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AMER. LIET. TARYBOS VALDYBOS POSĖDIS
Amerikos Lietuvių TarybosAmerikos Lietuvių Tarybos laikraštininkais ir įvairiomis įs- 

valdyba birželio 14 d. savo po- taigomis.
PADĖKOS RAŠTAS AMBASA

DORIUI SCHIFTER

' JAV delegacijos vardu amba
sadorius Richard Schifter Otta- 
wos konferencijoje pasakė ke
lias kalbas ne vien gindamas žmo 
niu teises, bet ir ypatingai iš
keldamas priespaudą okupuoto-

I jė Lietuvoje, varžant žodžio ir 
j informacijų laisve darant daug 
•j kliūčių religijos sritvje, įvedant 
Į sunkumus ekonominėje ir sočia- 

» . { linėie sritvje. Amerikos Lietuviu
Taryba pasimirė ambasadoriui j 
Schifter padėkos raštą už Lietu-1 
vos reikalu gynimą ir apskritai 
už pastangas sulaikyti Maskvos ;

sėdyje, Čikagoje, nuspręndė, kad 
šiemet ALT suvažiavimas bus 
šaukiamos rudenį, lapkričio 2 d. 
Tautiniuose Namuose. Suvažia- { 
vimo metu bus paminėta 10 m- 
sukakties nuo . mirties ilgaaireči® 
ALT pirmininko Leonardo Ši* 
mučio. j • ■ :

Posėdį pravedė pirm. Tėodę-| 
ras Blinstrubas. Savo pranešime i 
jis -pažymėjo; kad jam teko ALT I 
-o vardu dalvauti Liet, istorijos | 
draugijos metiniame susirinki-j 
me. partizanų minėjime, ’ trend-« “ 
mų minėjimo Cicere mieste. Rąš 
tu nusiųsti sveikiniinai p. L.. Gy
dytojų S-gos suvažiavimui, pa-j 
siusti laiškai Illinois kongresma-! , . . , .. _' , ... , ;° , j koloniahne eksnansuą. Po rastunamsį kad jie balsuotų už Pabal-’. . r -_ _... , ,pasirase pum T. Blinstrubas ir rijo laisves dienos paskelbimą,]. *. . ,., , ,w T ..., - ' • -z-tiftf. air. kun. J. Prunskis.vedamas sus.-rasmej imas su NBC Į .: , ... . ., } ALTo Inr. Bmletem.ftelevizijos tinklu del jų netiks- į 
lių informacijų apie Lietuvą.

Dr. J. Valaitis paįnfbrmavo 
apie .pabaltiečiu ruošiamas. dę-_ 
monstracijas Vašingtone. San 
Francisco ir kituose miestuose 
ryšium su okupacijos 4fr‘jn. su
kaktimi., Birželio 13. <Ų 'Jringt 
Pabaltiečiu K-to ruošiamas priė
mimas kon^'ese-'&yaldžios na
riams ry^^^^.^pakjiiol.Lais- 
vės die^^^pi^^j^pie pa j 
baltieę^ '^Myį$yuįęg;^'Qtąvoje,'{ 
taiptaifinesr- kdriferehcijOs Vine-!

Lažaų^aS/p^p^^kad^ryJ E*35 
šiam su 
delis parefe

earurš'u L tetymo projektą, 
senat,? rūpintis sen. Jc' ry Joyce; 
o atstovų rūmuose vi ką prave
dė atstovas Bruce Richmand. 
Prokuroro N,?il Hartigano šta
bo nariai liudija atstovų rūmų 
komitetui, kad įrtatymas būtų 
pravestas. Dabar viskas pasiųs
ta gubernatoriui, kad pas'rašy
tu. •*- I

Pats Hartiganas džiaugiasi, 
kad šie nutarimai pravesti ir pa
siųsti pasirašyti. Tai bus laikina 
netuit ngiems farmeriams pa
rama. Ji galios iki 1987 metų 
gruodžio mėn. 30 d. Jeigu, klau- 
simtas iki to m,-‘n nebus išspręs
tais, tai teks įstatymą pratęsti. 
Šiam reikalui atstovų rūmai jau 
paskyrė $134,725 dclerių. Sena
tas turės ši reiksią sutvarkyti, j

MAŽOS ŠIMPANZĖS MOKOSI 
KALBŲ

■ ATLANTA, GA. — Moksli
ninkai nustatė, kad mažos šim
panzės beždžionės luri gabumus

gaus vartojamus garsus, bet he- 
turt b^O: stygų. Jos gargaliuo

tum UŽkįtŠlI.SLOSį, 

Is^mokywo žo-
-ja, ;

džilis.

-Mokytojas. įrengė elektroninę* 
hiašina kuribfėr Vaizduo jami ivai

i LMišv^. .Čfct
/ sužiba '^ik

E^^dus- antraji;
išsiuvinėta’ v-1-,200 ^-ęgzeiripįįorių.-T^-^nįrąjy-s;: k < 
mūsų atstovybei’,įVaŠm^tbne,j ■Suskaičiuoją "y 
VLIKo centrui 5 ir ki-
vamš Danijoje ir švedijpje. Įį-tus skaičiusi Beždžionės turi ge- 
Laisvės žygį-. Baltijos; jūra-lietu- Tą klausau 1L
vių įsirašė jdaugiau kaiMokslininkai bandė? ir su ki
viai ir estais čia daugiau aktyvu- .tomis beždžionėmis, bet kitos 
mo parodė.-'Planuodama išleisti /nesupranta žodžių, nebando jų 
anglų kalba knygelę.-skirtą jau-t ištarti ir nepajėgia paspausti re i 
rūmui, apie Lietuvą ir ALTo kalingą mygtuką, bet mažosios 

šimpanzės supranta ir paspau
džia reikalingą ženklą.

vienos rankos

veiklą. Tariamasi tuo reikalu 
su dr. A- Bildrecki.U. -

Ižd. M. Pranevičius painfor
mavo, kad -ALTo skyriams iš
siuntinėti aukų rinkimams lapai.

Kun. J. Prunskis' papasakojo, 
kad anie ALTo įstaigos laiškus 
įvairiuose JAV laikraščiuose ži
no ir Lietuvoje iš Amerikos Bal-

PARAMA NETURTINGIEMS 
FARMERIAMS

' SPRINGFIELD, Ill.- Praei
ta savaitę Illinois valstijos v pro 
•kuroras Neil Hartigan pasiuntė 
gubernatoriui pasirašyti įstaty-

PIRMADIENĮ ITALAI 
IŠRINKO PREZIDENTĄ

■ I

ROMA, Italija.— Vakar italai 
rinko krašto prezidentą. Jį ren- . 
ka senato ir kongreso partijų va 
dai ir renkami elekloriai.

Prezidento pareigas ėjo socia
listas Sandro. EerlmL . Jis. buvo 
ir tebėra pats poptrfiaurias žmo
gus Italijoje. Jeigu jis būtų kan j 
didatayę^ z tai niekas neabejoju;’ 
kar ’Įl^ėrtr^ Šiūlų buvęs iš rini
tas. /į . • -

i Bet dabartinis prezidentas ei
na 88-tus metus. Jis dar žvalus; 
..ir-gyvas., bet jis pareiškė, kad ■ 
nė vienas, -Italijos prezidentas; 
■nvkandida tavo antram termi
nui, tai-nekandidatuosiu, ir aš.

Atrodo, kad Italijos preziden
tu bus išrinktas krikščionių de-! 
niokratų atstovas Francesco j 
Gossiga. Jis yra Italijos šeimoj 
narys, kilęs iš Sicilijos.Bet svar-j 
brausią, už Cossigą balsuos Ita- ■ 
lijęs komunistai. Atrodo, kad jis > 
injeko komunistams nenusrkaJ- į 
.to.. Jis komunistų -i nekritikavo . 
ir rasdavo su jais bendrą kalbą, j 
Jis su komunistais svarbesniais J 
reikalais nesiginčija, o Sicilijoje 
su jais susitaria Jei krikščionys 
demokratai už Cossigą balsuos,! 
tai Cossigą bus išrinktas.

_Kinijos vyriausybė panai- 
kino visus varžtus kiniečiams ir 
kilų kraštų bendrovėms sta
tyti naujus- keleivinius lėktu-

so. Papasakojo apie kontaktus su mą ir projektą, kuris teiks ne- vus.

Cook apskrities šerifas kalba Lietuvių Tautinėse 
kapinėse Kapų Puošimo Dieną, šerifo motina buvo gi
musi Lietuvoje. Foto Martyno Nagio

George Busi

PREZ. REAGANAS, BUSH, KARIAI TARIASI 
APIE TERORIZMĄ

Nesusitaria dėl priemonių žiauriems teroro veiksniams 
sustabdyti

Viceprezidentas George Bush Pvomoje posėdžiauja 
su Vakaių Europos valstybių vadais apie paramą prez. 
Reaganolplanus Vakarų. Europą gintį .ir_ terorizmą su
stabdyti.

į WASHINGTON, D.C.— Pra- 
' eitą savaitgalį prezidentas Rea- 

ganas, viceprezidentas George 
Bush, saugumo tarybos parei- 

; gūnai, štabų viršininkai ir kiti 
į įtakingi pareigūnai aptarė prie- 
; mimes terorizmui sustabdyti.
į Susirinkusieji įpare gojo vice- 
■ prezidentą Geort ■ Bush organi

zuoti priemones prieš teroriz
mą. šį pasitarimą sušaukė pre_ 

i zklentas, matydamas teroro 
didelius veiksmus prieš amerikie 

. čius Beirute, Salvadore ir Grai- 
; kijoje. Prieš amerikiečius nau- 
i doja teroro veiksmus Nicara- 
į guoj ir kitose Centro Amerikos 
j vielose.
I

Viceprezidentas Bush sekma- 
; dieni jau buvo Romoje, kur su- 
I sirinko šiaurės Atlanto valslv- I 
: bių vadei aptarti priemones 
j prieš terorizmą.

Bet tuo tarpu įvyko keli ne- 
i paprastai žiaurūs .teroro veiks- 
' mai Vakarų Europoje ir Japo

nijoje. Teroro šaltiniai yra tie 
palys.

Indijos keleivinis B 747 lėk-

pradėjo kelti atvežtas prekes, 
sandelyje sprogo galinga bom
ba, užmušė 2 keleivius ir dauge
lį žmonių sužeidė.

Izraeldai išlrido 31 šijitą iš 
stovyklos, bet šijitai nepaleidžia 
nei vieno pagrobto amerikiečio, 
kol nebus išleisti 731 šijitai.

Tarptautiniai turizmo reikalai 
kasdien vis komplikuojasi. Bal
tuose Rūmuose susirinkusieji 
svarstė, kekių priemonių jie tu
rėtų imtis prieš šijitus, pradėju
sius vartoti terorą prieš ameri
kiečius. Visi priėjo išvados, kad 
tuo tarpu negalima imtis jokių 
priemonių, kol nebus išlaisvinti 
Beirute laikomi 10 amerikiečių.

Kyla balsas apie reikalą imtis 
tų pačių priemonių, prieš ko* 
munistų policijų, karius, kagė
bistus rusų pavergtuose kraš
tuose.

— Sociologas Pranas A. ^Ra
kauskas penktadienį palaidotas 
Bostone.- šveikauskvmė rūpino- 
nori visais laidojimo reikalais..

POPIEŽIUS PILNIAUSIAI PASITIKI ARKIVYSKU-Z 
I PU P. MARCINKUM

Pasikoriis -Ambrosiano banko prezidentui, buvo mestas,
įtarimas

P. Marcinkus

P. Marcinkui i

tas ir sprendimas nepaskelb-' 
tas. 1

1 !)82 metais Italijos Banco 
Ambrosiano prezidentas Rober
to Gaivi nuvyko Į Londoną ban
ko reikalų tvarkyti. Matyt, kad 
reikalas jam nevyko, nes jis vie- ■ 
toje Romos nuėjo po Londono > 
Blackfrias tiltu ir -ten pasi
korė. j
Prokuratūra pradėjo klausinėti

P. Marcinkų j

Vaticano bankas buvo pasko- ’ 
; tinęs Ambrcziano bankui ^l.l 
j bilijoną lirų, o V. Marcinkus ■ 
j įrašė sąlygą, kad bankas Ain- j 

broziano privalės atiduoti Vali- ’ 
kano bankui šveicarų frankais. Į

VA11KANAS, Italija. — Po
piežius Jonas Paulius II-sis, ga
vęs Milano teismo raštą, tvirti- 1 
na. kad ark u vyskupas Paulius { 
Marcinkus absoliučiai nieko ne-i
kaltas Ambrosiano banko byloj, 
pareiškė pilną pasitikėjimą, ar
kivyskupui Povilui Karčiukui ir 
palieka jį toliau eiti savo pa
reigas.

Popiežius visą laiką pasitikė
jo ark. Marcinkum, bet kai teis Į 
mas svarstė banko bylą, tai at
sisakė daiyti bet kokį pareiški
mą, kol tyrinėjimas nebus baig-

KALENDORĖLIS

Baniu tė Man įminąs.
Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:29.
Šiltesnis, lis.

Vatikano bankas davė pinigus 
liromis, bet apskaičiavo, kiek tai j 
i>ūtu šveicarų frankais.

Kai reikėjo atiduoti skolą, lai * 
turėjo atiduoti šveicarų frarr •

tavas, iš Indijos Pacifrko pa- 
krančiais. > pasiekė Vancouveri 
Montrealį ir išskrido į Airiją, b 
ten jis turėjo pasiekti Graikiją 
Egiptą ir Bombėjų, bet lėktu
vas nepasiekė Airijos.

Indijos lėktuvui pavyko per 
skristi Atlanto vandenyną, < 
kai jis pasiekė Airijos vandeni 
tai lėktuve'sprogo bomba ir lėk 
tuvas su 329 keleiviais ir Įguk 
įkrito į jūrą. Nustatyta, kurioj 
vietoje įvyko no’.a’.mė, bc'i da 
nenustatyta tikroji nelaimė, 
priežastis.

Kanados transporto lėktuvas 
B 474 pasiekė Japoniją, nurilei- 
do Xosita aerodrome. Japonai

— Savickas mano, kad teisi - 
ninkams mokvti bereikalingai 
leidžiami pinigai. Lincclnas yra 
geriausias pavyzdys. Būti teisi-n- 
kam svarbiau, negu žinoti te:- o

— ž ogai jau pssiekė laukus 
r p;ovas. Chicagoje kiekviena
me ketvirtainiame jarde jau čir
škėjo 7 žiogai.

— Demokratijos partijos va. 
lovybė neturi tinkamo vado, 
kuris pajėgtų vadovauti .

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo ^321.60.

kais. Bankas neturėjo liek lirų 
ir bankiiilavo.

Bet Milano teisėjas Mairrizio j 
Grigo išniekino teismui, kad tais 
laikais visa eilė bankų panašiai 
elgdavosi.

šveicarų frankas buvo pasto
vus, o italų lira kaitaliojosi. Va- 
t kano bankas turėjęs didelių i 
nuostolių. j

Kodėl bankininkas Calvi nu- j 
važiavo į Londoną pasikarti,

I tau) bri’ai ir 'neišaiškino. Bet
I teismas išaiškino, kad arkiv. P. 

Marcinkus teisingai pasielgė, ne- l 
nusižengė jokioms taisyklėms

r ncnusikalto veikiantiems įs. I 
talvm'sms. Arkivyskupas Mar
cinkus yra Ciceroj gyvenančių 
Marcinkų sūnus.

— Italai pranašauna kad nau
jų prezidentu bus Francescko 
Cossigą.

Visoje Italijoje vakar ėjo naujo prezidento rinki- 
mat Didokas italų skaičius ėjo balsuoti, bet balsai dar 
nesuskaičiuoti. Krikščionys demokratai susitarė su ko
munistais rinkti Sicilijos atstovą senate Francesco 
Cossigą.



TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIME
pud.ngri, kiltais ledai, g latiųcs 
valgiai, vaisiai, paprastas pyia-

Kūno, proto ir jausmę darnos pagrindai

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

Poniškos ligos maistas
Visokių yra artritų; viena rūšis jų yra po
niška — nuo persivalgymo-persisvaiginimo 
paaštrėjanti. Maistu geriausia ją lengvinti. 
Štai tas maistas.

"r Šlapimo rūgštis (uric acid) 
"kraujuje visada yra, nes kiek

vienas maistas turi tam tikrą 
■‘kiekį tos rūgšties druskų. Svar- 
■ bu podagra (poniška liga) ser

gantiems neprisikrauti perUaug 
Aos rūgšties į savo kraują. Tam 
"pasitarnaus žinojimas, kad rei
kia per visą gyvenimą tokiems 
žmonėms prisilaikyti reikiamo 
.maisto. Tas maistas ligoninėse 
-.vadinamas — LOW PŪRINE 
;DIET. Purinai yra tos medžią-_ 
,-gos, iš kurių pasidaro kūne m L- 
> lieta rūgštis, kurios druskos išsi-.<
kristalizuoja sąnariuose ir sukę-} 

Jia visiems žinomus sąnariui 
. skausmus. Ypač dažnai didysis' 

t vienos pėdos pirštas esti palies 
jtas, jo sąnarys paraudęs, patjJ 
Jįęs ir labai skausmingas. Vi- 
- Šiems žinotina, kad nebūtinai 
.{tas sąnarys, bet ir kiekvienas | 

kitas toje ligoje gali būti pa
liestas.

Reikia kiekvienom sąnariais 
■^^besiskundžiančiam būtinai pas- 
-rtikrinti savo kraują dėl jame 

esamo URIC ACID (tai šlapimo 
.rūgštis) kiekio. Esant padidin
tam tos rūgšties kiekiui, nors ir 

'"’’neskauda .sąnariai, reikia prisi
laikyti sekančio maisto per visą 
savo gyvenimą. Kartu reikia 
vengti visokios rūšies ALKOHO
LINIŲ gėrimų (alaus, vyno, 
degtinės, visokių konjakų, krup
nikų. . .) ■

Prieš podagrą dieta yra BEN
DRAS MAISTAS (jau šiame 
skyriuje anksčiau aprašytas), 
tik sumažintas šlapimo rūgšties 
(uratų) kiekis. Tuo būdu bus 
sumažintas pavojus tos rūgšties 
druskoms išsikristalizuoti kūno 
audiniuose, ypač sąnariuose.

Tokia dieta yra pakankama 
žmogui, tik turi fpenmažai gele-

TUKUS žmogus, jis- turės suma
žinti atsakančiai maisto kiekį 

■/idant pajėgtų atsikratyti perdi- 
delio riebalų kiekio.

;* Baltymų galima - pagausinti 
'naiulojant kiaušinio baltymus, 
‘•baltą sūrį ir pieną. Riebalų, taip 
^visų lietuvių pamiltų, reikės su
mažinti naudojimą, nes riebalai 
trukdo išsiskyrimą iš kūno su 

t šlapimu minėtai šlapimo rūgš-
ciai.

Galima valgyti sekanti maistą 
ir sekančio vengti

SKYSČIAI: trys puod?liai
pieno ar iš jo pagamintų gėra
lu. gazuoti vandenys..JBūfeiąi

NEVALGYTINA: riebūs val
giai: visokie toliai, su grietine 
gaminti pyragai-pyragaičiai.

Turtingieji ir paaštrina savo, 
iš prigimtie turimą podagrą, | 
valgydami visokiausius riebius Į 
valgius. Jie dėl to nutunka. Dar j 
alkoholiniais gėralais savo ligą j 
tokie turtuoliai sunkina.

RIEBALŲ: visokius riebalus 
reikia sumažinti savo maiste to
kiems ligoniams. Reikia nuo 
mažens pratinti vaikus prie 
normalaus maisto: neperdaug 
riebaus. Naudokime aliejų, bus 
g-rai šiai ligai ir sklerozei. -Pa
kaks DVIEJŲ valgomų šaukštų 
bet kokio aliejaus.

VAISIAI - DARŽOVĖS: visus 
visokius naudokime, ypač citri
ninių bent kartą gerai prisikirs- 
kime. Mažiausiai du-tris kartus 
jų dienoje valgykime.

MĖSA: reikia labai sumažinti 
jos valgymą: KARTĄ dienoje ir 
lik per PENKIAS dienas savai
tėje MAŽAIS kiekiais jos valgy
kime. Būtinai reikia prisilaikyti 
nuo mėsiškų valgių, nors ir la
biausiai jų pageidautume. Tur
tingieji jr: kamuojasi dėl tos li
gos, nes neatsisako jų pamėgtų 
mėsiškų valgių.

‘ JOKIU BUDU NENAUDOKI
ME:. gyvulio VIDAI S ttrganų: 
širdies, kepenų (tokių dešrų), 
inkstų. Jokios keptos, konser
vuotos, rūkytos ar marinuotos 
mėsos. Jokių silkių, sardinkų, 
žuvies. Jokių mėsiškų sriubų — 
buljonų. Jokių mėsiškų padažų.į 
Šiuo atžvilgiu mūsiškiai dažnai 
apsil<?idžįa: podagros tokie ne-

KLAUSINIAI: BALT YMUS 
naudokime, tik juos nekepin- 
kitūėi

SŪRIAI: vieną-dvi uncijas, 
tik venkime su gausiais priesko
niais gamintų. Lietuviškas bal
tas, dar bedruskis sūris čia busi 
labai vietoje.

BULVĖS: visokios bulvės, iš
skyrus KEPTAS ir jų DRIBS
NIUS (potato chips). Jau nuo

gėrimai. 1
DUONA: ketiiris.šešis kartus 

valgyti LIETUVIŠKĄ pilnų grū
dų duoną.

'.JAVAINIAI (CEREALS) — 
visokius valgyk, tik nenaudok 
"avižų (oatmeal).

ANT TREČIOS UŽKANDIS:
• w__ _Į’ * .7
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J. ir A. JsnusuuslvHi stiprinasi sveiku maistu Lietuvio sody
boje, Alvudo pažmonyje. Už jų Mykolas Kirtėjus ir naujas 
sodyboje gyventojas — siuvėjas ir laikrodininkas Juozas 
Meškelevičius. * (M. Xagio nuotrauka)

mažens vaikus pratinkim veng- esti gerokai apgadinti. Yjs yien 
ti bulvių dripsnių, n.">s kai reikės reikia tokiems padėti. Daug gė
jų vengti į juos įpratus, bus la- riau elgsimės, jei turėdami ko- 
bai sunku. Tada tokie žmonės, kių ten bebūtų negerumų su są- 
neprisilaiko podagrinės dietos ir nariais, būtinai $ųžmpk‘ul<- ar 
dėl to kenčia. | nesergame podagra.

MAKARONAI: neriebios teš-‘ žinioje būdami,
los naudotini. Ryžiai taip pat. j kraują dėl šlapimo rūgšties

SRIUBOS: pieniškos, daržo-j (uric acid) kiekio kraujujė.
vių, vaisių sriubos su nauda vi-- 
siems patartinos. Nenaudotini ■ 
visokie mėsiški buljonai. !

SALDUMYNAI: su protu nąu-l 
Jotini, išskyrus šokoladą ir rie-Į 
bius saldumynus. Yra žmonių,! 
ypač “poniučių”, kurios nuolat; 
skundžiasi strėnomis, sąnariais/ 
o ryja šokoiįdą didžiais kas-! 
niais, nes “ha jo joms ne gyve- ’ 
nirnas’’.

DARŽOVĖ& V-algytinos KE-j 
TURIS KARTUS PER DIENĄ:} 
žalių lapų ir krnkios, išskyrusi 
sekančias, /kurią zgeikif’ Y"ĘN<Ju 
TI: šparę^ąi, k^hfijorai, įima 
pupos, lęšiukai,}žirniai, špinatai 
ir GRYBAI. Į i

Nors ir kaip mėgtume šių, 
vengtinų toje lig>je daržovių — į 
grybų, turime jų nenaudoti. j

ĮVAIRENY’BeS — naudotina;
alyvoj, žolės, ryžiai]riešutai, : _ 

(popcorn), d/uska, actas. VEN
KIME: sosųitr MIELIŲ ir per- 
gausaus valgymo saldainių.

Maisto pavyzdys

Gydytojo 
patikrinkime

s
■kiekio krauju jė.

Nors ne kiekvienas pakeltas tos 
rūgšties kiekis jau reiškia tą li-| 
gą, gydytojas žinos kaip patartrj 
žmogui. ū Į

Geriausias tos ligos (podagros 
— gout) gydymas yra minėtos 
dietos prisilaikymas, gausus 
naudingų skysčių gėrimas, dar. 
bas, perdidelio svorio numeti, 
mas ir reikiamų vaistų naudoji
mas. Prisieina kasdien per* visą 
savo gyvenimą gydytojo patar
tam imti bent po vieną' tabletę 
COLCHICINOriT šlapimo rūgštį 
varanti per inkstus lauk PRO- 
BF^ACR) ■(BENEAIID.— pre
kybinis įoks arba
tos rūgšties gamybą kūne maži
nantį vaistą ZY’LOPRIM — pas
tarasis gali daugiau pašalinio 
veikimo turėti, negu pirmasis. 

‘Gydytojas nutars, kokį ir kiek 
* vaistą naudoti. |

.Mes lietuviai pratinkime^ 
tvarkingai gyventi ir tokio gy.

] vęnimo išmokykime savus y£i- 
Į ikus savu PAVYZDŽIU. Reikia, 
! bent kartą mums visiems susi-

PUSRYČIAMS: pusė greip-j imti ir pradėti labai rimtai savo 
frukto, ryžių, kiaušinio balty-’ sveikata rūpintis. Visi jau dabar 
mas, pilnų grūdų duona, pienas, - nustokime vartoti virš minėtus
aliejus, ki^k 4 adyaus. į

PLEFUMS: kiaušinių balty-' 
mas, ryžiai m aliejumi, žalios 
spalvos. pupelės, salotos, slyvos, ] 
pienas. * . _ ' .

VAKARIENEI: sūris ar mėsa,’ 
kepta bulvė, burok^iai. pomi-; 
dorų salotos, bananai, pilnų grū- 
du duona, pienas.

i
Bendros žinios apie podagrą
Baisus dalykas yra užleisti po- t 

d ag ra iki tokio laipsnio, kadai 
sąnariai išsikraipo, sųstorėja,' 
skauda ir eiti trukdo- Tada pra- • 
deda tokie eiti pas gydytoją b- 
vis toliau nepikto jo nurodymų.

Žinoma, jau gerokai pavėluo
tas laikas kontroliuoti podagrą.

šioje ligoj,? nevartotinus maisto 
dalykus, nors ir labai būtume 
Į juos įpratę ir pamėgę.

Visi žinome, kad ne laikas šu
nis lakinti tada ,kai jau einama 
medžioti. Tas pats tinka ir kiek
vienos ligos atsitikime: reikia 
jos vengti visomis žinomomis ir 
galimomis išpildyti priemonė
mis.

Toli gražu neužtenka vien ži
nių apie kurią nors ligą: būti
nai dar reikia ir NUSITEIKIMO 
daryti kas PRIVALU. Torlėl mes 
lietuviai jau dabar IŠTUŠTIN
KIME visas smukles nuo ten 
esančių mūsiškių. Tegul lietu
vis pradeda gyvenimu džiaug
tis parke grynesnį orą kvėpuo
damas, vaisius valgydamas,

kai kebai ar kojų pirštų sąnariai 
(ir kiekvienas kitas kūno sąna
rys gali būti tos ligos paliestas)

sveikus gėrimus gerdamas, kul-. 
turingų žmonių draugijoje bū
damas, geras knygas l>ei tokius

latxrftseius ^raz-a .
dainas bei jpesmęs giedodamas-
• dainuodemas, lietuviškos radijo
I ’ * - r w
I prQAr&mQs klausydnmns. ..

Xustokime žeminti lietuvio 
I vardą nesveiku elgesiu, tokia 
I kalba bei payya^du. Pirmas da

lykas, turime geriųtl savo BU
DĄ (nusiteikimus, jausmus, 

I emocijas, vienu žodžiu: savą 
I ASMENYBĘ). Antras reikalas:

P.AS IŠ VI EI" IMAS Turime kas- 
I dien šviestis, visose srityse bent 
I kiek daugiau žinių įgauti. Tik 

į taip besielgiant, mes turėsime 
naudos iš čia paduotų mitybos 
nurodymų. Tada mes liausimės

>ąv’ femmti iiruifUris įvaizda
vimais, kaip atsitiko dabar vie- 
namą Įurnale, kuris talpino vie
no psichiškai heiveiko ĮSIVAIZ- 
DAV1MĄ (jam. tikrą dalyką) 
apkaltinant lietuviškos dirvos 
kultūrinėje srityje puoselėtojus. 
Kartą ant visados pradėkime 
DARBUS vienas kitą gerbti ir 
GRIEBTIS už naudingos veik
los visose srityse, kuriose mes 
besirastume. Jei negali PADĖ
TI, tai jokiu būdu neprivalai 
KENKTI savam artimui, kuris 
mums yra kiekvienas žmogus, 
ypač lietuvis.

V. Sirvydas

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AME
RIKOJE UŽUOMAZGA

(Tęsinys)
Buvęs Susivienijimo preziden

tas kun. A. Burba, nor s pyko 
ant naujo prezidento kun. J. 
Žilinsko už nukrypimą iš “lietu
vybės tvirtovės” į “pamirtinių 
įstaįgą”, bet jau negalėjo sakyti, 
.kad Susivienijimas neturi “aiš
kaus ir stataus” kebe, kurio, sa
vy, neturėjęs, kada jam 1889 m- 
atvykus Į Ameriką ir patekus į 
Susivienijimo viršūnes, jis buvo 
priverstas tokį kelią tiesti. Susi
vienijime jau aiškiai įsigyveno 
ęlu principai: rūpintis Lietuva ir 
jos reikalais ir iš vidaus patobu
linti administruojamą brolišką 
savišalpą. Teikės Susivienijime 
ir žmonių, kurie bendru “tautie
čių” vąrdu praminti pradėjo ryž 
tingai kovoti, kad Organizacija 
apimtų’ .{kiek gairina daugiau 
Amerikos rietuvių, bet būtų lais
va nuo bažnytinių ar politinių 
varžtų.

Jei Amerikos lietuvių gyveni
mas “virė, kunkuliavo, spragė
jo” Amerikoje jo gyventojų 1906 
-1914 metų laikotarpiu, kaip sa

vo atsiminimuose pasakoja Su
sivienijimo Garbės Narys Bro
nius K- Balutis, nemažiau virė, 
kunkuliavo ir spragėjo pirmuo
ju Susivienijimo dešimtmečiu, 
1886-1896. Viena pasėkų buvo 
dažnas 'Susivienij iimo konstitu
cijų keitimas, kuris, atrodo, na
riams nebuvo malonus, nes vie
nas 7-to seimo 1895, atstovas, dvi 
konstitucijas viena po kitai su
projektavusiam kun. A. Burbai, 
organe prikišo centro valdybos 
nepastovumą ir nuolatinį kons
titucijos keitimą. Girdi, nariai ne 
suspėja apsiprasti su vienomis 
sąlygomis, kaip pakišomos nau-

Iki dešimtojo seimo .priimto
sios, kun. J. Žilinsko risuprojek- 
tųptos kcųtitįtucijos, Susivienij :- 
ųias jau tirtėjo sekančias. Pir
moji buvo steigiamojo seimo, 

(Bus daugiau) , ® !

8 Skaldyti antausnlg leng
viau piegu malkas.

• Autobiografiją gauname iš 
valius biografijos dėmes.

LIETUVI, LIK IŠTIKIMAS SAVO TAUTAI! ?

šiais metais okupantas ruošiasi kuo iškilmingiau
siai minėti Lietuvos “išlaisvinimo” 45 metų sukakti. Jo 
džiaugsmas vėl bus atžymėtas Dainų Švente ir kitomis 
iškilmėmis. Aegntų - agentėlių skelbiamos kelionės Į 
okupuotą Lietuvą bando iš viso pasaulio sutraukti bū 
rius laisvųjų lietuvių, kurie kartu su okupantu pasi
džiaugtų jo laimėjimais. į

i

Ką atsakys išeivija į šias viliones, — kaip mes pasi
elgsime? Ar būsime sąmoningi, kaip buvo žydai du su 
viršum tūkstančius metų? Atsidūrę vergovėje, jie tarė 
savo psalmėje:

“Ant Babilono upių sėdėdami verkėm....
Mūsų trėmėjai mums liepia giesmes giedoti,
Mūsų engėjai ragina džiaugtis!

Kaip mums giedoti Viešpaties giesmes: /g 
Mums svetima ši žemė! :'

Jeigu, Jeruzale, tave aš užmiršiu,
Tegu vysta mano dešinė!
Tepridžiūsta prie gomurio mano liežuvis,
Jeigu tavęs neminėčiau, Jeruzale, mano!”

Ar mes su ano meto žydais atsakysime: “kaip 
mums giedoti giesmes ir džiūgauti kad mūsų Lietuva 
pavergta! Tenuvysta mano dešinė! Tepridžiūsta mano 
liežuvis, jeigu tave pavergtą užmirčiau, mano tėvų 
krašte!” O gal ir mes kartu su okupanto prievaizdom 
džiaugsimės ir klausyssme jo suvarytų vergų giesmes?

Šių laikų Lietuvos okupantas turi “geresnių” prie
monių priversti vergus igedoti jam “džiaugsmo” dainas. 
Ir išeivijos tarpe jie turi geių tąikininkų, &urie, užmir
šę net savo tėvų, brolių, seselių kankinimus, žudynes ar 
jų lėtą bado mirtį Sibire, — užmiršę partizanų kovas 
ir mirtį už Lietuvos laisvę, — nekreipdami dėmesio į tę
siamą tautos rusinimą ir planingą jos naikinimą, _
bandys įtikinėti nesubrendusį jaunimą, kad jie “priva
lo eiti kartu su Lietuva”, kad “dėl jos nebereikia 
verkii-” .. .. >. ' z-^i

Tuos talkininkus lengva pastebėti- Jie net išeivių 
spaudoje, įveisę negirdėto laipsnio chuliganizmą, pik
čiau už patį okupantą puola tuos, kurie pasisako prieš 
paveigeją ir jo statinius.

Mielas Lietuvi! Nępasiduęk okupanto gundomas! 
^kUdėk savo kelionę kitiems metams ir lįk ištikimas sa
vo tautai! i’ ’ 1 * ’.>• |

R. LIETUVIŲ BENDRUQMENĖSrVADOVYBĖ



DETROITO NAUJIENOS
BAISIŲJŲ BIRŽELINIŲ IŠVEŽIMŲ SIBIRAN 

LIŪDESK) MINĖJIMAS 

neštos vėliavos.
Algirdas Vaitickaitis birvo įsta- I 

tęs genocido parodėlę — kanki-Į 
nių ir nukankintų paveikslus ' 
Publikos atsilankė apie 300. Mi-i 
Dėjimo rengėjai — estų Wilma 
Niinemąnn, Raiuicnd Trala; lat- 

. vių: Arturs Deksnis, Daįnis Rud- 
zytis ir Maris BU tie; lietuvių: 
dr. SV.fa Miškinis, adv. Kęstu
tis M Akinis ii- Bernardas Briz- 
rys. Minėjimas pavyko nsblogri.

* *, »
B. TELIČĖNO-S. PAULI- 
KIENĖS SUTUOKTUVĖS

.Liūdesio trėmimo minėjimas 
įvyko biržeto 9 d. su pam 'ldo. 
iir’s už išvežtuosius visų pabaL 
tiscių tautų šventovė.? 10:30 
v?l. ryto. Rengėjai — Detroito 
P.bal.iečių komitetas, kuriam 
šjnet vadovauja latviai.

'Akademija minėjimas įvyko 
Kultūros Centro salėje, South- 
fk’d, 12:15 vai. Minėjimą pra
vedė Maris Elįtte, Pabaltiečių 
Tautų komiteto pirmininkas. 
Atidaromąjį žodį siraitė iš 'a“to 
r,-labai suprantamai, neaiškiai. 
Atrodė, skaito pats sau. Invo-
kariją sukalbėjo latvių liūtero-j 
r.ų dvasiškis Leons Viksne. 
Amerikos himną sugiedojo latvė 
ponia Astra Kalnins. Michigano 
kongresmano Wiliam S. Broom-

i
i
!
I

f f ..

Kūno Kultūros Runai

Gen. Petronio skaidres rodomos Arizonoj
Gegužės mėn. Arizonos Lietu

vis Nr. 5, leidžiamas kunigo A. | 
Valiuškos, kviečia gegužes 2«> <1. 
į savo svetainę (kleboniją) pa
matyti V;nco Balčiūno padarytų 
skaidrių Lietuvoje. Kun. A. Va-Į 
liuška rišo: “V si lietuvei, o Į 
ypač tie, kurie dar jauni iš savo, 
tėvynės yra išvykę ir jos nebe
atsimena, maloniai yra kviečia
mi atvykti ir pamatyti Lietuvą 
bent iš tolo”.

Gražiausiame metų laikotar
pyje, birželio 15 d. Šv. Antano 
parapijos šventovėje Balys Te- 
ličėnas susijungė santuoka su! 
Stefanija Paulikiene, dalyvau
jant giminėms, artimiesiems ir 
draugams. Tos pat parapijos kle-(utis Miškinis. Kalbėjo ukrainie

čių atstovas Bohdan Fedorak. 
Kažkodėl visi taip sparčiai skai
dė, -kad buvo labai sunku su
prasti tariamus žodžius. Pažvel
gus į .publiką, dauguma buvo, 
seno amžiaus, kalbą pramokę, 
bet gerai neišmokę. Jaunų, ku- 
rj? kalbą gerai moka, bev-eik 
nebuvo. Ateityje reikėtų anglų 
kalbą skaitant, sulėtinti ir aiš
kiau žodžius tarti. Kam skaityti, 
jrigu negalima suprasti? Reikė
tų it kalbas kiek sutrumpinti., 
Visi skaitė maždaug tą patį — 
apie pabaltiečių trėmimą į Sibi
ro koncentracijos stavyklas, pa
minėjo skaičius, kuriuos jau 
daug kartų girdėjome.

Iš? Michigailo valdomųjų or
ganų . proklamacijos neatėjo. 
Programos vadovas nusišypsojo.

Ilgą rezoliuciją sparčiai per 
skaitė panelė Erika Avotins. 
Nemanau, jog daug kas supra
to, kas ten parašyta, bet rankų 
plojimu priimta.

Menine dali atliko lietuviai ir 
latviai. "Lietuvė panelė Saulė 
Dietz paskambino pianinu ir 
latvių Ansamblis padainavo ke
turias dainas. Labai gražiai dai
nos nuskambėjo. Latvių Detroi
te yra tik apie šimtinę šeimų;
bet memh^ pajėgas turi, Įtarpi '• ;Sye&in&no žodį tarė jūrų 
jų ir. solistę Astra. Įtalpins., Už-1 sąulys, kaip kaimynas, ir kaip 
baigai, pubfiį^i^p'iįtatiaSit,’1 su-1 -Vilniaus Kriašip S-gos pirminin- 
giedojo ’Latvijos, Estijos ir Lie. kas Albertas Misiūnas. Jis pasi- 
tuvos himnus ir įškilmingai iš- džiaugė, kad su Baliu Teličėnu

LIETUVA — EUROPOS KREPŠINIO MEISTERIS knauskui. Baltrūnui ir Andriu
liui ir III-jo laipsnio: Kepalui ii 

tT«Įnv«i i™,,.: Mažeikai. Kariuomenės vadovy
bės vardu sveikino ir dovanas 
Įteikė pik. šarauskas.

Šaulių Sąjungos vadas pik. Sa- 
tadžius, sveikindamas įteikė Lie-

Iš tų skaidrių jaunieji nepa
matys Lietuvos nė iš tolo, nes 
okupantas niekam neleidžia ir 
neleis rėdyti Lietuvos, kokia įš 
tikrųjų ji buvo ir dabar yra. 
Taigi, kokią Lietuvą jauniems 
ir ssniems, nemaėiusiems jos, 
Vincas šalėiūnas parodys? Jis 
parodys tokią okupuotą Lietu- 

; vą, kokios okupantas nori, kad 
mes ją matytume. Ją pamaty
sim šokančią, d a i nuojančią, 
linksmą ir dėkojančią okujiantui

l

pažadus, prazteli su okupantu 
hmdradarbiauti. Skaidriu sean
sai turi tikslą nuslopinti mūsų 
kevą už mūsų tėvynės Lietuvos 
išlaisvinimą, ko okupantas sie
kia ir laimi.

Jis neparodys uždarytų baž
nyčių, kurios yra paverstos į 
sandėlius, bedievybės muz eius, 
šokių sales. Nematę Lietuvos 
jaunieji nepamatys su gražia.s 
ardais sodybų, kurias okupantas 
sulvgir.o su žeme, o savininkus 
išvežė į Sibirą sunkiausiems 
darbams ir mirčiai. Taip pat ne
parodys padarytos ir dabar da-, 
romos Lietuvai žalos. Neparodys 
išniekintų partizanų lavonų, su
guldytų miestelių aikštėse! Tad 
kokia prasmė yra žiūrėti propa
gandos skaidres, kuriose nema
tysime tikro, labai susirūpinusio 
ir labai liūdno okupuotos Lietu
vos veido.

nas.

Gegužės 10 d. mūsų krepšinin- 
nisteris

Valstybės teatre užbaigus ope- 
**^ydę”, Kipras Petrauskas 

pranešė apie mūsiškių la.mėji- 
i mą. Operos orkestras tuojau su-1 

bonui atkalbėjus sodybines malri groj{> Lietuvos himną? kurį visi
das, sutuoktuvininkai sumainei įįūrovai drauge giedojo. Po him- į 
aukso žiedus ii pasižadėjo \ie-jno į,irv0 sllkeltos ovaci:os Lictu- 
nas kitam būti ištikimais iki{ yos garbei.
mirties. 1

Iškilmingų maldų melu var
gonais grojo parapijos vsrgon’- kus sveikino švietimo 
nmkas muzikas Stasvs Sližys. | Prof- Tonkūnas. Tą dieną krep- 
Po atliktų vedybinių apeigų, su- šininkus priėmė ir nuoširdžiai 
tuoktuvininkams išeinant iš Juos pasveikino respublikos p.e- 
šventevės, vestuvių dalyviai pa
sitiko ii apibarstė ryžių grūdais, 
kaip šioje šalyje yra įprasta.

Vestuvinė puota pyko šaulių 
stovykloje “Pilėnai”, dalyvau
jant .gražiam būriui giminių ir 
draugų. Pasivaišinus ir įpusėjus 
vaišėms, Broniui Valiukėnui 
P'

zidentas Antanas Smetona. Va- 
i kare švietimo ministeris laimė

tojų garbei suruošė vakarienę-, 
kurioje be ministerio ir kiepši- 
ninkų dalyvavo Šaulių S-gos va
das pik. Saladžius ir klube ats-

esą vilniečiai ir jaučiasi kaip 
uotai vadovaujant, pasveikino Į broliai. Per B. Valiukėną pri- 

mtuoktuvininkus Balį ir Stefa-} siuntė sveikžnimą A. A. Šukiai 
niją Teličėnus, palinkėdamas! iš Floridos.! Po sveikintojų žo

džių, sutuofetuvininkams B', ir 
kvietė šaulių S-gos jūrų kuopos i S. Teličėnams sugiedota Ilgiau- 
vadovą Mykolą Abarių .tarti j siu metų ir išgertas Į jų sveikatą 

-tostas. Po sveikinimų tęsėsi vai
šės ir, muzikai grojant, šokiai iki 
vėlumos. Padėkos žodį tarė su-i 
tuoktuvininkai Balys ir Stefani
ja Telicėnai.

Buvo linksmos ir nuotaikin
gos, pagal lietuviukas tradici
jas, vestuvės. .

Ant. Sukauskas

jiems gražiausio gyvenimo, p<

sveikinimo žodi. Jis pareiškė, 
kad nemanąs kalbą sakyti, pa
kėlė savo pagamintą paveikslą,’ 
kuriame buvo nupieštas “Pilė
nuose” stovintis iš akmens pa
minklas, ir viduryje sutuok tu- 
vininku šaulių uniformoje at
vaizdas. Jų apačioje — sveiki“ 
nimO užrašas.

'g LLTeKATOXA, lietuvių titerstūroa, meno b? moki' 
i®§4 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenztą, Vin-r 
ilržvte, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stenk® 
?. KaukSo, dr. Kario Griniaus, taip pat K- Matusevičiaus ii 7 
Meilaus straipsniai bei rtudijcs, ffiustrsotos nuotraukomis t 
M. K. Cfuriionk. M. ifleikio, V. Kašube*, A. Rūkitelės ir A.

> DAINŲ ŠVENTAS LAUKUOSE, poetės, rašytoja & 
Snlą lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie ds.ts; 
švente* bei Jų IrtoriJn ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoja? 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktaia duomenims 
bri uikuliiiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja H.

t VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprsl 
ta? Juoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausi 
gyvenimo bruožų aprašymai, bet tiksli to laikotarpio buities tit* 
ratūrinė ttudija, suskirstyta 'skirsneliais. Ta 203 puslapių fcnyj

žemiai p&rsšyta atudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* t 
Labguvoa apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienai 
ttetuvfnL Leidinys ūluitruota? nuotraukomis, pabaigoje duodam-, 
vitovardžiu pavadinimą?«Jr Jų vertiniai | vokiečių kalbą. Laba 
iau«ngo> S3S puri. knygoje yra Rytprūsių tamėtapia. Kaina V

' . > K4 LAUM13 LIMA. rašytojos Petronėlės Orinteltėa atf 
mfainal fcr mintys apie tamente ir virtas neprlk. Lietuvoje ir pb 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapi*/ 
bet kainuoja tik ML * . • u*.-

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nestrp?®. 
Ui Ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik P 
rsrgfo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir po 
tfją. Dabar būtų J j galima pavadinti kovotoju ui Smogam t«I»» 
Kayga y~a didelio formato, 265 pualapią, katnuoj* M.

< SATTXTN2S ROVKLIS, M. Koačenko ktryba. 1. VaiaiTi

^3

Kyla klausimas, kodėl kun. 
A. Valiuška leidžia savo svetai
nėje ir kviečia visus lietuvius ir 
ypač jaunimą žiūrėti komunistų 
propagandos skaidrių? Kunigas 
A. Valiuška leklžia Arizonos 
Lietuvį ir yra apsišvietęs kuni
gas ir kaip teks turėtų, užjaus
damas suimtus ir kalinamus ku
nigus 'Tamkevtčių, Svarinską, 
Matulionį ir kitus tikinčiuosius, 
neįsileisti į savo svetainę komu
nistų: propagandos' ir kaip žur
nalistas nors šiek tiek orientuo
tis komunistų politikoje.

r. Liūdintis Berželis

uves valstybinei krepšinio k-dai išlaisvinimą iš “fašistų”. Po 
gražų dail. K. Šimonies piestą propagandinio skaidrių seanso 
vaveikslą. Vilniui Vaduoti S-gos gaj ne vienam ateis į galvą min- 
vardu sveikino gyd- Kauza pra- j 
nešdamas kad visi dalyviai įra
šyti Vilniaus Kovotojų knygon. 
Dar sveikino DULR pirm. adv.
R. Skipitis ir k. Be to, jiems bu
vo įteikta daug visuomenės su
aukotu dovanų ir k. Šaulių G ran 
dies narys šaulys Vaitkunskas 
savo L-----

L

Gegužės 11 d. Kūno kultūros, 
rūmuose buvo suruoštos drau
giškos krepšinio rungtynės Lie-! 
tuva — Egiptas. Jos pasibaigė 22 i 
—14 mūsiškiu naudai. Rungtynės! 
priėjo labai draugiškoje nuotai-' 
koje be įtemptos kovos. Talzū- 

matyt, persišaldęs Rygoje i
sirgo ir žaidime visiškai nedaly
vavo- Svečiams buvo įtekta do
vana, už kuria egiptiečių atsto
vas Bensonas padėkojo. Žiūrovai 
rungtvnėse kėlė mūsiškiams ir 
svečiams ovacijas. Be to, su Egi p 
tu buvo žeidžiamos orinio rung
tynės, kurias laimėjo Lietuva 
2:0. Nepaisant labai aukštų bilie
tų kainu, buvo lagai daug norin
čių patekti į rungtynes, bet dėl 
vietų stokos liko % žmonių ne
patenkintų.

Gegužės 14 d. valstybės teatre 
buvo krepšininkų pagerbimas. K. 
k. rūmu dir. Augusteftšfeas ati
darė iškilmingą pagerbiitio po
sėdį. Švietimo I minį^^isj proL į ragina 
Tonkūnas pasakė} 
šė, kad vaistytos prezidentas A. 
Smetona, įv&lindamas ? mūsų 
krepšininkų laimėjimą, už pada
rytą valstybei -garbę apdovano
jo mūsų krepšini£kus "■ ordinais 
bei medaliais. Švietimo ministe- 
ris tuojau įteikė W laipsnio Ge
dimino ordinus: Kriauliūnui ir 

1 5

lis, kad dabar žmonės gyvena 
geriau negu nepriklausomoje 
Lietuvoje ir dėl to su okupantu 
nėra prasmės dėl nepriklauso
mybės atgavimo toliau kovoti 

Į ir, užmirštant tuščius Vakarų

i

■n-.-o klubo nariui Puzinauskui knygų, kurių turi nemažai. Lapo 
padovanojo naują foto aparatą. 1 knygą atsisakė išleisti Amerikos 

K. T. j Lietuviu Bibliotekos leidykla, 
i nors iš pradžių skelbė išleisianti, 
j Susipažinusi su. turiniu .— atsisa-

KNYGA. NEVERTA BEND
RUOMENĖS GARSINIMO
Lietuviu Bendruomenė orga

nizuoja . Įvairiose JAV lietuvių 
kolonijose, garsina, reklamuoja, = 

pirkti Raimundo M. La- .,

kė. Kodėl propagandinę nevertos 
knygos garsinimą pasigriebė Lie
tuviu Bendruomenė.

Bendruom enir, inkas

t Jau geriau tegu skamba tuš
čias juokas, nėgu pilnos tau-

jkė kafeą irjprane- P° išteistą 1^83 metais kny 
tės prezidentas A. gT Ten. Ekrane Sužibus Au-

kui; I jo laipsnio medaliai: Pu- 
i

torius toje knygoje visai ignoruo g 
ja nepriklausomos Lietuvos lai- g 
kais Lietuvoje padarytus filmus, s 
filmų autorius- Jis garbina sovie- | 
tini laikotarpi, esą, tik po Ant- i g 
rojo Pasaulinio karo pradėra;S 
filmuoti Lietuvoje. |

Naudojasi iš okupuotos Lietu- I

buvo. Nutyli užsienio lie- [ | 
I

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ A^ftRIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau . per 97 metus.

— atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS iSLUONUS doleriu 
apdraudu savo - nariams.

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda 7— 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- metama

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai pagelbės į SLA Įsirašyti. .

Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą:

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

Tel (212) 563-2210

IDi

vos jam parūpinta medžiaga, te
nai jis L
tuvių spauda, visiškai ignoruo- Į 
ja “Naujienas”, bet cituoja “Gim 
tąjį kraštą”. Publikai rodo pat- 
rijotnius lietuvių filmus, ką žiū
rovai greitai pamiršta, o siūlo 
pirkti minėtą jo knygą, kurioje 
pilna priešlietuviško šlamšto, 
daug nutylėjimų.

Keisčiausia, kad tą šlamštą 
Ten ekrane sužibus, labai garsi
na Lietuvių Bendruomenė. Ko
dėl? Antras kodėl negarsina Lie
tuviu Bendruomenės išleistų i

tg
2759 W. 71st St., Chicago, IĮL

ZtFESTINGAT iSPILDOMl RECEPTAI ♦ FANNIE, MAY SAI^ 
DUKYNAI ‘ KOSMETIKOS REIKMENYS

50 metų studijavęs, kaip

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
1. Dr. K*zlo Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 

(H tomu . ------------------ -- --- ----- ------- ------------ 110.00

Atdara šiokiadieniais nuo
1 ?&L ryto iki 10 vaL vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:80 vai. vak,
D. H.T HLMAN, B.S., Registruotas veistinintaj

For constipation relief tomorrow 
> reach for EX' LAX’tonight

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

Read label and folio* 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. 19S2

i

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.____________ *_____
II dalis, 229 psl._________________________

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL---------------

4. Janinos Naru n ės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. ________

6. J. Vencl»vtM, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA V

56.00
56.00

55.00

14.00

a»;<
60 psl 12.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, ID. 60606 siųs
kite čekj Ir pridėki* vieną dolerį pereiuntimo Ižlaldoma.

1

parakė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kxi Bei kada Ir 
Set kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prol. X,

lietuvių

t

kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini Tertfmu* 
Ir patarė mums toliau studijuoti.

rut« įx

į — Naujienos, Chiesgo, 8. HL Tuesday, June 25, 1985
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Natiurmortas. Aliejus1)^11. Pocevičiūtė

i

tintieji ištyrinėti labai pinigi
nes manipuliacijas, žuvo, nes kri
minalistai rodė didesnę jėgą Ita-

dyrrius, atvarytus žmones suvesdavo į troškinančių^ kam
barius ir ten juos numarindavo. Buvo paskirti ž^ionė^ 

saugoti Aušvico stovyklą, buvo paskirti žmonės surinku 
išbandytųjų lavonus, nunešti į krosnis ir ten juos sude
ginti. Vėliau būdavo naikinami ir degintojai. Daugiąu- 

’ šia Aušvico stovykloje žuvo žydų- Jie buvo vežami iš 
pačios Lenkijos, bet ten buvo vežame žydai ir iš įvairių 
nacių užimtų Europos valstybių.

Į Mengelė rašinėjo straipsnius nącių spaudoje. Kar-
I tais jis pasakodavo apie savo patirtį, dažnai jis kalbėdavo 
bendrais bruožais. Bet artėjo karo galas. Vokiečiai pra
laimėjo savo pozicijas Afrikoje, pietų Itąlijpję, Vakai’M 
Europoje, Balkanuose ir kitur. Mengelei buvo aišku, kąįl 
ir jam teks bėgti. Jis žinojo, kad už Aušvice padarytus 

------ bandymus niekas medalių jam neduos. Jis spruko į Aust- 
-____ | riją, Italiją, Portugaliją, o iš ten į Pietų Ameriką.
■ii ■ L ■ į.J Austrijoje Mengelė iš nacio gavo Wolfgango Ger-

• hardo asmens dokumentus. Su jais jis pasiekė Pietų Ame- 
---------- $48.00: Simon Vizentalis “turėjo duomenų”, kad Mengelė

buvo Argentinoje, persikėlė į Peru valstybę, buvo Venę- • 
zueloje, bet tiksliai nė vienas žydas negalėjo nurodyti, • 
kur Mengelė būtų galėjęs gyventi. Vizentalio skalikai su-;
upsdayo Mengelės pėdsakus, kai jis iš vienos valstybės Dr. T 
perbėgdavo į kitą; bet iš kiekvienos vietos jis “laiku pa- j 
sprukdavo”.

Tikrovė buvo ta, kad Mengelė niekur nebėgo. Vietoj 
valstybių sostinių, ištaigingų paplūdimių ir brangių vilų, į 
Mengelė pirmą dieną pasuko į Brazilijos lušnynus. Nei i

$40.00
J2ZJXI 
$12.00

tadiemm. tindžio Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6100. * "~

Pinigus reikia, siusti pašto Mosey, 
Orderiu kartu su n^kyron

A. LEG-kCKAS

Šis tas apie Vatikano finansus

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniu^ 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 vxL

J. Mengele apgavo Vizentalį 
ir Ketiiviškus jo pasekėjus

Ambraso!! surinko labai daug 
niedžiaįgjs prieš Smdoną ir tą 
liudijo Amerikos advokatų gru
pei,- specialiems maršalams, tei
sėjui Griesa ir Italijos teisėjui 
.Galati. Alirosloi buvo visur se
kamas. Di Christa, .pasamdytas^ 

. buvo ; nužudytas. Mafi-
' jos Palermo 1978 m. gegužės 
mėnesį. Ant jo kūno surasti če
kiai ir kili įrodąntiejį-Sindronos 
pajamas iš. į£ękyĮ«ps f bętoinu. 
*Tię-dėkl ėj o pėsr Valįkano Ban
ką Šveicarijoje.,An^nępr hank,.

g 9ž^ M

(Tęsinys)
Calvi, Gelli, Ortolini praleido 

Vizentaliui, nei kitiems jo bendradąrbiąms neatėjo min- kells mėnesĮas Uraguąiuje. Spa- 
tis i galva, kad Mengelė, valdęs didžiausius žydų turtus susrt*° Milane
Aušvice, butų lindęs į lusnyną, kada jis galėjo jsigyti . 0 ,;au lapkrif.io 17 d.
ištaigingiausią vilą ir ten ramiai gyventi. Mengelė brido Banco Ambrasiano 
į purvą, susipažino su lūšnynų gyventojais, gavo jų prie- ' 
glaudą ir ramiai gyveno Wolfgango Gerhardo vardų.

Vizentalis leido dešimtis tūkstančių dolerių, .ieškos 
damas Mengelės, o jis ramiai gjweno, darė savo pastabas

Vokietijoj medicinos mokslus baigęs Joseph Mengelė 
tapo patikimiausiu Adolfo Hitlerio mokslininku. Jis labai 
gerai suprato pagrindines; nacių idėjas ir ryžosi, besiva
dovaudamas Vokietijostm* 
ir išauklėti -tikiujį baltosios rasės vokiar,' kuris turėjo 
valdyti ne vien VdkįęlijąĮ bet'ir visą jiasaulį. tas žudikas, užsimovęs plačių brylių skrybėlę, ramiai gy-

Mengelė truputį pagerino Vokietijos mokslininkų da- veno g,a<> Paulo lūšnynuose, kasdien skaąjė dienraščius ir

k • f x / V - r - Z A r

;QfeĮį^iękų- daviniais, išauginti šaipėsi iš aklų ieškotojų, kurie išuostinėjo visus' Pa
ežerius, miestelius ir vilas, ieškodami žydų žudiko, katfa

romus įvairius mokslinius bandymus. Mokslininkai vado
vavosi įvairiausios rūšies gyviais, daugiausia pirmyn pa
žengusiomis beždžionėmis, kad patyrimus galėtų taikytį 

' žmonėms. Mengelė ryžosi bandymus daryti ne kokiais.
gyviais, bet žmonėmis. Jis įtikino nacių partijos vado
vybę, kad tai bus daug geresnė priemonė, negu iki to 
meto bandė įvairūs mokslininkai.

Mengelė nenorėjo, kad bandymai su žmonėmis būtų 
daromi pačioje Vokietijoje. Vokiečių tarpe galėjo kilti 
įvairių gandų, kurie galėjo būti pavojingi naciams ir 
pačiam Mengelei. Jis net nenorėjo, kad vokiečiai sužinotų 
apie jo daromus bandymus su žmonėmis. Vokiečių tarpe 
galėjo atsirasti vienas kitas, kuris, besivadovaudamas 
žmoniškumo sumetimais, galėtų kelti protestą.

Vokiečių kąriuomenės vadovybei užėmus Lenkiją, 
Hitleris nutarė įsteigti nacių priešų stovyklą Aušvice.. 
Viskas buvo aptverta keliomis stipriomis tvoromis, spyg-

"žinojo, kas pasaulyje darėsi. ( ■ i . Į ■ .
Mengelės sūnus Rolf Mengelė susirašinėjo su tėvu. 

Savo tėvo jis nebuvo matęs. Jį išaugino irptiųa. Jis baigė 
teisę Vokietijoj, tapo advokatu, ir vertęsi, advokatūra. Jis 
nuvyko į Braziliją, susitiko su Wolfgangu Gerhardų, su. 
juo išsikalbėjo įvairiais klausimais. Tėvąs jam išpasakojo 
savo gj-venimą. apie sveikatą, žydų pastangas jį suimtų 
.kylančias mintis apie nusižudymą ir gyvenimą su lūš
nynų braziliečiais. Tėvas siuntinėjo jąm laiškus įvairiais 
klausimais. 1' .

Tėvas maudėsi Sao Paulo jūros pakraštyje ir nu
skendo. Lavonas nuvežtas Į namus ir palaidotas greti- 
,mcse kapinėse.

Izraelio ir Vokietijos vyriausybėms paskyrus didė
jęs sumas pinigų už buvusio Aušvico stovyklos vedėjo 
Mengelės suradimą, Sao Paulo policijos vadas įsakė at
kasti Wolfgango Gerhardo kapą ir mištatė, jog tai būta

pasišovęs apvogti Italiją 2,5 bir. 
hjonais už aliejų gaunamų tak-. 
sų, mat šildomasis aliejus buvo 
pilni taksai. Tas pigiau taksuoja.- 
mžs aliejus suokalbininkams bu
vo parduodamas už aukštesnę 
kainą Gautasis pelnas, dėkui 

-Michele Sindona, per Vatikano . 
Banką, pervedamas Sindonąs, 
slaptomis sąskaitomis Šveicarijos, 
banke. Pina Bank Laikraštinin- 
kasf Pecorelli savo savaitiniame, 
aprašydamas masonus, paminėjo* 

Į10 Vatikano žmonių, <priklausan

> inspekcijjt 
baigta, kurios pasėkoje rasta im
perijoje ,<taug rieigiomo, kas pa- 

-siekė Milaėo teisėją Aussrindri- 
įm< kuris buvo nepaperkamas. 
Sausio 29 <1? 1979 -m. teisėjui ne- 
,ytOi;.Us prie raudonų šviesų, pen
ki vyrais prisiartino prie' jc .ir ji, 
nųejivė. -. • ? . - . ' .

Vasario- mėn." 1979 m. ‘ Mario 
Saįėinelli iš j(B?.nk cf Italy) pa- 
sišąūkė Valvij turėdamas glau- 

iįžiiis ryšius su P2 ir Gelti pro
tekciją; "buvo arogantiškas ir į Kardinolas ViDot iiiirė;porą dįer 
kJmisimus neatsakė. GeHi buvo nu prieš Pėčoreilj hužut^’iną. No

teko ant popiežiausi B&ęįįišfrti (^5-?
no Pauliaus -P.)'*

innc 't-, t5 (Janą.jsiiKXejo ■ MjJanomen. J978;nxi Pea^glli btmąkįčv s- • • ■ ' J' ’ '
vo mėn. 1979 Ki/^ęlais pfsj-bur
ną mafijps stiliupai?' nužudytas.

liuotomis vielomis, storomis ir aukštomis plytų sienomis, j Joseph Mengelės lavonas. Kiti specialistai nustatė, kad 
" vine, tririTiT-tma rtncfofirtst TvuinsniRm nppm kurinei- būta Mengelės dantys ir kaulai buvo tokie patys, 
se suvaryti nacių priešai buvo šildomi, troškinami, šal,- ĮęOj;įe buvo palaidoti Brazilijoje. Sūnus atidavė vokiečių 
domi, deginami ir kitokiais būdais naikinamu Mengelė savaitraščiui didelį pluoštą tėvo laiškų ir 150 nuotraukų, 
turėjo grupę jaunų gydytojų, kurie turėjo užrašinėti kai-( vizentalio patikėtiniai iš Los Angeles nuskrido į Sao 
tinamų ir šaldomų, žmonių reakciją, kad galėtų nustatyti Paalo, ištyrė duomenis ir paskelbė, kad Mengelė mirė 
kaip žmones paveikia šaltis, karštis, įvairūs vaistai,; 1979 metų vasario 7 dieną.
nuodai. _ I r ~ *

Mengelė gavo pilną laisvę daryti įvairiausius ban- Įės laiškus ir nuotraukas iš vokiečiu savaitraščio, kad A ’

o stovyklos viduryje pristatyta įvairiausių pečių, kuriuo tai butą, Mengelės dantys ir kaulai buvo tokie paty

nustatyti, ar Brazilijoje prigėrę! Mehg^leyra tas. 
p its žmogus, kuris Aušvice, darydamas, bandymiig, nu
žudė 400.000 nacių priešų, nes prokuroras žino;- kad nužu
dytųjų žydų ir nežydų giminės reikalaus -atlyginimo už 
nužudymus. \

Vizentalio neapykanta prieš Mengelę buvo tokia di
delė, kad jis sutiko vadovautis KGB dokumentąis apie 
vokiečių stovyklas saugo jusius lietuvius. Atrodo, 'jr;amę- 
rikiečių tarpe yra tokių, kurie patikėjo VizentąKė- bis 
mintimi” ir kreipia dėmesį į- KGB atsiustus liudijimus. 
Jų neapykanta, kaip ir Vizentalio, yra didesnė, negu gy
venimo tikrovė. .' "'1' ■"

Federalinis teisėjas New Jersey teisme'nepatikėjo 
KGB agentų parodymais. Jis patikėjo dantisto Lųngio 
nuoširdžiu pasakojimu ir jį išteisino. Izraelio, Vokietijos 
ir Brazilijos valstybės organai buvo įsitikinę, kad Men
gelė gyveno puošnioje viloje, bet jiems į galvą neatėjo 
mintis pasižiūrėti lūšnynuose. Mengelė apgavo visus vals-

ir',.ąiue<ikiėęiįį vysku.- 
jouį. kaip-brokerio komisą. Jam 
gijžtąnj vėlai Įįeposj-rnėn. 11 d. 
buvo nušauta^ Kilp$ dienos ry_ 

’ tą j<y žudikas, pasivadinęs Ro
bert . McGovern, jail buvo šv ;a* 
.ėarijpję,p^siėręgs.'$100,000. Są
skaidos numeris 415851-22-1, 

, Ljeposmen. 13 ir 21 d. dar 
' du asmenys,, surišti. su policija 
buvo nųšąųti.-A.Ėp šifų nužudy
mų sulėtėjo 'Banco Ambrasisno 

^tyrinęjimai.JK Italuos Banko pa 
d^Bnip bųyoįgr^nagrą, nes vi_ 
surj-Gelli'fj2; ir"; Sjhdonos 
Mafiją... ■ ’ .. .

Gaivi, ašis gėą'ųi';‘ vei
kė alidarydania ManagtiTų'.savo

0 Frankfurto prokuroras kenfiskavo visus Menge- tybinius ieškotojus. Jis žinojo, kur jie ieškos, ir pašuko 
1 kitu keliu.

sau. Ta ašis, davė diktatoriams 
gerus ryšius, gaude fui dipJom * 
tinį pasą, kuri Galvi laikė, iki sa 
vo amžiaus galo;.' ! . '

Sindona .kuris Ib'iiįoje bui o 
nuteistas už akių 3^ mėtų, c 
New Yorke, buvo milijoninio vz 
stato, kasdien turėjo- T>as:rašyt 
maršalo įstaigoje. Jis ’ nutarė 
grįžti'į Italiją. (B: d.)

i,, i,|i , i, J T........moxau-

Vladas Stanka

EGZISTEWW?1^’ W1SA IB ŠVIĘSA

L Kas tai yiją. ‘‘Ai esu”?
(T^y«).

Pagaliau Europos ir viso pasaulio “didysis 
žemės drebėjį®af”, Pirmasis Pasaulinis karas, iš 
pamatų sugriovė ne tik daug fizinių gėrybių, bet 
palaidojo ir viešpataujantį optimizmą. Hegehs, 
Schellingas, Comte, Millis ir Spęnceris buvo pa- 
miršti. Visur atsirado noras ir reikalas surasti 
nauja, pastovesnį ir gilesnį filosofijos pagrindą. 
Danijoje ir Amerikoje pradėjo rimtai domėtis 
Kierkegaardu, versti ir leiąti jp veikalus, rašyti 
apie jį knygas ir disertacijas (likimas, kurį Kier
kegaard pramatė ir kurio jis labiau už viską bijo
jo). Kierkgaard pasidarė mada, moderniausias iš 
visų modeminių filosofų. Teologai, pamokslinin
kai, religinio gyvenimo reformatoriai ieškojo ja
me įkvėpimo šaltinio. Pagaliau sujudo ir univer
sitetų profesoriai filosofai: Heidegger ir Jaspers 
Vokietijoje, Sartre Prancūzijoje ir legionas kitų 
mažų ir mažesnių egzistencialistu kurių dabar 
pilna kiekvieno universiteto ar rašytojų draugi
jas užkampiuose.

Jei kū • mėgsta tikslumą ir non nustatyti tik
ra moderninio egžistenlializmo atsiradimo pra
džia, ta*< ras ią 1^27 metais, kada pasirodė Heideg- 
geūo svarbiauvaf veikalas ‘^B.ūtis ir laikas"

(Sęin und Zeit).
Martin Heidegger, gimęs 1889 m., yra vokie

čių filosofas profesionalas, vadinamasis “Kathe- 
der-Philosoph”. Būdamas Husserlio mokinys, jis 
po savo mokytojo mirties paveldėjo jo filosofijos 
katedrą Freiburgo universitete ir jo, kaip feno
menologinės pakraipos filosofijoje vado, intelek
tualinę poziciją. Hitlerio viešpatavimo laikais 
Heideggeris rado reikalą solidarizuotis su naciz
mu. ir buvo paskirtas Freiburgo universiteto rekr 
torium. Tačiau po karo jis turėjo pasišalinti iš 
universiteto. Jis gavo pakvietimą į kitų kraštų 
universitetus, tačiau atsisakė apleisti Vokietiją^ 
ir gyvena netoli Freiburgo, kalnuose, dėstydamąą 
mažam savanorių klausytojų būreliui.

Visų Heideggerio veikalų pamatinė tema yr# 
“Sein” (būtis). Pažymėtina, kad jau Kierkegaard 
pakeitė “sielos” sąvoką dinamiškesne “egzistenci
jos” sąvoka. Heideggeris daro dar vieną žingsnį 
pirmyn, ir, ištikimas mūsų laikų dinamiškumui, 
vartojo daiktavardžiu gryną veiksmažodį “Sein”. 
Būdamas Husserlio mokinys, jis savo pamatinia
me veikale “Sein und Zeit” pritaikė metodą feno
menologijos, kuri, ieškodama atsakymo ne Į klaur 
simą “kas”, bet “kaip”, žada privesti mus “prie 
paties daikto” ir parodyti; jį taip, kaip ijs pats 
mums “atsidengia”, “pats save rodo”, “pats atsi
randa šviesoje”. Tačiau mes veltui ieškosime jo 
knygoje aiškumo ir suprantamumo. Dvidešimt 
penkių šimtmečių būvyje nuo filosofijos pradžios

filosofinėje literatūroje galima rasti daug veika
lų, kurie yra tamsūs ir sunkiai prieinami skaity
tojui. Bet Heidegerio veikalas, kurio pamatinis 
tikslas buvo išaiškinti mums patiems, kas mes 
esame, yra vienas iš tamsiausių ir sunkiausių, ir 
po Heraklito, Heideggeris yra pirmas, kuris gali 
pretenduoti į pavadinimą “Tamsusis”. Kaip juo- 

I dą§ debesys kabo tamsa* virš viso veikalo, ir tik 
ftrntarpiąis minties žaibas apšviečia neperrnato- 

I mą sąvokų, apibūdinimų ir. pąradoksų rūką. Ta 
aplinkybė, kad jis pats, kartais be jokio reikalo, 
nukala daugybę naujų, komplikuotų, niekieno ne
vartotų žodžių, nė kiek nepalengvina skaitytojo 
uždavinio. Veikalo kųrėjąs pąts buvo pirmas, ku
ris suprato savo darbo netobulumą, ir jis paža- 
dąip dąr parašyti dvi papildomas dalis — pažadė- 
jijuas, kuris iki šiam laikui liko neištesėtas.

Baigias ai' nebaigtas, sųpraųt#piąs ar nesu- 
prantamsą, “Sein ųpd> Zęit” pasilieka dabartinio 
egzistencializmo pamatiniu šaltiniu, ir mes turi
me į jj jsįgįlintL. (Pąs|abą: Vokiečių filosofinė 
kafba turi du žodžius: Dasein ir Sein. Sąvokų, ku
rios atitinka Situs žodžius, santykiavijnas nėra 
visuomet vįenodąs. Kartais šiais žodžiais mūsų 
Klės fenomenas (Dasein) statomas priešais

‘ būtybės lūtyeyii išeini; o- kartais Dasęin 
apima visą būtyfff oJSęųr tik būtybes ypatumą, 
k^d jį “yrą”, egzistuoja. Jaąpęrs dažniausiai 
linksta prie pirmos koncepcijos, Heideggeris prie 

! antrosios. Kitos kalbos turi sunkumų su vertimu. 
I

Pvz.. Heideggerio veikalų į anglų kalbą vertėjas 
nerado angliško žodžio, kuris tiktų žodžiui Da
sein, ir jis anglų tekste kartais palieka vokišką 
žodį Dasein, versdamas Sein žodžiu Being. Lie
tuvių kalboje jokių sunkumų nėra, nes žodį Sein 
galima išversti žodžiais būtis, būvis ir buvimas, 
o žodį Dasein žodžiais būsena ir būtybė. Šio 
straipsnio tekstas vartoja būtis ~ Sein ir būse
na = Dasein, o, žodis būtybė apima Dasein ir Sein 
kartu (Heideggerio “Da-Sein”?); ir dar du pui
kūs žodžiai būvis ir buvimas pasilieka atsargoje 
tolesniems niuansams filosofiniame “plaukų skal
dyme” (Haarsplitterei).)

Jei nesileisime į smulkmenas, jei laikysimės 
to, kas yra prieinamiausis, Heideggerio “būties” 
koncepcija skirstosi į keturis pažinimo laipsnius 
ar žymes: .

1. būtis yra laikinumas (Zeitlichkeit) ;
2. būtis yra erdvingumas (Befimpkhkcj ):
3. būtis yra rūpestis (Sorgej, įr
4. būtis yra būtis tam, kad mirtum (3ein is

Sein zum Tode). . ’I -J -W . - t

(Bus daugiau) .

PATS SkAITYK 1* KlfUs pitAGWI*? j 
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H. VILIAUS

®, “Lietuvos Aidai

darbo dienomis

Tel: 562-2727 arba 562-2728

naktigonio užrašai

c

reikalų aptarti.’

Florida

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103id Street 
Valandos pagal susitarimu

Ofiso telefonas: 776-2S3C,
Remencijes telef.: 448-5545

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: antrad. 1—4 popiet.

s Kai blogi kaimynai, tenka 
kraustytis arba iš buto, arba iš 
proto. i

TEL. 233-8554
Service" 461-8200, Page 06058

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St. Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p.

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

Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Stoties WOPA - 1490 AM 
transliuojamos iš mūšy studijos 

Marquette Parke.

3

VANCE FIIM-.RAL HOME

5 — Naujienos, Chicago, 8. HI. 25, JOKS

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigu? 

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

DR. PAUL V. DAUGIS 
gydytojas ir chirurgas 

WaatchestM* Community klinlkoc 

Medicinų direktorių*

19M S. Manheim Rd. Weatcheater, IIL 
VALANDOS:

Charles Stasukaitis

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

24 Hour Service

_  - ——

KAZĖ BRAZDŽIONYTE 
Programos vedėja

Kauno Prisikėlimo bažnyčia okupuoto j Lietuvoj

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
ginis venų išsiplėtimo hemo. 
reidų gydymas.

5540 S PULASKI RD.
Chicago, HL 60629
TeL: 585-2802

Pirmos naktinganio naktys
(Tęsinys)

Vietomis net kartys buvo per 
trumpos dugną pasiekti. Taip ir 
buve toji vieta pavadinta Degi
mu. Moterys ypač pamėgo De
gimą. Jo vanduo buvo vykęs

OPTOMETRISTAS

?618 W. 71st St. Tek 737-5143

ir “contact lenses’

JIM IGNACAS LALLAS g
Gyv. Chicagoje, Marquette Parko apylinkėje.
Mirė 1985 m. birželio 22 d., sulaukęs 93 metų am- g 

žiaus. Gimęs Lietuvoje, Kaupų parap., Margučių j 
kaime. i

Amerikoje išgyveno daugeli metų.
Paliko nuliūdę: draugai Linkų šeima ir kiti į 

draugai bei pažįstami.
Antradienį, 4;(X) v. p. p. bus pašarvuotas Lack- 

Lackawicz koplyčioje, 2424 West 69th St., Chica-' 
[go, Illinois. ... ........  . . ..... .  .

Trečiadienį, birželio 26 dieną, 10:00 vai. ryto 
[bus lydimas iš koplyčios į Lietuvių Tau tinęs ka
pines.

Visi a. a. Jim Ignacas Lallas giminės, - draugai 
[ir pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Draugai ir pažįstami.
Laidotuvių direktorius Steponas C. Lack ir 

Sūnūs. Tel. 737-1213.

žlugto skalbimui ir kartu audi- 
niu baltinimui. Niekur kitur bal
tiniai taip gerai nebuvo išbalti
nami, kaip ant Degimo pakran
čių pievoje, jo vandeniu laisto
mi. Ant Degimo krąnto vasa
rą visuomet stūksojo iš šiaudų 
nupinta būda ir toje būdoje vi
sada kas nors naktį gulėjo au
dinius saugoti. Čia, tą vietą ir 
Auksinukas kalbomis paįvairino 
savo nuotykiu. Na, ir be Auksi; 
nuko įvykio, apie Degimą nie
kuomet šneku netrūko-

Deja, si: durpyno išdegimų 
toje vietoje pranyko visokios

keistybės, dingo ir apie tai šne
kos. Dabar, jei kas prisimena 
apie raganas ar kitas piktas ir 
gęras dvasias, tai jau iš metų, ka- 
ųa dar durpyno būta. Kai dur
pynas išdegė, tai ir Bliūdžiai lio- 
yėsi deginę indus. Po ranka jau 
ųeturėjo tokio pigaus kuro kaip 
durpė, kuri čia anksčiau buvo. 
Pasiliko tik- tos sodybos Bliūdžy- 
nės pavadinimas.

DARBO ŠEIMA

DAIMIU
SENIAUSIA IE DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CONpi 1ĮUNED KOPLYČIOS

St Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

Apdraustas perkraustymii 
Iš Įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 ar 376-5996

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chari® 
ir VISA korteles.

JL IERĖNAS. Tek 925-8063

SOPHIE BARČUS

Vedėja — Aldona Daukus

7159 So. Maplewood Ave. 
Chicago, IL 60629 

Telcf. 778-1543

H f WtMWP>K:

Tėvas

Saulė teka ar leidžiasi.

Ramiai lapai kabo,

O sniegas tyliai gula pašlaitėje.

Tave prisimena

Tavo Mergaitė

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

— Chicagos Lietuvių Sųval- 
kiešių Draugijos pusmetinis na
rių susirinkimas įvyks penkla- 
ūienj, b:rž?lį> 28 dieną, H ai pu 
pietų Anelės Kojak satėje, 4500 
S. Taiman Ąve., Nariai kviečia
mi atsilankyti, nes yra svarbių 

Bus ir vaišės. .

Ko reps.

Kita žemės ūkio sodyba buvo 
Urvinių kaime. Naujokyne vadi
namą. Abiejų sodybų laukai su
ėjo ir pievos sudarė bendrą že- 
nąės plotų, pramintą didžiąja 
pieva, šią sodybą nupirko Abra- 
ząltis savo sūnui Adomui. Bet jis 
nemėgo ūkininkauti, tai ją, tą 
60 margų sodybą, užrašė sese
riai Petronėliai. Pats sau užsira
šė dalį, kurią sesuo turėjo jam 
.šrnpkėti ir leisti tuose namuose' 
iki jo gyvos galvos gyventi. Kai 
tos sodybos atsirado naujas sayir 
ninkas, tai toji vieta buvo pra
minta Naujokyne. Naujokynėje 
Adomas negyveno. Jis apsigyve
no Žalvėdariu sodyboje. Naujo
kynėje buvo apgyventi liuosi- 
ninkai, tai yra tokie, kurie už 
gautas patalpas ir dar po žemės |

(Nukelta į 6 psi.)

TĖVAS IR Si’iNUS
MARQUETTE FUNJ^RAL HOME

2533 W. 7Į$t Street
1410 So. 53(h Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MpamilŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

-b -

1424 South 50th Avenue 
Cicero, III. 60650 

Tei..* 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

LUDWIG KEP AR UTIS
I

Gyveno Marquette Park apylinkėse, Chicago- 
je, Illinois.

Mirė 1985 m. birželio 22 d.. 6 vai. ryto, sulau
kęs 74 m. amžiaus. Gimė Lietuvoje, Raseinių - aps 
krityje, Kalnujų parapijoje. Serbentų kaime.

Amerikoje išgyveno 28 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stasė, pa

gal tėvus Mankutė, 4 sūnūs: Algis, marti Sue, Loo- 
nas, marti Sue, Bronius, marti Nancy ir Sigfried, 
marti Patricia; 2 dukterys: Genovaitė Stanecki, 
žentas William ir Irena Dearstynė. žentas David; 
15 anūkų; 2 proanūkus; podukra Cynthia Maren, 
su vyru Brune, pusbrolis Edward Keparaitis su 
žmona Terese; puseserė Genovaitė Keparaitis su 
šeima; Lietuvoje liko sesuo Monika Mockus, su vy
ru Jonu; ir daug kitų giminių, draugų ir pažį
stamų.

Priklausė Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinei 
ir Lietuvių Venezuelos Draugijai ir Marquette Par
ko Namų Savininkų Draugijai.

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje 
2424 West 69 Street.

Laidotuvės įvyks antradienį, birželio 25 d., iš 
koplyčios 9 v. ryto bus atlydėta į Švč. Marijos Mer
gelės Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus 
ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę': Žmona, sūnūs, dukterys ir artimieji.
• Laidotuvių direktorius Steponas C. Lack ir 

Sūnūs. Tel. 737-1213.

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS ('. LACK ir SŪNŪS
I.ACKAWICZ

Lai:' .':- ių Direktoriai

2424 West 6'J h Street — Tel. RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
fui. 974-4410 C

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

z VASAITIS-BUTKUS i <. ;

/ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI i I.[ /■ ’ i - -

1446 South 50th Avenue 1 \ 1
r Cicero, Illinois j£ ( I

9 Telefonas — 652-1003 J"\ \ ' 1
1 1
! 1 I1 i I1 ■ _ _______ *



KODĖL LAUKINIAI LA1KKAŠC1V NESKAITO
L IR R \nno \ EKI AC^O

k Ibėjimą m P P^ručhi apie 
Velykas Sibiro koncentracijos 
lageriuose. j

Noi^ diplomatiškai tų prieš )

Abi sodybos buvo darbinin
kais apsirūpirnsios, visiems me
tams, dar buvo vimdomos dvi 

Į moterys, vieną pusmergė, ker- 
I čži'is, akelbernis, kad būtu kam 
I arklius pašerti, prižiūrėti, nak
timis paganyti, ir dar vienas ar 
kitas bernas. Darbo metu, visi 
dirbantieji - liuos'niukai ir rtic-

1G85 kovo 20 d. Draugas -pau- 
dina, kad “Velykiniai pusryčiai 
J)e laiku”. Pasirašo. A'iterikos 
Liet. Kat. Moterų Sąjungos 3 
čios kuopos valdyba”. Draugo velykinių p-tsryčių neminėdamas,
skelbimas tvirtina, kad kovo 12' bot vistiek p. V'iičekati.-kas pri- 
d. Jaunimo centro rengiami i minė. “Kad lietuviai, gyvendami 
priešvelykiniai pusryčiai bus ko laisvajame pasaulyje, yra išlepę I Liuosininkų šeimose visuomet 
vo 31 d-, Verbų sekmadienį, 11: j ir nežino, ko jie neri ir didžio-Į būdavo vaikų, jaunimo, tai mu- 
30 vai. ryto Jaunimo centro di- sios savaitės kančios neįvertina, 
tižiojoje salėje. Visi, o ypatingai Į O be didžiojo penktadienio kan- 
šąimos su vaikais, kviečiami pusi 
ryčiuose dalyvauti”.

Kam reikėjo dar dangstyti- b 
meluoti, kad bus tik priešvely
kiniai pusryčiai, o tikrumoje jau 
rengiamos tikros Velykos.

Štai kitas Draugo kovo 28 d. 
skelbimas:

“Mažiesiems priešvelykinių 
pusryčių svečiams primename

ios, nebūtų Kristaus prisikėli- 
I rao nei Velykų”.

Taigi, tiems visiems išlepė- 
liams reikėtų paragauti Sibiro 
malonumų, tuomet jiems Verbų 
sekmadienyje nereikėtų rengti 
priešvelyk nių pusryčių ir Ve
lykos turėtų savo reikšmę. O 
tam Velykų nuvertinimui su sa
vo skelbimais už 30 sidabrinių 

su Margu-

su jais. Kitų liuosininkų vai

UAL MTAT1 FOK tALB | UAL BSTATI FO® SALA

BUTŲ NUOMAVIMAS .,f 
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 1

t NOTARIATAS • VIRTIMAI.

TBŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTO®!

F. BACEVIČIUS — BEU. REALTS ”
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2XC

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAJS 
IR f KM ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIl. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidente*

g212 W. Cermak Road Chicago, HL T*L £47-7742

i ji,’, k

atsinešti gražių margučių kon- prisideda ir Drau 
kursui. Giažiatisi margučiai bus 
preniijuoaini”.

Viešpatie, atleisk jiems, nes ne ’ 
žino ką daro. O vistiek sąmenin- ( 
gi katalikai protestavo ir ‘‘Mar
gučio” radijo vedėjas Petras 
Petrutis prisipažino, kad gavo 
keletą protesto laiškų ir telefo
niniu paskambinimu ir pagrasi
nimų, kad “Margučio” nerems.

Petre Petručio nervai neišlai 
kė ir pareiškė, kad tokias rekla
mas skelbia ir skelbs, tai yra pri
vatus reikalas.

Kuomet Amerikos preziden
tas Ronald Reagan apkaltino ru
sų komunistų partijos vadus už 
žmogžudystes ir pavadino pra
garo šėtonais, tai Gromyka irgi 
visuomet pasiteisina, kad tai yra 
jų vidaus reikalas. Tad visus 
žmogžudžius, plėšikus, mergina^ 
ir tuos daktarus, darančius abor
tus, galima pateisinti, kad tai 
yra jų asmeniškas reikalas.
..Tokiu atveju reikia panaikinti 

visus teismus, sugriauti kalėji
mus, atleisti policininkus, karino 
menę ir tegul daro kas ką nori 
įsagai savo asmenišką reikalą.

; Bet aš manau, kad tiems prieš- 
vęlykinių pusryčių rengėjams, 
dalyviams ir pačiam Petrui Pet
ruliui nemalonu pasidarė, kuo
met išgirdo Sibiro kankinio Vai
čekausko žodžius kovo 4 d. va
kare per Margučio radijo pasi-

čiu.

Panašiai kaip nepriklausomos 
Lietuvos laikais, argronomei Ja- 
nei Urbonavičiūtei laimėjus pir
mą 100 litu premiją už keturis 
žodžius: — Laukinis Žmogus 
Laikraščių Neskaito-
O tada ‘‘Sekmadienis”, kaip da
bar Draugas ir “Margutis” rėkė, 
ii rėkė, kad jiems reikia pinigų 
skelbti Velykas Verbų sekma
dieni.

Antanas M'trm.o.

NAKTIGANIO UŽRAŠAI
(Atkelta iš 5-to puslapio)

sklypą daržams užvesti, turėjo 
atidirbti. Naujokyneje buvo ap
gyvendinti trijų šeimų liuosihin- 
kai. žalvėdarių sodyboje taip 
pat buvo pastatytas trims liuo
sininkų šeimoms gyvenamas na
mas, trikampe pramintas. Be 
šių liuosininkų buvo mažutis na 
mėlis kalviui ir čia pat buvo 
pastatyta kelvė. Kalvis/-už kal
vės įrengimą gautą gyvenamą 
namą, turėjo visa atlikti, kas že
mės ūkiui iš panašių darbų bu
vo būtina, kaip antai: kausty
mas vežimų apkaustymas, nuera 
gų darymas ir kiti panašūs dar
bai. Liuoslaikį jis galėjo kitiems 
dirbti ir iš jų gauti už darbą at
lyginimą.

ms augantiems buvo su kuo 
draugauti, išdykauti pažaisti, ir 
pr.sipesti. Kaip jų tėvai dirbda
vo, tai ir vaikai jų nrisilaikyda- 
vo
kai vasarą eidavo pas kitus ga
nyti. Žiemos metu visuomet su- 

I sirasdavo kokį nors “darakto 
rių”, kuris visų liuosininkų vai
kus pramokydavo skaityti, bent 
iš maldaknygė.-. Naujoje vietoje 
tėvas, kilęs iš Mažosios Lietuvos, 
buvo atsikėlęs į Žalvėdarius iš 
Kybartų. Kybartuose jis turėjo 
prie pat sienos žemės ūkio sody
bą, susidedančią iš 60 margų. 
Vedė iš Žalvėdarių Abrazaitytę- 
Kybartų sodyba buvo graži, ge
rai įrengta. Deja, pradėjus vesti 
iš Vilniaus į Kybartus geležin
kelį. jc reikalams žemės dalis 
buvo nusavinta. Geležinkelio rei 
kalins buvo kasamas molis iš tos l 
sodybos žemės. Buvo iškastos j 
dvi gilios duobės, jau sėjai neti-į 
kusios. Tai tas buvęs gražus že-] 
mės ūkis gerokai buvo apdar-j 
kytas ir kartu paliktos tos dvi 
didžiulės duobės, žemės ūkis ne-| 
buvo pajėgus tas duobes užly-, 
ginti. O čia dar gaisras nušlavė ] 
visus naujai statytus trobesius.! 
Tai tėvas sumetė ūki parduoti ir! 
persikraustyti į Žalvėdarių sody-( 
bą. Juo labiau, kad toji sodyba,' 
vieton dalies, buvo užrašyta žmo ' 
nai-

žalvėdarių sodybą turėjo pa
veldėti motinos brolis Jonas, bet 
jis vedė Valtytę, kuriai Verpi- 
kuosė buvo palikta daugiau kaip 
šimto margų žemės ūkio sėdy
ba ant Siesarties upelio kranto! 
ir didelis miško plotas. Motinos
brolis Jonas mokėsi Marijampo-, pirmininkas. Alg. Brazis kviečia 
lės licėjuje, kuris tada dar ten' visus dalyvauti—47th ir Camp- 
veikė. Turėjo eiti į kunigų se
minariją. Bet Įsimylėjo į Valty
tę ir ją vedė prieš savo tėvų iš 
anksto; j am. sumestus gyvenimui

i

ls operetės '‘Čigonų baronas’

kitus planus- Tai numatyta žal
vėdarių sodyba Jonui buvo už
rašyta. jo sesutei, mano matinai. 
O Naujokynę gavo jos brolis 
Adomas.

Bliūdžynė ir Naui'okvnė turė
jo nemaža gyvulių, tarp kurių 
per dvidešimt arkliu - koks 12 
-14 tikusių darbui, o kita — prie 
anglis. Ir bent-pora arimui jau
čiu. Buvo kas ganyti:

Vistaspats

Trumpai

— Chicagos Lietuvių Pensi
ninkų klubo valdyba rengia iš
važiavimą liepos mėn. 3 dieną 
8:30 vai. rylš.pas Anelę Kojak. 
Informacijoms . dėl važiavimo 
teirautis ,pa&JVI. Bražionj telef. 
776-4595arba pas J. Skeivį tele
fonu 778-6536 !

—Lietuvos Vpčių metinis pik- 
nikas.gegužinė bus ketvirtadie
ni, liepos 4 <t į Vyčių apskrities

bell namuose ir sodelyje, Chica
go] e. Pradžfe 12 vai. Bus lietu
viško maisto, skanių gėrimų, 
dovanų laimėj ima i ir šakiams 
bei šokių konkursams-. gros 
Ąžuolas Štelnokas.

PASSBOOK 
SAVINGS...

JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ
Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00.

Už persiuntimą pridėkite $1.00.
Čekį rašykite ir siųskite:

^Intnrett Rate* 

paid on Savings

latere* Con*pound*<l
U2y *nd Qu*rt*iy

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI < <

Turiu Chicagos mišria {etafan*.
Dirbo Ir užmiesčiuose, V 

j*r*ntuot*i ir s^fimngeL- 
KLAUDIJUS PUMPUTIS -:

4514 S. T*lm«n Ar*, 
, T«L 927-3559

BALTOJO SOSTO TEISMAS

“Viešpats sėdės soste per am
žius; jis pastatė teismui savo 
sostą. Ii- jis te-is pasaulį teisingai; 
jis teis tautas, kaip reikalauja
tiasa. Taip Viešpats bus prie- LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE, 
globa prislėgtajam, priegloba' 
suspaudimų laikais. Ir pasitiki 
Tavimi ti?, kurie pažįsta Tavo 
vardą, nes Tu, Viešpatie, nesi 
palikęs tų, kurie ieško Tavęs”.
(Psalm 9:7-10). ... į

Malonėkite pasiklausyti šios 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
radijo programos šiandien 8:45 p“’^nys' ____
vai. vak. banga 1450 AM per Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Lietuvos Aidus. ■ Nebra“£,JS-

Sekmadieni 9 vai. ryto radi- ŠIMAITIS REALTY 
jo banga 1490 AM per Sophie 
Barčus išgirsite “ferąją Naujie. ' 
na Lietuviams”. I

Jau išėjusi iš spaustuvės De- 
šimt Dievo Įsakjmų knygelė su 
komentarais. Chicagoje ir apy
linkėse! malonėkite prisiųsti S>1. 
Iš kitų Amerikos, ar •Kanadoš 
miestų — -$2. Atsiųsime. 
adresas: P. O. Box 321, 
Lawn, Ill. 60454.

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

DĖMESIO
62-80 METŲ AM± VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui au+omobiiic 
liability draudimas pensinhikM®. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Avt, 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191 .
' ~ . ir imi '

Gal-

Marquette Parke . parduoda- 
rrtas mūrinis bungalow su bal
dais, 2 kambariai- beismonte. 
Nuoma $75.00. 2 maš. garažas 

6947 S. Washtenaw Ave.
Klauskite Tony.

Dengiame ir taisome visu rū^ 
šių stogus. -Už darbą garan- 
'tuojame ir esame apdraustu

ARVYDAS KIELA š
,-6557 S. Tolman Avenue ’

■ r Chicago, IL 60629 ...
434^9655 ar 737-171.

LIGONINĖJE

Ligoninėje vienoje palatoje pa 
guldė du vairuotojus. ;

— Klausyk, — pasakė pirma
sis, — man atrodo* kad mudu 
kažkur buvom susitikę. •

— Be abejonės, —.. atsiliepė 
antrasis, — jeigu nebūtumę su- ’ 
sitikę, dabar čia negulėtume.

V v ' - ■ - i

GOVERNMENT HOMES
from $1 (U repair).

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

Ext. GH-6917 
for information.

MtSCELLANEOU|!^

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 $. Maplewood, T»L 254-7451
Taip dariįhf
iskviė^nai, pildomi pHi^ybčįrpra ’-

jįmai ‘

financing
< M om 10W UTB

WVIYM RlPAVfVSfrhtT 
VOuA IWOMI ;

CaU 
Ext.

80f - 6^*600© 
t. fe- 9617

kGoa’s^tea^aod 
>. Žipofis^Agimt - 
1208% W. Ktk5t 
sEvers*. ftrlt, fH. 
£0642 - ’424-8654

*Ss* Hrs FH z* OwTr C*wm«f 
Meae QSi£»i H8Mhitoą.'W46

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.

Advokatai 
GINTARAS P. ČEP1NAS 

Darbo valandos: Kasdien: nu*

Mutual Federal 
Savings: and Ioan

Tek 585-6624 '

.? Naujai pasirodžiusi ,<P>-
DR. ANTANO RUKŠOS

i ”* 619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA — £17. I Persi un titrai pridėti $1J
Shjstf čeiĮ:

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, EL 60608

2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747
TCtSi Son.Tu«.Fr 1.9-4 thux.9-8 sat. 9-1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, rtouomenės veikėjo ir rašytojo aUiminimua

Dc. A. - MINTYS IR DARBAI, 259 paL liečia 1905 
metą įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunai diena* ir 
»u*irūpinlmą —-----—--—-----------------------------

Dr. A. J. Gasmen — DANTYS, jų priežiūra, *veikaU Ir 
grožis. Kietais viršeliais--------------------------

Minkštai* viršeli*®, tik —------------------

Dr. X J. Gum«i — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
EMONfS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik------

taip pat nž*akytl paštu, atriuntu* čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri- 

fedaat SI perainutlmo išlaidam*.

naujienos,
y4 ĮHiffMP IzMlCJUO, 9C fMOf

>8.00

M.00 
S5.00

TOHN GHJAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(3120) 776.8700

Miko šileikio apsakymų 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.

b pagal susitarimą.
TeL 776-5162
West 63rd Street

ADVOKATŲ draugija

Darbo valandoc: '• 
Nuo 9 ryto iki 5 vaL popiet 

lečtadieniais pagal susitariau.
46M S. Kedzlt Ava. 
Chicago, Ill. M629

TeL: 778-8000

Tuesday, June 25, 1985




