutinio dešimtmečio bėgyje, 
tremtinių tarpe statusquo ante 
revizioništų skaičius padvigubė
jęs. .Galbūt dėlto.'socialdemok
ratu kancleriai W. Brandt ūiį -lt. 
SchmidtJ3 metų vengė lankytis!

Jaip optimistiškai misi-1 lybės minti, kad netrukus Įvyks
i _ • tx ’ i m   . . • • i - tj. :--: -

kietijos-..
Kam naudingas tokio turinio 

straipsnis Vak. Vokietijos užsie 
nio reikalų min. Genscher mė
gino stante pode, užsienyje pla
čiai nagrinėjimai revanšizmo te 
metikai užverti duris, patikin
damas, kad vokiečių vyriausybė 
laikysis su kaimynais pasirašy
tu sutarčių raidės. Hitlerio ide
ologijos atiūkų provokacinės ne 
sąmonės skleidimas, tinkąs tik
ti pasiutėlių ir bepročių paikini
mui, galvoja ministerrs.

Vaizdingumo dėliai, jis pata- 
i r’a Herbert Hupkai, Silezrcs 
tremtiniu organizacijos pirmi
ninkui, savo gimtinę — Ceilono 
salą — mylėti, nes Hupka gimė 
1915 m. rugpjūčio mėn. 15 d. 
Diyatawala mieste, Ceylone. 
(Der Spiegei, Nr. 5-6, Januar, 
1985). 

r-* .• ,
‘•Ne manęfekįąulės, ne mano pu 

kodėl* man kvaršinti galvą.
' yienas lietuvis, iki

Tarp

taikos sutarties ir teritorinio 
klausimo sprendimo pasitarimai. į 
Neaišku, ar 1914, 1937. o gal dar! 
geriau 1939 metų Vokietijos te-' 
ritorija paimtina pasitarimų pa- Į 
•grindan? Politiniai skeptikai ne
pasitiki ta fakta Morgana, tuo 
muilo burbalu; Jie siūlo...? I

Savaitraštis “Der Schlesier’’, 
^(Silezijos tremtinių oficialus or-Į 
ganas) perkirto “Gordijo maz-' 
gą”, patalpindamas pirmame pus 
lapvje 21 metų Thcmas Finke, 
CDU — Junge Union — prezi
diumo nario straipsni “Nachden- ’ 
ken ūber Deutschland’’ (Masty-1 
mas apie Vokietiją), ’ kuriame 
vaizduojamas fiktyvinis planas, 
Vokietijos išvadavimui ir vieny-1 
bes atstatymui ginkluotų pajėgų po 
pagalba... j mislys ne

, .... ■ šiol skaitės ?ši straipsni. Tarp
Bundesavehro daliniai zysauo- .... .. r -■ T •* , - AT„, i i Vokietijos Eibes ir Lietuvos Ne- ja per DDR. Lenkiją, Čekoslo-j J 

vakiją iki Sovietų sąjungos va-, 
karinės sienos. Vienur, kitur 
smarkiais smūgiais palauždami,1 
silpną lenkų — čekų armijos pa-1 
sipriešinimą. Vokiečių kariai,’ 
gyventojų išlaisvintojai, pasitik-1 
ti‘ nesulaikomai žygiuoja pir-, 
myn. Raudonarmiečiai be kovos 
pasitraukia iš Rytprūsių, Mene- ( 
Hand ir Karpato — Ukraine-..

.Aišku, kad ir austrai šio straips- 
’nio- globalinės.strategijos minčių- 
^ipnbzuoti,' skubiausiai ieškos1

/SaUgtimo, prisiglausdami prie Vo

tuojamas.
Bitte “Memel” statt ‘ Klaipė-1 

da”, rašo Dr Schūtzler “Luc- 
beeker Nachrichtęn ’ kalėdinėje 
1984 m. laidoje atspausdintame 
laiške Jis yra Rytprūsių tremti
nių organizacijos padalinio ‘‘Ar- 
bettsgemeinschaft der Memel- 
landkreise" prezidiumo narys. 
Jam patinka, kad su "traukinių 
— keltla’viu — lini os” atidary
mu tarp Lūbecko ir Klaipėdos, 
Klaipėda vadinama Klaipėda. 
Liudininkais jis pašaukia Kry
žiuočius, Vęrsailler sutartį ir 
galiausiai remiasi 1939 metais 
kovo .mėnesyje Berlyne tarp 
Reichsaussenminister ven Ri
bbentrop ir Lietuvos užsienio 
reikalų ministerio Urbšio pasi
rašyto “vūlkerrechtsgueitingen 
Staatsvertrag’’ turiniu.

Dr. Schūtzler pamiršta vieną, 
kad Hitlerio vyriausybės įbau
ginti— išprievartaūfiif^^našias 
sutartis pasirašė austrai^ (fekai ir 
kitų Europos tautų yą^žlos. Ri- 
bbentropas pasirašė f? po Hit- 
lerio-Stalino pakto. Apie tekių 
sutarčių moralinę vertę, neįma
noma ginčytis. Tiksliausi atsa
kymą davė NūrnbėrgGT' kąro nu
sikaltėlių tribunotąsr 1946 metais, 
mrteisdamas Joachim ^yon Rib- . ~ ■ * bentrop mirties bausmei

Ventės Rapo^

Lietuviškos knygos
Naujienose buvo skelbiama 

kad Bronio Railos nusibastymai 
jau atspausdinti. Tai buvo tiesa 
praeitais metais, kai J. Klausei
kis pasijuto be pagrindo įžeistas 
ir panoro pasižiūrėti arčiau į 
Bronio Railos mėgiamas pa
reikšti nuomones. Arčiau pastu
dijavęs, jis rado reikalo para 
syti knygą apie Bronio Railos 
labai lengvą švaistymąsi Įžei
džiančiais žodžiais.

Pirmiausia, Klauseikis faktais 
įrodė, kad Raila įžeidęs K. Ja
nutą be jokio pagrindo ir be jo
kio reikalo. Trenkė kaip perkū
nas giedrą dieną ir nutratėjo 
Kai Januta bandė reikalą išaiš 
kinti, tai Raila ir klausyti nenc 
rėjo. Orakulas burną atvėrė, ta1’ 
neteisingo žodžio nepataiso.

J. Klauseikis giliau pažiūrėjo 
į Railos “stilistiką” ir papras
čiausiais faktais įrodė, kad gra
žiais žodžiais apibarstomas labai

negražus tvirtinimas. Tas tvir-Į Juodkrantės vardai 
tinimas veik visuomet yra melą-' 1429 metai* Kryžiuočių or inp 
gingas. O melas, nors jį gražiau- • laikuose. Tai seniausia Nei i jtp 
šiai “stilistas“ papuošia, vis Ue- i gyvenvietė. Dabartinė Juodi rah 
ka melu.
šmeižtajam.

J. Klauseikis parašė studiją, 
kurią turėtų atidžiai paskaityti 
visi lietuviai, kurie plunksną j 
rankas ima ir nori pasakyti savo 
nuomonę visuomeniniais ir poli
tiniais klausimais. Ją turėtų pa
studijuoti ir teisininkai, kurie 
teisės klausimais dar rūpinasi. 
Knygoje gyvais pavyzdžiais pa-1 
rodvta, kaip nereikia rašyti. Ne- į 
re”-;a rašyti ne tik paprastam 
piliečiui, bet visai nedera kelias 
knygas parašiusiam, aukštus 
meluotojui ir labai žalingu ap-. 
mokslus baigusiam žmogui. 
Autorius yra teisininkas, baigęs į 
Kauno universitetą, dirbęs teis
muose, rašęs teisinius 
tavim us.

Kenksmingu pačiam 1 tė įsikūrusi arti marių, kopų sl3- 
į ny nuo 1673 m. 1743 m. čia vei- 
! kė mokykla, nuo praeito š mt- 
, mečio kurortas. 1858 metais bu

vo aptiktas gintaras gilinant lai
vams kelią iš Klaipėdos į Nidą. 
Gintaro karštligė truko nuo 1870 
— iki 1885 metų- Šimtai darbi
ninku dirbo dieną ir naktį. Iki 
1900 metų buvo iškąsta 2230 t. 
gintaro. Iš marių dugno žemka
siu iškeltas gruntas buvo pila
mas Į pakrantės liūną, tai pra
platino pamarį 50 metrų. Kele
to šimtų metų Griekynės. arba 
Nuodėmių liepa, kur senovės 
’ietuviai garbino savo dievus bu
vo nukirsta per 2-jį pasaulinį ka, 
ra. Liepos fotografija yra išlikų-; 
si prieškarinėje P. Babicke kny- > 
gelėje “Gintaro krantas”. Liau-

i dies skulptūromis papuoštas Ra- ' 
ganų kalnas Įrengtas prieš kelius 
metus.

Vienintelė didesnė pilkųjų 
garnių kolonija Lietuvoje yra 
netoli Juodkrantės.

sampro-

i 
praeitais į 
parduoti.

Knyga, atspausdinta 
metais, jau baigiama 
Kas nori ją Įsigyti, tai turi ra
šyti K. Janutai, 2818 Avenal St., 
Los Angeles, CA 90039. Jei pas 
jį dar yra keli egzemplioriai, tai 
už tris dolerius jums ją atsiųs,* — —r_. v~— -----
o jeigu jau nebebus, tai bus vie-1 informavo Jungtines Tautas tar 
na iš tų lietuviškų knygų, kuri į lis bal. 24 dieną apie šio satelite 
išėjo. Ji nebegull, bet išėjo į; orbitą. •
žmones. Raila yra ; Klauseikio 
knygos vertas. Jis turi pasiklau
syti, ką žmonės apie jo paties 
knygas mano. Turės progos pa
matyti, kodėl jų nepuola. Apie 
Klauseikio knygą jis paleido dar 
kelis railiškus melagingus tvir
tinimus, bet išdėstytų-faktų ne
paneigė. Jau laikas, kad atkreip
tų dėmesį.

St. Stalioraitis

— Valstybės departamentas

— Prez Reaganas pareiškė, 
kad jis ir toliaus sieks pagalbos 
demokratijos siekiantiems Nica
raguos gyventojams.

— New York© vagys įsiveržė 
Į Wells Fargo banką ir išnešė 
S8 inilijonus dolerių. Tai didžiau 
šia pinigų suiifa, išvogtu iš New 
Yorko bankofū

JA r DRUGS VAISTINE

MY«

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
ATEINA LIETUVA,1.

2.

55.00

|5.00

Pilta* n.
t|4.00

§6.00
§6.00

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemaliiu: 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus- 

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir Štiezhs, kurie tuoc 
darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS SSIJJONUS doleriu 
apdraudu savo nariams. 7

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

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

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

SLAkuopų yra visose lietuvių kolonijose. ?
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjui; 
jie Jums mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

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

TeL (212) 563-2210

2759 W. 71st St., Chicago, HL
» atTESTINGAT IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY 

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

For constipation relief tomorrow 
> reach for EX-LAX tonight. €

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

I p*L -------------------------------- --------------------------- --- 52.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, DI. 60608 siųs
kite čekj tr pridėktw vieną doleri persiuntimo l/'sidom*.

Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
m tomu............ ...........................................      110.00

> . LTTERATORA, lietuvių EteratCroa, meno !r mokite. 
1W< m. metrašti*. Jame yri vertingi, niekuomet nesensta. Vin^, 
rCrtyte, Igno Šlapelio, Vinco Madfino, P. Joniko, V. Stenke*, 
i. Rankčio, dr. Karlo Griniaus, taip pat K. Matntevičku* ir V. 
SieUaui rtrtipenlai bei rtudijos, iliustruotos nuotraukom!? % 
M- K. Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kašubo*, A. Rūkštelė* ir A. Van<-.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetė*, rašytojo# b to 
3nlf lokių pirmūnės /uorės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalai 
Ivente* bei jų Irt ori j? Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuoji* 
Hems, gėrinti* autorė* puikiu rtiliuml ir surinktai* duomenimi 
bei uikuliaial*. Studija yra 151 pusi., kainuoja IX

> V LENU O ŽMOGAUS GYVENIMAS. Antano Rūke apražj 
ix* luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sanusc 
gyvenimo bruožų aprašytu**, bet tiksli to laikotarpio buities lit» 
ratūrinė atudija, «u*kintyta skirsneliais. Ta 203 puslapių kny*.

muno upės 1000 km. atstumas, 
beabejo, kalbąs už save. Beto, 
Vydūno knygos “700 jahre deu- 
tsche — litauischer Beziehun- 
gen” paskutinis puslapis parašy
tas 1944 metu rudeni, pasitrau-

i kiant paskutiniam vokiečių ka
reiviui iš Klaipėdos krašto. Tai ____________
istorinis faktas, kuris vienų dau- — Antradieni auksoj -uncija 
giati kitų žmonių-mažiau respek kainavo §25,00.

Atdara šiokiadieniais nuo 
J vai. ryto iki 10 vaL vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak
D. KT.HLMAN, B.S., Registruotoj vaistinink

TeL 476-2206

1 Llf; i U V1IXASIS PAMARY8, Henriko Tomo-Timalauat 
iSomlAi pavalyt* rtndija *pic RytprCriu*, remlmtii Pakalnis > 
Labgnvc* apskrith? du omenimi* Aprašymai įdomfl* kiekvienai; 
lietuviui. Leidiny* ūlnatrnotie auatnukomX pabaidoje duodami 
ritovsrdžlij pa vadinimą1* ir Jp rertlnJal | roHeftp kalb*. EaSaJ 
landlngojc 33# pu*L knygoje yra Rytgrūahj kmlltfh. Kain* M

> K4 LAUKIS L1MX. rašytojo* Petronėlė* Orintafiė* at*>
m hienai tr minty* apie «* rural? ir rietą* neprik. Lietuvoje Ir pfr 
matriali bolševikų okupacijom metai*. Knyga turi 234 puslapiu* 
bet kainuoja tik B3. • • >x

> JULIUS JANONIS, poetai Ir revoliucionierių*, ne»apr« 
Ui Ir klaidingai interpretuojama* gyvenime tr politikoje) tik ■< 
Jurgio Jailn/ko knygoje apie Juliau* Janonio gyvenimą Ir pc* 
giją. Dabar būtų jj galim* pavadinti kovotoju ui fanogau* te!** 
Knyga y-a didelio formato, 265 pualapią, kainuoja M.

y IATTMN1S NOVTLfS. H loečenko klryba. J. Vaiafft.

Prof. Vadovo Biržiškoj SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY-
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.______________ _____
II dalis, 229 psl.________________ ______________ ______

3. Miko Šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL ________ __

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

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTTTTS SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. _____________________

6. J. Venclavoa, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metu studijavęs, kaip

y&raAė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai bei kada Ir 
fcet kur. bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
tr lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Jaunium Ir prof. M. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padari 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslini vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti

Naujienos, Chicago, 8, DI. Wednesday, ĮI*y 1. 1985
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metanu _______
pusei metų ____
trims mėsnęfflgmį 
▼ienam mėnesiui

Kanadoje:
metamu ________
pusei metų ____
vienam mėnesiui

25 cents per copy

Nuo sausio pirmoe 
Dienraščio kainos:
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metamu_________
pusei metu _____
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vienam mėnesiui
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Dabar Kaire gyvena apie 200 žydų šęimų, bet tftif 
laikais jų ten buvo apie 200,000. Jaunas M. Maimonas 
tuojau tapo naujai pastatytos sinagogos svarbiausiu ra
binu. Prisirinkdavo pilnutėlė sinagoga, kai jis aiškin
davo svarbesnius judaizmo dėsnius, jis pradėjo aiškinti 

I šventraščio apsvarstymus — “Mišvė Tore”. Jis parašė 
t “šventraščio komentarus”. O kai šie sukėlė didelius gin
čus ir susidomėjimą, tai jis pradėjo aiškinti senąjį švent
raštį. Pradžioje parašė vieną aiškinimų knygą hebrajų 
ir arabų kalbomis, o vėliau rašė vieną knygą po kitos. Iš 
viso M. Maimonas parašė 14 šventraščio tomų, kurie 
šiandien visų žydų pripažįstami teisingiausiais šventraš- 

$2200 čio aiškintojais.
$4 oo 1 Reikia turėti galvoje, kad Maimonas Kordobos uni-' 

~ versitete savo galvojimo pagrindan buvo padėjęs Aristo- 
^5 oo į telio pagrindines mintis. To meto rabinams tai buvo di- 

! dėlė erezija. Bet Maimonas savo pamokslų ir dėstomų 
77 ~ j minčių pagrindan padėjo žmogaus protą ir išmetė iš To-

i rėš visus prieš protą nukreiptus tvirtinimus. Rabinai 
priešinosi Maimono aiškinimams, bet nebuvo galvojančio 
rabino, kurio jis ramiais savo pasakojimais nebūtų pa
statęs į savo vietą. Maimonas į šventrašti įvedė raciona
lizmą, kuris ir šiandien neatstumia mokslus baigusių 
žydų.

Buvo sudarytas žydų komitetas Rambamo sinagogos
•deriuUta^į ■^kr^° 850 metų sukakčiai paminėti. Komitetas pakvietė EgiptoOrderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniwk 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet, šešta dieniau — iki 12 vxL

Maimonides - Rambam
Užpraeito sekmadienio, balandžio 21 dienos popietę 

Į senąjį Kairo (Egipto sostinės) apleistą priemiestį su
važiavo iš visų pasaulio kampų grupė žydų paminėti 850 
metų turinčią sinagogą.

Egiptiečiai; žydai ir nežydai, minėtą sinagogą vadino 
iivRar '^ianKien .tebeyądina Rąmbam sinagoga. Kodėl ją 
taip vadina, nežinot ėgip’fieČiar iF'net5 daugelis žydų. Ši 
sinagoga gavo toki vardą dėl to, kad joje pagrindines 
judaizmo mintis dėstė rabinas Maižiešius ben Maimon. 

Kad nereikėtų jo šalininkams ištarti gero kalbėtojo, kal
bų mokytojo, filosofo ir didžiausio judaizmo filosofo ilgą 
vardą, jie sudėjo pirmąsias jo vardo raides ir gavo Ram
bam vardą.

Rambam sinagogon suvažiavo New Yorko, Kairo, 
Aleksandrijos, Kordobos, Maroko. Ceutos ir kitų vieto
vių žydai, Maimonides gerbėjai ir pagrindinių jo minčių 
šalininkai. Iš New Yorko atvažiavo iš Vilniaus kilęs vie
nas Rambamo šalininkas. Iš pavergtos Lietuvos neat
važiavo nė vienas žydas, nes Maskva neleidžia niekam 
į tokias sukaktis važiuoti, jeigu negalima pasiųsti parsi
davėlių šnipų.

M. ben Maimon 1135 metais gimė Ispanijoj, Kordo
boj. Tais laikais Kordobą buvo užėmę arabai, o Kordo
bos universitetas buvo vienintelis universitetas visoje 
Europoje. Tais laikais nei Montpellier, nei Paryžiuje ne
buvo universitetų, nebuvo nei Maliorkos akademijos.

Matyt, kad M. ben Maimon buvo nepaprastai gabus 
berniukas. Jis Įstojo Į Kordobos universitetą, studijavo 
mediciną, filosofiją, astronomiją ir matematiką. Galėjo 
rašyti arabiškai ir žydiškai. Jis laisvai galėjo kalbėti 
abiem kalbom. Kai Kordoba pateko Į arabų almohadų 
rankas, turtinga Maimonų šeima turėjo bėgti iš Kor
dobos. Pirmiausiai Maimonų šeima pateko Į Maroką, 
Palestiną, o netrukus Į Kairą.

I. PL’ŠĖNAS

KOVA IR MEILĖ
LIETUVOS LAISVĖS KOVU ROMANAS

(Tęsinys):
Morta prisimena Marytę, kuri prieš kelis me

tus tarnavo pas Ragaišį. Ji buvo graži, labai gero 
būdo, ir Morta norėjo su ja draugauti, tik tų dar
bų buvo daugybė, negalėdavo dažniau išeiti, su 
Maryte susitikti, o ir Marytė būdavo užimta, tik 
sekmadieniais į bažnyčią išeidavo ir tai tik su šei
mininke pasikeisdamos. Taip ji labai graži, tai 
ją Antanas pritrenktas minėjo. Žinoma, jis yra ją 
įsimylėjęs. Jos veidas, kaip stiklinis. O jos širdis 
tokia švelni, kaip pavasario vėjas, gi jos žodžiai 
plaukte plaukia, kaip iš rašto, kaip vikaro bažny
čioje.

♦ ♦

Ne jai, ne Mortai toks brangus vyras, Anta
nas. ne: ji perdaug prasta, o jis toks išmintingas, 
nuo jo dvelkia kažkokie nematomi spinduliai, už- 
burią. pavergiu spinduliai, kad negali žinoti, kas 
tai galėtų būti. Kito tokio vyro pasaulyje negali 
buri; jis tik vienas, vienintelis. Be jo kokia tai 
i ij.-a būna aplink, be jo ir saų^ė neturi jokios 
reikšmės. Kokia laiminga toji Marytė, kad Anta
nas ja rryli. Ret Kur jis ją sutiko? Marytės nie
kur daugiau n besimato. Gal pavasarininkų susi-

<^7 j
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Atsakymas į B.R. straipsnį Akiračiuose 
“Kalba, patriotizmas ir sovietinė stilistika”

sių nvtų vasario mėn. “Aki
račių”' ~ '
dintas straipsnis “Kalba, p’ trro- 
t:zrnas ir sovietinė: stilįs.ika”. 
Pasirašęs inicialais B.R. straips
nio auloauš r?šo, kad lietuviško 
padioliziųo ir lietuy-ių,. kalbos 
santykis kaskart labiau aktižaJė- 
ja ir užsieniuose,. ypač mūsų 
spaudoj.... O.kodėl tas sip’ykisi' 

. , i , , • . . . „ J .: taJ?p pątri^'tiaiųo. ip kalbos ak-?
i Svarbiausią Laibą ^paskaitė, modėrniškai pasipuošęs J j nepasakę^ - Y-
Kairo; rabinai Lėvi Bistrickis. Kairo rabinas priminė1 
susirfnkusiėh^j, lkhd Kairo žydai nepajėgs pataisyti Ram- 
bamo., sinagogos.^ Jiems bus sunku sudėti 2,000 dolerių 
sinagogai taisyti, bet pridėjo, jog'specialistai nustatė?
kad reikalingas dar didesnis remontas, o tam $2,000 jau 
neužteks.:

Labiausiai visus nustebino, kai, kalboms pasibaigus, 
prie svečių stalo sėdėjusieji penki 50 metų neperšokę žy
dai, padavę vienas kitam ranką, užtraukė Rambamo' 
mėgta giesmę ir pradėjo šokti. Izraelio žydai tvirtina^ 
kad Rambamo šventraščio aiškinime pasakyta apie rei
kalą Dievą garbinti džiaugsmingai.

Lietuvos žydai pramoko gražiai kalbėti lietuviškai.

vyriausybės narius atvykti Į minėjimą, bet nė vienas 
egiptietis nedalyvavo.

Rambamo sinagogos sienos dar tebestovi, bet stogas 
jau prakiuro. Vasarą žvirbliai ir šikšnosparniai lizdus 
suka. Grindų marmuras sulūžęs ir išlupinėtas. Atvykę 
Įtakingi rabinai buvo susodinti prie pjedestalo, kurio 
marmuriniai laiptai aplaužyti. Kiek žemiau nuo jų buvo 
eilė garbės svečių, o apie stalus sėdėjo juodai ir įvairiu? 
apsirėdę kalbėtojai.

- nepasakę.; - tųf , '•?
Tcdiad B.R.. rašp: ‘fšio farso 

heręjus tegu šiandien pabūna A. 
SviJopis- kuris gana dažnai dą-‘ 
bar- čikągoš Naujienose-, rašo ’ ve- 
damuosius straipsnius^’.

šio farso kūrėjas, BiR., pasi
rinko suni "kmimo auka A.. Svi- 
lonj ir kad je farsas būtų Įtiki
nantis, turėjo gei-ąi- yaidiiiti — 
meluotu Mat, sukurti faysa, kur 
nėra janijprįęžastieš ir jj skirti 
visų geraj jWbrrtirn; garbingam 
asinęniūf ^įiĮėkiftti -Ąr nėra jau 
tai]) lengvą,: nės . jeigu netikins, 
skaitytojų ■̂ tai.to|i neskani far- 

bet jie Mišvės Torės lietuviškai neišvertė. kad lietuviai “sriubelę” teks jam pačiam 
galėtų paskaityti, ką Maimonides (Maimono sūnus) jiems srėbti. 
parašė, jeigu per 850 metų vis dar tebeskaifo jo parašy
tus apsvarstymus. .. ji

Iš Kordobos Maimonides turėjo bėgti, bet reikalai 
i pasikeitė, kai jis pasiekė Kairą. JĮ pasikvietė tuo-metu 
Afrikos sritis valdęs sultonas Saladinas. Jiedu iŠsikal- 

" bėjo Įvairiais klausimais, nes Maimonides laisvai ir turi- 
I ningai kalbėjo arabiškai. Ėjo pas sultoną prisibijoda
mas, o išėjo su sultono rūmų raktais. Sultonas ji paskyrė 
savo ir visos šeimos gydytoju.

Paskyrimas sultono gydytoju pakėlė Maimonidę ir 
Kairo žydų tarpe. Jo aukštinimas ir samprotavimai grei
tai jį pakėlė vyriausiu baigiamos statyti sinagogos ra
binu, o kai mirė, tai sinagoga pavadinta Rambamo sina
goga. Ji ir šiandien taip vadinama. Gegužės 6 dieną jon 
dar kartą suvažiuos iš visų pasaulio kampų Įtakingi ra

. rinkimuose jiedu susitiko.
Širdgėla, troškimas nuvykti ir aplankyti An

taną pinasi drauge, laiko atviras jos akis ir baisių 
Įvykių atsiminimai baime apjuosia. Senutės nesi
girdi, gal ji miega, o gal ji dairosi per langą 
į nakties tamsą, bijodama kokių dar didesnių 
negerovių.

Pakilusi saulutė žiūrėjo pro langą Į vidų, ir 
i kregždės linksmai pasikalbėdamos krovė lizdelį 
Į pastogėje, kai Morta iššoko iš lovos, tik pačiu 
saulėtekiu kiek užsnūdusi. Reikėjo išvesti karves 
ant rasos, pašerti kiaules, o paskui bėgti namo, 
aprūpinti savo gyvulius. Bet kaip? Juk ten alks
nyne — lavonas... Gal policija jį išvežė, gal jau 
jo nebėra. Tai kas, kad ten buvo lavonas. Vi>iems 
reikės mirti, vis bus lavonai, nėra čia ko bijoti 
Kad tik greičiau ji viską padarytų, kad tik grei 
čiau pas Antaną... Tik toji Marytė ten 
Pirmiau, kai Marytė tarnavo kaime pas Ragaišį, 
Morta labi norėjo su ja draugauti, bet dabar taip 
staiga, taip nelauktai, Marytės atsiminimas kelia 
jai siaubą. Kad taip ji niekuomet nebūtų tarna
vusi čia, kad ji niekuomet nebūtų jos mačittef. 
kad niekuomet daugiau nebereikėtų Marytės 
susitikti...

Senoji taip pat nedaug tespmerkė akiją- 
(Kruvinas? Antanas nėjo jai iš ■< atminties 
Kad tik, jis pagytų Ale, kokie tai chuliganai. 
Ko jiems reikėjo? Ar jie norėjo jį apiplėšti? 
Atimti jo pinigus? Ret jis pinigų daug neturi.

L etų vos pavergėju, dėl vykimo 
Amerikos liolus-ių jaunimo Į ko
munistų • ruošiamus. lituanisti
nius kursus Vilniuje ir kt.

Na,.o tų vardų, tai B.R. tik
rai nepagailėjo Sviloniui, kaip 
š>si: Tautos valios ir patrioliz- 

' mo reiškėjąs, mūsų karys “tau
tos vietoje”, Prokuroras, patrio
tizmo stiliaus reiškėjas, tarybi- 

; nio stiliaus atstovas — Svilonio 
?vaągelijų • melagystėse klesti 

\ tarybinis ‘stilius ir rit-

č^ -įėnka ųtciį trunipai pri- 
‘ minti, kad Švitonid parašyti 
straipsniai yra tinkamai išniąs- 

: tėti.' sakiniai s^fūš," neperkrauti 
’ žodžiais. Minčių

■ d^Myirias. nuoseklus- logiškas.
Ko- verti B.R. pikti prasiiną- 

nyrhąi,. skirti girbin^o ^riiOgaus
■ iijękiĖįnuri, čįafi)^|^F;panag- 
r.nėti..? .į

PąnaŠ JB.R-;de*fesi gerti lietu- 
vių:'kaiįbas žinovų.‘yts^nioko”, 

- c a ■•'A'•jo daromųse, rasvtaose Svjomo.- pradėjo 1-'■ ' J tąt^mu-kla'.dų-..Spręsti.apievie-
ięko A^^^inaokėjimą ar 

ręahokėjmią lĖetuynJ kalbos gali 
t.ūk - įės^-kas yFSj-tps srities spe- 
įėįąįęstaš. riG/VA...

‘ . Jari pačioj šti*aipsuio pradžioj 
B.R.; pastojo? kad jis pats tos 
kąl&sGgėrai < pėmoka: neskiria 

’.karia' rė'^.ia ; vartoti vardininko
■ ir kada įnagbririko. linksnį. Jis 
ržšii;‘‘šip . farso' herojus tegu

lšiąii<fięiį pabūna A. Švilonis”. 
-Uet jis 'daū^iclu nusliijany tų lie
tuvių Įkalbos, tąi rašytų -- šio 
farso hefojum, o ne herojus.
.Uoliau B.R.- savo’, straipsnyje 

rašo: “Naujrtnų 'rir. 181, 1984 
m., kuriame Svilonis.kritikuoja 
Er. Nainio nuomonę, apie Vasa
rio 16 ginrnėziją,-tarp kitko ap
gailestaudamas, kad Pasaulio 
lietuvio redaktorius.'.. rašo ne 
tiesą, būk tai Įvairiuose susirin
kimuose. ..” 1.1.

(Bus daugiau)

I^rskaičiau š‘o farso’ kūrėjo. 
2-nie numeryje išspaus-. straipsnį ‘’Akiračiuose” ir nuste

bti u. Dievuli geras taikia kū
ryba; gali but: rašoma tii< žmo
gaus, kuris visą ainžių bota
gu rankoje sekiojo ganykloje 
paskui aviu uodegas, .fbkios eti
kos, pagarbos žmogui, p tik vi
sas straipsnis persunktas’ "neapy
kantą Svilonhii. Kažkas .baisMis 

?’ir nenormalaus.- '' Visut' ir vfcuo- 
>■ met viskam yra jjibrnięš. Jų pei- 
' žengimas netoleruojamas. 0 ;

Kaltinąnit, niekįbąnū’ asmėftĮ?1 
neikia duoti tikrais; jaJęfu$< o ne 
'ĮįpąsH^aaytus.,' Jy; i-i^giatejkir?, 
liūlia' tik. apšmeižiąmsk/ŽBTOg^s; 
Savo kus-iainĖišft Šatsui B;lĮf jėš- 
kbjb Syilpnio"'ifbu0demių7’ 
jienų s-edsmuosiuose straipsniiĮo-

Svilonį kaitniti, kad jis nemoka 
lietuvių kalbos; ■ neturi -suprati
mo _ __ ? .J*’ "N*?-

2š.

... -B’JR., negali 
n in si laipsnių,.
koma dėl bendrišdart)iavimo su

- - ■ r Vi - ū~- - ' '. ---- . ... A., • ■

/ -. - v

įdritibse pasisa-

binai sĮhagogos 850 metų sukakčiai'
.Lfehiviams Įdomu patirti, kad Kambū^* JdainajMio 

didelė Įtaka palietė ir lietuvių kultūrinĮ?^y^iiiną.- W$ą> 
buvo Įkurtas Vilniaus universitetas, dėstytojais bu\^ąpk-. 
kviesti keli Kordobos universiteto mok:šlinirikai .^žyctąį 
Jėzuitai žinojo, kad jie buvo Maimonidės* šalininkai. Nėr 
tik Egipte, bet ir Ispanijoje tuo metu organizuotų fana
tikų žydų jau nebuvo. Jie buvo racionalizmo ir huma
nizmo šalininkai. Vilniuje, Trakuose ir Varniuose buvo 
Įsteigtos žydų rabinų mokyklos.- pagrindan ■ padėjusios 
Maimonidės Torę. šią Įtaką Į Vilniaus universitetą at
nešė profesoriai G. Vasquez, L. Molina, Gracian de Vega 
ir kiti, dėsčiusieji socialinius mokslus, humanizmą ir filo
sofiją. Jie pagrindan dėjo žmogaus protą.

Jie buvo ko nors pikti, gal dėl kokios mergaitės. 
Gal dėl Ievos?

Netrukus plonas dūmelis kilo iš Gyniotų 
kamino — senoji anksti užkūrė krosnį pusiy- 
čiams.

♦ * *

šeštadienio vakarai Dideli klevai supa se
ną sodybą; stambiuose jų lapuose saldžiai mie
ga paukšteliai, maloni vasaros nakties prirteyna 
svaigina visus. Svario namuose šviečia langai, 
kieme po klevais dega lempa ir matosi jaunimo 
galvos. Viduje sukasi Įkaitę jauni veidai, girdi
si ritmingas batų trempimas, linksmi balsai ir 
skambus juokas.

Didelė Svario namų svetainė pilna jauni
mo. Visais pasieniais nusitęsia suolai, kai kur 
sėdi paaugliai, nedrįsę vesti mergaitę šokti, ir 
šiaų bei ten matosi po keletą mergaičių, netu
rėjusių laimės būti išvestos į šokių sūkurį, šiaip * 
visa svetainė pilna tryspiančių kojų ir prakai
tu rasotų veidų. Kantne sėdi pailgu veidu auga
lotas vyras ir stipriai tampo armoniką, o ilgi jo 
pirštai Šokinėja nuo klavišo prie klavišo, ir vik
ri muzika bejasi svetaiRėje> užbardama kiek
vieną ausį bei priveikdama šokti net nemokan
čius. Alfonsas jaučias savo muzikos galią: iš
didžiai atmetęs galvū j |įlin^įi tem
pia dumples ir duodą laisvę savo pirštams, gi šie 
lieja pačią geriausią muzikos srovę; jos pilna ( 
visuose kampuose, nrt kieme po klevais, nakties

prietemoje.
— Vincai, na, ką. tu dabar, suknutę perplė- 

ši, Vincai nustok, — šnabžda duslus mergaitės 
balsas, troškinančių bučkių ti’ukdomas. Vincai, 
tuojau pasibaigs polka, visi išeis ir mus pa
matys.

— Nė velnio jie nematys, aš labai myliu ta
ve, Agute, kokia tu gera, leisk, aš nieko blogo 
nepadarysiu, na, leisk, Agute.— Atsako sunkiai 
šniokščiantis-vyro balsas.

Alfonsas prispaudė reikiamus klavięus.spū- 
striėjo dumples ir polka staiga sustojo. Pasiten
kinęs ir išdidumo kupinas dėl ką tik sugrotos 
šaunios polkos, ištraukė savo pečius iš armoni
ką laikančių dilių, pagarbiai padėjo ją ant suo
lo, nusišluostė prakaitą. Surizgęs šokėjų būrys 
klebėjoj juokėsi kai kas plojo rankomis, praeida
mi lenkėsi iy dėkojo muzikantui. Tučtuojau dau
gelis veržėsi lauk, Į kiemą, atsigaivinti nakties 
vėsa, ir būriavosi mergaitės į vieną, vyrai i ki
tą būrj, oJklegesiui ir juokui nebuvo galo. Grei
tai Aliobsas ^pasiliko svetainėje vienas su savo 
armonika ir berūkančia cigarete.

— Tai jūs vienas, Alfonsai?
•f' < (Bus daugiau) . -

PATS Skjtfrtk Ifr <
SKAiTYtl DifcNHASTI 'NAUJieHOS0
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H. VILIAUS

doL MiiModernios poezijos knyga.
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigui 

tokiu adresu:
Naujienos, 1789 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 Funeral Home and Cremation Service

Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

W^rche^tar Community klinikos 

Medicinas direktoriui

19M & Manheim Ri, WestchoMoz, Iii. 
VALANDOS: 3—d darbo dienomis

® “Lietuvos Aid

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ
Programos vedėja

Tei.: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-8555
ŠervįĮ“46i-8200, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103id Street 
Valandos pagal susitarimą

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

SL PetenburR. Fbu. 124U v&u

iš WTIS stoties, 1110 AM banga.
2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374

Didieji Chicagos sunkvežimiai vežė į Rytinę Tauti
nių kapinių dalį didžiausius akmenis ir cemento blokus.

Antano Pavilonio nuotrauka

ATGARSIAI Iš CHICAGOS LIETUVIŲ TAUTINIŲ 
KAPINIŲ METINIO SU SERIN K IMU

(312) 226-1344

1JL

GAIDAS - OAIMID

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
gąiė venų išsiplėtimo hemo. 
rokių gydyme.

5540 S. PULASKI RD. 
Chicago, I1L 60629
Tel: 585-2802

Upytės Draugiškio Klubo susi
rinkimas įvyks penktadienį; ge-' 
gūžės 3-čia dieną, Aneįes Kojak 
salėje, 4500 So.
Pradžia 1:00 vai po pietų.

Po susirinkimo bus vaišės.
A. Kalys

Talman Avė. i

. OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

£618. W. 51st Si. TeL 737-5149

ir “coctset leases”.

Lietuvių Brighton Parko Mo-| 
terų Klubo narių susirinkimasĮ, 
įvyks ketvirtadienį/*-'gegužės 21 
dieną, 1 vai. po pietų? Anelė J 
Kojak salėje, 4500 So. Talman.: 
Narės prašomos atsilankyti, nesi 
yra daug svarbių reikalų ap » 
tartu Po susirinkimo vaišės.

E. StrungysĮ

Antenas Pavilonis
V - * - . . . 7-

INKSTŲ, PŪSLĖS i R. 
PROSTATOS CHIRURGIJA . 
1656 West 63rd Street 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

VOKIETIJOJ MIRĘ 
LIETUVIAI

, (TgsinysJ

Tai yra didelis melas, tiesiog 
apvagiu imas ir žiaurus asmens 
žeidimas. Aš protestavau, bet 

šalia Ktizc sėdintis gerbiamas

Dar pirmais metais, kai mane 
išrinkote direktorium (tada ad 
ministratorinm buvo Stasys Kas
ias). Aš, turėdamas laiįo, įsigi
linau į kapinių raštinės knygas 
ir.- nuo. Kaslo -išmokau administ
racijos dąrbą. Man tas neilgai 
truko, n,ės. aš jau turėjau paty
rimo iš kitu darboviečių. Išmo
kau kaip su-sirasti -įklypą. duo
bę; patarnauti laidotuvėms ir 
Visą kitą adĮąiuistracinį darbą- 
Kasioj išvažiavus dienai ar sa
vaitei, aš jo vetore atlikdavau 
administratoriaus darbą. Kasiu! 
išėjus j pensiją paliuesuodavau 
naują mąnedžerį K. Truskųną. 

j Julius Kiizas .sako., kad Povi- 
; Jonis. 1983 metais algos gavo $ 
' 4.000,00. o 1984 metais algos ga
vo $3,000.00, bet.nei jis, nei pre
zidentas Gerulis pepaaiškino. 
kad tai nebuvo- direktoriaus al
ga, bet administratoriaus. Admi

Ofise tsUfenas: 776-2880, 
kstKiencifos ttlef-: 443-5545

Florida

VYTAUTAS Ruseckas mirė J kunigas, daktaras Bugenius Ge- histratoriusr ar jo pavaduotojas 
pr. m. lapkričio 2 Mūnchen-Lu-; rulis.. kapinių:.direkcijos, ir tos yra įgalioti išrašyti darbūrin- 
dwigsfelde. Palaidotas lapkričio J dienos pirmininkas manęs ne- kams savaitinius čekius už sa- 
6 Mūncheno Westfriedhof kapi
nėse- Gedulingas mišias aukojo 
kun. A. Rubikas Ludwigsfelde. 
Buvo gimęs 1922. IV. 15 ši a u- 
liuose. Mechanikas - šoferis. Li
ko žmona, dvi dukros, sūnus, se ]a 
šuo, brolis.

rulis, ’kapinių:-direkcijos ir tos yra įgalioti išrašyti (krbinin-

vartės darbą. Administratorius 
’ ar jo pavaduotojas yra direkto
rių įgalioti ir s.au išsirašjdi če
kius, bet visuomet išrašoma pa
kvitavimo at-skaita ir visiems di
rektoriams tas yra žinoma. Aš 
manau, kad ir J. Kuztri tas yra 
žinoma, bet jis sąmoningai ma
ne suniekino ir apšmeižė.

' .r . ■’* t -- J

.Dabartinis manadžėris' Sau
lius Balsys'buvo pasamdytas pa
čioj 1983 metais pradžioj. Mau 
teko jį visą mėnesį- treniruoti 
.Balsys- yrą aviacijos., atsarginis; 
karys ir vieną, savaitgalį į mėne- 

? sį turi eiti atlikti karinę prievo
lę, dviem ar trim savaitėm kiek
vienais metais turi išyąžįuoti 
toliau kur nors “manevruoti”, 
tai kas nors kitas turi jo vietą 
užimti. Aš tą darbą atlikdavau i? 
man užmokėjo, bet ne kaip di
rektoriui, bet kaip administrate 
riui. J. Kuzas ši reikalą išvertė

J ’visai kitaip.
Labai daug darbo įdėęau nau- 

■jai konstitucijai paruošti, kapi
nių steigėjams paminklui pasta-i^ 
Lyti ir duomenų surinkti. Reikė-) ' ' 

(Nukelta į 6 psh) “

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA L Alt RIJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMŲ AGE AVENUE 
TeL 927-1741 - 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CON I > M IO NED KOPLYČIOS

tėvas ir sūnus

2533 W. 7 J si Street
1410 So. 5h th Ave., Cicero

TRYS nnniTNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS Ali IOMOBMAMS PASTATYTI

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
SU Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Apdraustas parkraustymat 
ii Ivairiy atstumu.

ANTANAS VILIMAS
TaL 376-1882 ar 376-599C

PERKRAUSTYMAI

MOVING
— Pilna apdraudę 

ŽBMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
IL iERiNAS, Tai. 925-3063

SOPHIE BARČUS
UOUO IIIMO1 XALAWOOi

WtadlesiaJw fr MfcoltoiaU 
nuo 8:20 1H 948 tbL ryt*. 
SHtiaa WOPA . 14M AM 

traB«Jiu*|«inM It m9^
Park*.

Y•*[«,— AltUaa D*«Aw

7154 U. MAPtKWOOO AVI. 
CMCA6C. H. 4MM

T*Wj 771-1 MJ 
/

I I _ IIWIU ' T
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\ I i

paisė. Ignortiodomas parlamęii- - 
tines taisykles ir toliau leido
J. Kuziii meluoti. Mane pakvie- ■ 
tė pačioj pabajgoj. Aš kiek galė ■ 
jau pasiaiškinau, bet nuodų sėk- ■ 

jau buvo pasėta, ir galimas ■
daiktas, kalt kai kur ir -prigijo. ■

Gerbiamieji sklypų savinin- ■ 
— Aviacijos satelito iškilimas) k?į a£, jūsų išrinktas kapinių B 

naujon orbiton kainavo tiek,’ direktorium, ištarnavau dvyliką B 
kiek kainuotų 72 kovos lėktų- metų ir Tautinių Kapinių nei a 
vai vienu centu nenuskriaudžiau. B

Keturių metų mirties sukaktis

Rokiškio aps., Skapiškio vi

Kandrenėlių sodž

URŠULĖ ir BRUNĖ

SILVESTRUI GRAŽIUI

mirus, jo žmoną Bronę, sūnų Paul, dūkią Marv,įi'| 
artimuosius nuoširdžiai .užjaučia / |

. ' BRIGHTON PARKO LiETUVIŲ/J

■ NAMŲ SAVININKŲ DRAUGIJA

ANNA ALBRECHT

Pagal tėvus Bliezsa

Gyv. Evergreen Park, Ill.
Mirė 1985 m. balandžio 28 d., sulaukusi 81 me

tų amžiaus. Gimusi Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 30 metų
Paliko nuliūdę: sūnus Willie, marti Regina, 

duktė Eva Labanauskas: anūkai: Rūta Reward, jos 
vyras Jeff, Meta Bonnell, jos vyras Daniel, Vilius 
Albrecht, Lisa Albrecht, Angelika ir Rasa Laba
nauskas; proanūkai: Christopher ir William Re
ward bei kiti, giminės, draugai ir pažįstami.

Velionė buvo našlė mirusio Wilhehn.
Vietoj gėlių, prašome aukoti bažnyčiai.
Ketvirtadieni, nuo 4:00 iki 9:00 vai. vak., penk

tadienį nuo 10:00 vai. ryto iki 3 :00 vai. p. p. kūnas 
bus pašarvotas Lack-Lackawncz koplyčioj, 2424 W. 
69th St., Chįeagoje.

Penktadienį, 3:00- vai. p. p., velionė bus perkel
ta į Lietuvių Luteronų Evangelikų Tėviškės bažny
čią, kur įvyks budėtuvės 7:00 vai. vak.

šeštadienį, gegužės 4 d., 10:00 vai. ryto bus nu
lydėta į Evergreen kapines.

Visi a. a.-Anna Albrecht giminės, draugai ir 
pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsi- 
synįkinijųa. ,4

j , **j! ' i ■- ■ ■ •
Nuliūdę lieka:'Sūnus, duktė, anūkai, proanūkai.

Laidotuvių.’direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs.
Tel. 737-12IX

1424 South- 50th Avenue 
Cicero, 111. 60650 

To U 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ I.AIDOJDIO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai: 
JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

Aikštes 'inn mobiliams pastatyti

STEPONAS (. LACK ir SŪNŪS “
I.AIKAWICZ

Laid Lj Direktoriai

2424 West 61 h Street — Tel. RE 7-1213

11028 Southwe>t Hwy., Palos Hills, Illinois 
1( 1. 974-4410

——------------------------------- ■————- —--------------------- -

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-160 3

z -- -—---------—---------------------- —.—----------



ANICETAS DIEKI S APLANKYS '

Ame'tas Dilkus, praeics sa 
v kės pradžioje atšventęs sa'r I 
90 mNų sukaktį nutarė aplan i 
kyli senus savo draugus. Iš In
dianos užvažiavo į Naujienas ir į 
paprašė su-stabdyti, kol iš kelio-I 
Iiės grįžti.

Pirmiausia jis r?ngiasi aplan
kyti Floridą, iš Floridos jis ren j 
giasi važiuoti j Kalifornią, o vė
liau jis užsuks pas senus savo

— O kiek tu jų dar turi?
— Teisybę pasakius, daug jų 

nėra. Didelė dauguma jau iške- 
; Lavo. ners jiems dar nereikėjo 

■ skubinti. Savo laiku turėjau 
daug di augų, o pažįstamų dar . 
daugiau. Ž nai, kad Floridoje, I 
Kalifornijoje ir Arizonoje jų 1 
dar yra po vieną,o kai nuvažiuo
siu. lai vietoje gal dar surasiu 
ir daugiau.

— O kur iš Lietuvos ?
— Aš esu nuo Panevėžio, nuo 

Krekenavos, iš Pabiržės. Mums 
' yra apie 7 mylios iki Krekena
vos. Amerikon atvažiavau prieš 
Pirmąjį karą. Atvažiavau tie
siai į Chicagą, nes čia buvo pa- I 
žjsitamų nuo Krekenavos. Pir
miausiai gyvenau 18-tos gatvės 
kolonijoj. Tada ten daug lietu
vių gyveno. Iš ten persikėliau į 
Liluanicoj o vėliau nuėjau i biz- 
vit ir geležinkelio. Iš ten ir vėl 
prie 18-tcs. Kelis metus gyvenau 
ituanicoj, o vėliau nuėjap į biz
nį. Turėjau pinigų, tai prie 16 
ir Ruble St. įsigijau taverną.

— Ar degtine mėgdavai ger-O O O

ti?
— Kaip negersi? Turi gerti, 

kai tau fundi j a. Bet kai pabūni 
ilgesnį laiką tavernoje, tai pra- 

’ dedi gerti citvirką. Visą laiką 
karčios negali gerti. Viduriai ne 
išlaikys.

— 0 kaip sveikata?
— Iki šio meto viskas buvo

g-ra i Kai jūs užkrėtėt Chk-a- 
gaje pieną, tai buvau pagavęs 
■’salamonką’. Bet dabar jau 
Inaejo. Porą savaičių ji mane 
pakankino, bet jau- praėjo. Jei
gu būčiau dar sirgęs, tai kelio
nėn nesileisėiau.

O kaip akys?
— Su rtkiin. lai bėda. Nema

tau. Kol dar jaunesnis, tai gali 
akinius prilaikyti ir gali skaity
ti, bet kai akys jau privargsta, 
tai ir gydytojai nieko negali pa
dalyti. Man mieravo, taisė irtai 
kė. o kai pr itaikė pačius geriau
sius akulicrius, sumokėjau virš 
šiurio dolerių, tai nieko negalė
jau skaityti. Pasakiau gydyto
jai, kad visas jes darbas niekam 
neliko. Be akiniu, jis man davė 
padidinimo stiklą.; Tą aš galė
jau padaryti ir be akinių.

Kai sulauki 90 metu tai jau 
esi beverk visas knygas perskai
tęs, tai nėra ko nusiminti, kad 
ir akinių neturi.

— O kokius, gydytojus turi?
— Tais laikais 'geriausias gy

dytojas buvo Dr .Karalius. Vi
suomet nueidavau pasiklausyti 
jo pasakoj imti apie ligas ir kaip 
nuo jų apsisa ugoti. Mano dakta
ras, tai buvo dr. Zalatorius. Jis ' 
turėjo ofisų čia- pat šalia Nau
jienų, prie aštuonioliktos,

— O kas dabar gydo?
—Dabar daktaro neturiu, Kai 

dr. Zalatorius mirė, tai mano Ii- ’ 
gos pasiba.igė. Pas nepažįstamą 
daktarą nedrįstu eiti, o pažįsta
mų neturiu. Dabar gyvenu In
dianoj, H chart e. Kai “salamon- 
ka” užpuolė, tai nuėjau pas vie
tos daktarą.Jis man pasakė,kad

Naujienų — ni?k<> nežinai. Kai 
keliai dienas negavau, tai susi- 
rupi-iau, o kai a.ėjo, tai paskai
čiau, kad Jūs turte bėdos su rin 
kėjais, kaip ir Indianos laikraš
čiai.

teisingas laikraš-
lis..

— Iki pasimatymo.
Tas 9!) melų sulaukęs Dilkus, 

skaitęs Naujiems nuo pirmo jų 
n tunel io

Reporteris

1985—1985 METŲ REGISTRA
CIJA VAIKŲ NAMELIUOSE.

Kriaučeliūnų Vardo Lietuvių 
Montessori Vaikų Nameliai pra
neša, kad jau dabar galima už
registruoti vaikučius ateinančių 
metų klasėm.

Montessori metodas yra auk
lėjimo sistema, yagal kurią ug
doma vaiko asmenybė, ir tobuli
namos jo fizinės ir intelektua
linės jėgos. Aplinka ir mokymo 
medžiaga yra taip paruoštos,' 
kad vaikas savarankiškai galėtu 
dirbti.

Vaikų Nameliuose veikia Mon- 
tesoriniais principais vedama 
priešmokyklinio amžiaus vaikų 
darželis. Rytinė klasė yra veda- 
mia lietuvių kalba, popietinė 
klasė — anglų kalba, kurioje, 
taip pat, lietuvių kalba yra pri
statoma.

Vaikai priimami nuo 2 metų ' 
9 mėnesių iki 4 metų 9 mėnesių. Į 
Rytinės ir popietinės klasės vyk-; 
sta penkias dienas savaitėje, po 
tris valandas į dieną.

Visi tėveliai raginami daly-' 
vauti bendruose tėvų susirinki-

į 4—5 dienas praeis ir nieko ne- muose ir asmeniškuose pasikart, 
buvo ir praėjo.

— Kai grįši iš kelionės, tai už
eik .

— Jau reikės tai padaryti,Tu
rėsiu Naujienas vėl užsakyti. Be

9 
V 
y 
■Ml

|

Skautai pasitinka pavasarį.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
O ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ j--——-

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

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

MAL BSTATI PO* 4AL9 | «AL *fTAT« PO* SALI

SPOGIMAS PADARĖ
NAUJIENOMS DAUG ŽALOS
(Atkelta iš pirmo puslapio)
šeštadienį reikėjo šaukti po- 

j liciją, piane? ii apie namui pa
darytą žalą. Be to reikia imtis 
priemenių, kad bendrovė, pa- 
darilsi žalą namui atlygintų. 
Stiklai ir sienos turi būti tuojau 
pataisyti. Biznio įstaiga negali 
stovėti dabartinėje padėtyje. 
Viskas turi būti tuojau patSi- 

. svta. 
1

Atgarsiai iš Chicagos Lietuvių 
Tautinių Kapinių metinio 

susirinimo

‘pa

nel

balsais- (Gal užtai turėčiau 
dėkoti” kolegoms Kuztii ir 
ruliui). Bet aš nesijaučiu 
kiek nuskriaustas. Ištarnavau
dvylika metų ir jau neesu jau
nuolis. Reikėtų daugiau jaunes
nių verbuoti Į direktorius. Trys -LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE, 

naujai išrūkti yra šiek-tiek už t- 
mane jaunesni, Amerikoj gimę 
ir augę geri lietimai, reikia ti
kėti, kad jie 
bus naudingi. O

Aš labai norėčiau, kad pas 
sklypų savininkus pasiliktų min 
tis, jog mane neišrinko dėl to,!

BUTŲ NUOMAVIMAS 
t WAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

» NOTARIATAS • VERTIMAI.

YBQ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTUKl

r. BACEVIČIUS — BEIX REALU 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 ■ > ~

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

(Atkelta iš 5-to puslapio)

surasti iš keliolikos knygų 
“išknysti”, kas buvo Čarterį pa
sirašęs, kokios organizacijos įkū 
rė kapines, kas buvo direkto
riais ir kada. Tą visą jūs galite

jo

MIELAS LIETLWI, MIELA LIETUVE!
Vėl artėja diena, kada Tavo sąžinė turės laiky

ti egzaminą. Tu vėl būsi raginamas-a balsuoti fron
tininkų ir akiratininkų užvaldytoje organizacijoje 
— Lietuvių Bendruomenėje.

RIMTAI APSVARSTYK IR APSISPRĘSK i
1. Ar nori, kad Tavo balsas stiprintų VLIKo ir. 

ALTo griovėjų užmačius?
2. Ar manai, kad išeivijos veikloje nereikia pa

sidalinti darbo sritimis, ot veikti “savanoriškai”, ne
žiūrint, ką kiti daro? .

3. Ar pritari, kad visų patriotų lietuvių ben
dros organizacijos būtų perimtos Į vienos grupės 
“valdm”-ir. naudojamos - tos grupės siekiams vyk
dyti? .f/

4. Ar manai, kad ALTo ir VLIKo finansinės 
paramos mažinimas yra mums naudingas?

5. Ar tiki, -kad sąžiningas Tavo balsas gali at
sverti šimtus “balsų”, atsiųstų pagal laikraščių 
skaitytojų, oragnizacijų ir telefono knygų sąrašus?

6. Ar pritari, kad jaunimas būtų mokomas iš 
okupantui palankių vadovėlių, lankytų Kapsuko 
kursus Vilniuje ir užaugtų pilnais okupanto patai
kūnais?

7. Ar manai, kad Maskvos šūkis atskirti jauni
mą nuo vyresniųjų yra naudingas išeivijai ir viso
keriopai remtinas?

8. Ar pritari, 'kad saujelė vienos grupės fronti
ninkų turi teisę diktuoti visos išeivijos veiklai, o 
šimtai tūkstančių “likusiųjų” turi klausyti jų ko
mandos?

9. Ar tiki, kad asmenys, kurie traukia savo tau 
tiečius į amerikoniškus teismus, yra verti atstovai 
ti visus lietuvius?

10 Ar tiki, kad šie rinkimai bus “demokratiš
kiausi iš pačių demokratiškiausių” ir sukurs labiau
siai demokratinę išeivijos santvarką?

Jeigu j visus šiuos klausimus gali atsakyti
trumpu ir aiškiu “taip”, tai nesvyruodamas
dalyvauk ir balsuok -gegužės mėnesio rin
kimuose.

JAV R. L. BENDRUOMENE

noram tr r

bėjimu-ose apie vaikus, kad ge
riau galėtų susipažinti su Mon
tessori metodu ir jų vaikų dar- matyti- iškalta steigėjų pamink- 
bais.

Vaikų Namelių mokslapini- 
giai, žymiai mažesni už kitų 
Montessori -mokyklų, nepaden
gia visų mokyklos išlaidų. Tad, 
tėvai ir visuomenė yra prašomi 
remti parengimus, reikalingus 
mokyklai lėšų sutelkti.

Tėvai, turintieji mažamečius 
vaikus, kurie domisi ' 1985 — 
1986 metų registracija, yra pra 
šėmi skambinti telefonais: 476- 
4999 arba 436-0769. I

lo granite. Jau daug medžiagos 
turiu surinkęs knygelei 75 metų 
kapinių įsteigimui paminėjimui. 
Toks darbas užima nesuskaito
mas valandas laiko ir darbo. Už 
tą darbą jokio atlyginime man 
niekas nedavė,, aš neprašau ir ne 
prašysiu. As tą visą savo darbą 
mielai aukoju Čikagos Lietuvių 
Tautinėms Kapinėms.

Praeitame sklypų savininkų 
susirinkime aš rinkimus į direk 
torius pralaimėjau tiktai trim

musų kapinėms a mūrinis. Labai geros pajamos. 
I Dilelis butas savininkui. Geras inves- 
I tavilnas.
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 

į pirkinys.

kad ^"blogas žmogus ir h-®**'
nines nuskriaudžiau, tai užtai. 
mane iš neįšrinko. Tokią mintį;
mano “kolegą” Kuzas sklypų sa-} 
vininkams | mėgino Įskiepyti.

Mudu su Klemka gal pilnai 
sklypų savininku neįtikinome 
apie žalingą kapinių žemės ap
vertima. bet visgi gerokai sunur, 
tėm esamą kapinių vadovybę. | 
Jie buvo priversti ieškoti pagel- j 
bos ir patarimo pas inžinierių: 
Joną Talandį, kuris pataria seną į 
kontraktą panaikinti ir naujai_ esantis 6 metų namas, turintis 7 
pasirašytą kontraktą, taipgi kon' kambarius, 3 miegamuosius ir 

garaža. 2 akrai žemės, 2 mylios O V
į Bass Lake. Telefonuokite 1— 
219-772-3086.

traktorių atidžiai prižiūrėti, kad; 
darbą atliktu pagal sutarti. Skly ’ 
pų savininkai metiniame susirin ’ 
kime tam pritarė. Reikia tikėtis, 
kad direktoriai tą nutarimą kuo ;
greičiausiai įvykdys.

A. PovUonis-Powell
PATS SKAITYK IK KITUS i 

PARAGINK SKAITYTI
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS’Trumpai PASSBOOK 

SAVINGS...
see us for

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

Parsiduoda gerame stovyje

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, x 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS^

Tel. 585^6624

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto I*HLeq£.
Dirbu ir užmiesčiuose, groll, 

janptuotai ir sąžiningai. -i 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tol. 927-3559

* DĖMES!O / 
62-80 METŲ AMt VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkana.

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Avfc, 

Chicago, 111.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

Dengiame ir taisome visų 
šių .stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
6557 S. Tąlmcm Avenue

Chicago, IL 60629 j J

434-9655 ar 737-1711

Notary Public 

INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplewood, Te!.254-745£

Taip pat daromi •ytertimai, giminžL 
iškrikimai, pildomi pilietybės prv

— Chicago.? Lietuviu Spaudos 
klubo susirinkimas įvyks gegu
žės mėn. 3 d. 7 vai. vak. Lietu
vio Sodyboje, esančioje 6515 S. 
California Ave. Nariai prašomi 
gausiai dalyvauti ir kelti paste
bėtus netiikslumus. Bus diskusi
jos iškeltais klausimais ir kiti 
įvairūs pasitarimai. Valdyba I

Venecuelos lietuvių draugija 
Motinos Dieną, š. m. geg. 11-tą, 
7:30 vai. vakaro, šeštadienį ruo
šia renginį Šaulių salėje, esan
čioje 2417 W- 43rd St. Auka 
vienam asmeniui $12.00 Rezer
vuokite vietas telefonu 585- 
3185.

WISE

Unft cm of d*w8star 
to one* a day, after 
waning ateni. and cut

H«h .
lnt»re*t Rate* 

paid on Srvtris

Interest Compounded 
Dagy md Psid QusrteHj

financing.
P AT OUt LOW UTS

į?’*’?*;. I TOHNGTBAITIS
I Advokatų įstaiga 
į| 
: t 5247 S. Kedzie Avė.

(312) , ib-8700

•"ŠF. lapelis/ Agėrtt <• ' 
3204% W*A5th St

x ' Everg. Pirk, III. .... 
50642 - 424-8654

GINTARAS P. ČEPĖNAS

Mae
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; r * 1 ' i' ■ *’* ; • j
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Advokatai

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

Seštad..- nuo 9 vai. r. iki 12 vaL i. 
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
t64> Wert 63rd Strnrt 

Chicago, UI. 60629

Mutual tedęril j 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60608

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747
BDUISt *on.Tu*.rrl.»-4 Thur.9-1 Sit. 9-1

SERVING CHICAGO LAND SINCE 1905 •

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naajienoee galim* gauti nepaprastai įdėmin* gydy
tojo, riiDomenės veikėjo ir rašytojo Btrtminimua.

Dr. A. Gw5b — MINTYS IR DARBAI, 259 p«U liečia 1906 
metų jvykiu*, Jablonskio ir Totoraičio jaunai diena* b 

lux' 7-fmfnim* _____ __________________ ———   58.0C'

Dr. A. J. Gus?en — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais ---------------------------

Minkštais viriellais, tik-----------------------

Or A. J. Guaaen — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionė* po Europą įspūdžiai. Tik-

Gaftma taip pat uiaakyti paštu, atsiuntua feekj arba 
noney orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant II perriuntirno Klaidoms.

H-00 
w.oe

ElOI

Į ta KAESTID ST^ CMCA8O, IT t*Hf

■-

Miko Šileikio apsakymu knygy 
“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.

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

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

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų adminislracijoje. 
Knygos kaina — $3.95 (su per
siuntimu).

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BULAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandor -• 

Nuo 9 ryto iki 5 vai- popiet 
Šeštadieniais pagal susitariam

<406 S. Kedilu Ava.
Chicago, UI. 60629

TeL: 778-8000

6 — Naujienų*, Chicago, į, III




