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SOCIALDEMOKRATAI GAVO ^AUGIAUSIA
. - BALSŲ IR NARIŲ PARLAMENTE

Konservatoriai norėjo mažinti mokesčius, naikinti.
.. . ; socialinę apdraudą, televiziją

STOKHOLMAS, Švedijai — rėžė, kad socialinė apdrauda ne
praeitą šeštadienį Olaf Palhle, būtų sumažintą.. , 
Socialdemokratų partijos'pirnii-

į i 
Premjero vadovaujami social- ( 

ninkas. ir Švedijos premjeras pa-' demokratai gavo 45% visų Šve-1
dijos piliečių balsų. Švedų par- 
laineritėiyra 349 atstovai.

• --Socialdemokratai .pravedė 180 
.atstovų", Olaf Palme pirmadienio j
ryte pareiškė, kad socialinė ap- j 
drauda nebus mažinama- Kiek- • 
vienas.švedas bus pavalgęs ir ap- • 

įsirengęs/ Jeigu /mokės taupyti, Į 
.tai-galėsinusipirkti ir knygų pa- ! 
-siskaitytk Bet Švedijoj, yra dido
kas skaičius knygynų ir kurias

• jis galėsčpasiškoliati. .švedai ma
žai- tegirtuokįiau ja ir nedaug rū- 
•kot .Yfeitynf pasiryžę, ginti, savo 
sienas,.kaip tai' daro irl porVjegai.J ' 

...-Premjeras Palme. , pareiškė,' 
kad opozicijos;.J. partijos, nepa
jėgs vyriausybės sudaryti. Jos

■ tarp savęs Ilgai ves-ginčus,: o kai 
teksjbalsuoHZtąi riėningumas ne- < ( 
pasirodys; Jie nesusitarė praeity-1 

.ję,j nė^ii^'ĮKhanįąąme par-. 
Tarnėritę.' Tuo 'tafpii Svėdijos so-.

reiškė, kad. Švedijos gyventojai 
paseks. Norvgijos. darbo partija 
ir laimės rinkimus. .

Olaf _ Palme atspėjo. Norvegi
jos Darbo partijai, laimėjus.par 
lamento rinkimus.. Švedijos so
cialdemokratai, .gavo . daugiausiai 
balsų ii' pravedė j parlamentą 
daugiausia 'narių.

Švedijos socialdemokratai sa
vo laikrt, reikalavo; kad -Švedijoj 
n ebūtų' nė • vieno“ąikdno;' nė • vfe- 
ne nuogo' ir nė* vieno be 'pasto
gės? Teko visus- krašto -gyvento
jus/ ypatingai ;tiTrtiagėsiuiipšfus 
apkrauti -didesniais Tnokfesci'afc; 
kad' visi' tuTėtų^ditcaiOš' ir J>ast<> 
gę. į-i .......... .

Švedijos konservatoriai .jreika- 
lavd-'sūrnažinti mokesčius biznie
riams ir.' tti rtf hgesniėm s"'Jie '.skun 
dėsi, ' kad tfe vienosvalstybės 
biznieriai n emok'^'tiikK?' didelių

Jie/skundėsi," k^d Jsvėdai n^aE: 
išvystyti -modernios pramdnes., 
neš nettltij^njgiįįrl^įpėlną šti? ( 
valgo: tįųg^W,';
skąitąiĮ^L'?
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Kubos diktatorius Fidel Castro paleido iš kalėjimo 
70 kalinių. Kuboje buvusieji Amerikos vyskupai papra
šė Castro, kad išleistų iš kalėjimo katalikus.

KINIJOJE IŠĖJO ATS ARGON DEŠIMTS ĮTAKINGŲ to daugumos išrinktas preziden-. 
tas Roul Alfonsin pamažu-paėmė 
krašto vadeles į savo rankas ir 
valdo kraštą. Praeitą savaitę 
pravestas žmonių atsiklausimas *

HELSINKY BUVUSI JAUNUTĖ NEŠIOJO UŽRAŠĄ 
“NIET, NIET SOVIET!” W

— Iš tavęs, seni, viską atėmė, o tu dar eini rusų 
' pasiklausyti? — tarė Rudokas.

CHICAGO, UI. —Praeito pen ■ 
ktadienio vakarą apie 300 žmo- 

! nių pikietavo Cdicagos jėzuitų 
‘ centrą.

Jėzuitai dar nepajėgė atpigau-! 
■ ti nuo pirmo pikietavimo, bet jie ! 

i vėl leido atvykusioms ketu- j 
’ rieins komunistams jėzuitu cen- j pastūmėjo, tai jis pamažu-pra* 

dė’O žingsniuoti pirmyn, tary
tum nežinodamas, eiti ar neiti

Iš 56 tos gatvės ant šaligatvio 
atėjo Pasaulio Lietuvio redakto
rius Nainys. Paskui Nainį iš Už
pakalio sekė Bronius KvikJ^; 
Draugo redaktorius ir komunis
tinės Bažnyčios istorijos auto
rius Jiedu pamate plakatu miš
ką. Kiekvienas plakatas priminė 
konnp .Etu daromus žiaurumus 
lietuviams. -

Nainys pamatęs, kad jam bus 
kibai nepatogu eiti • pikietuo- 
tojus, jis praėjo pro jėzuitų kop
lyčią i: spruko 1 dėžinę

— Sveikas gy-'^s Nainy, tarė 
jam Antanas Marma, iškėlęs di
deli plakatą. — Ten vartai užda
ryti.

Nainys -nekreipė dėmesio į 
Mariną. Garsiai žvangantį vartų 
ienciūgą jis atkabino ir pralindo 
pro vartus, kad galėtų įsmukti į 
rūšies kavinę. Paskui ji patylo
mis prasmuko ir Kviklys

Didžiausias susidomėjimas ivv 
ko, kai atėjo senis Antanas Ma
sionis. Jis .ėjo ne vienas, ji sekė 
keli ~auni vvrai ir moterys.

— Ar ateitininkai dar nepa
lūžo, jeigu eina bendradarbiauti 
su komunistais? — paklausė vie- 

g^dėjo. Daugelis maiše “Santa- na piki et notoj a. — Kuris čia yra 
Paleckio žentas Aš noriu į jį 
pasižiūrėti ir turim ką ners jam 
pasakyti.

Aštuntą valandą pikietavinias 
pasibaigė, bet tada jaunimas pra-

vaikus išvežė Į Sibirą, o tu da^ 
bar eini, ką tie komunistai ttau 
Amerikoje pasakos apie gerą-gJT- 
veninių Lietuvoje.

Senis stisikamfuzijo ir susfejd. 
Jis nežinojo, ką pikietuotojuf.3£ 
sakyti. Kai iš užpakalio kiŠJjį

‘ tre aiškinti Chicagos lietuviams,! ■ • ° i: kaip dabar gražu ir malonu gy- • 
> venti rusų pavergtoje ii labai j 
1 žiauriai išnaudojamoje Lietuve- i 
: je. ' |

Visi Amerikos pi ezidentsi ir j 
kongresas nepripažino Lietuvos Į 
inkorporacijos Į Sovietų Sąjun- ■ 
gą, o jėzuitai leido Maskvos pa
ri nktiem agentams atvykti i Chi' 
cagoje esantį vadinamą “Jauni- Į 
mo centra’’, kad specialiai pa- ■ 
rinkti Kremliaus agentai galėtų | 
per akis meluoti nuo rusų pa-į 
bėgusiems žmonėms, kad paverg į 
toje Lietuvoje viskas pasikeitė.

• Tuojau po 6 vai vakaro prie'

MARŠALŲ

Tengas Hsiaopingas plačiau pravėrė vartus- Į Vakarus, 
7 - '• - parinko jaunesnius vadus j

, PEKLNAS,- Kimią. ■ 
dieni Kinijos komtmistų parti
jos centro komitetas paskelbė 
dideles pakaitas visoje Kinijos 
valstybęjęl'jį^kcm unistu parii j (fe .*• .r “L’.; —
vadovybėje, vy- > T
j>VJ^prezidėntas Tengas Kasia-, 

.opingąį ištįsus du menesius Pe-‘ 
• kįpG prieiniestyje' kartų su i|ti- 
kimąis pąiarėjėiš ,<Žrbęs;< parųo- 

__ ___ ______ ' šė ųe vien Politiniame partįjos 
bet visoje partijos ir vals- 

čft^digąn p^eiškėį'li^^^ < t y vadovybėje. Jis -atleido de- 
^^^tėinanSiū'. ?xnetų^rinkimuose ~ šrrtib įtakingiausių.

.Steyedior*. gti- . 
ibe^natoriaiislpai^^ J .. 

-Prieš ,Madi-•

- Komunistai atstovus, i
jo ^ąbar;pravedė tiktai‘5.- Komu- j 
ništai.įgęis; šų konservatoriais, o 

i■ socįal^^S^tamšjiė-^^i ne- 
rejkaB^L^

"TrtlCHA^'MĄIircFATęį-PRLd,ą.ų^knygų:.4r:.-hė.

knM^n^Yąfcų^į^^jį-OližS . atš- 
gąrhį^ing.c.; ifepbOž/o.i-nė^nygų.
bkąjpyrn.o^į^gtĮ/sfeitymųmiaisY 
to. rjėgąinina, .. .yyLAB

-Oįaf.' PąTfilė’ 't'aipr.įiat' piiAcipe 
sutikp, Jkad ’Valstybėš mokešetąį 
gilįėių.'' biūii - ą'iibibžufti, Jbęf .1 jk 
pabrėžė,.' kart ’■nebūtų -šilmėžihfęs- 
sunfos’ reikalingos ■' -drabužiarftš, 
mafetiii,. ^apšauga;ixir pasfogei. 
Ririkftn inėj ’’ kaflTpon i jo j J jis' pab -

-gini J pašiūrė ;:d fctiiokra^inųi Neil 
pa- 

Ireigoins J/ oi šį :. -mėtą Ajišj I2*1 •ren' 
:giasi 4>ntai-U..AdUi Stevęnspnui,

Į parodė, kad 70% krašto gyvento- jėzuitų namų susirinko apie šim- J
-Pirma- litinio biuro narys nuo jo Įstei- ! preztdęntu Alfohsin pilniau- tas žmonių, iškėlė atneštus ph-1

■gimo.JJis'.'A«vc Politinio Biure,
žmonių vadovybėje ir buvo ne- '' pe/nistai buvo 

patenkintas viceprezidento Ten- Į.
go užs^nojimui naikinti Mao Ce- j fc&rtinę 
lungo Ekonominę politiką. Jis .
turėjo^nanriš Šanchajuje ir dve-

j katiis ir pradėjo vaikščioti sali- i 
pasiryžę su- gaiviais nuo 46? tos gatvės iki Įė- 

!-uosti dideli streiką prieš da- jimo Į jėzuitų didžiąją jos salę. ■ 
ibartinę vyriausybę, bet nieko. Jš ’ Račiuje salėje buvo užgesintos j 
to neišėjo-Peronistai Argentinos šviesos. .Tamsu buvo ir mažoje • 

, ...... .. ■' pu nebevaldo ir streiko, nep'aje-Lydėję, esančioje apačioje.
••JUS-'kituose .ųiięstuose,/kur .taiy pravesti • • | ’Cbicnons Uptnviu^ i ęiub-inki- i
ct'.yosi su karo .yadąis.:Jis nėpą-, Svarbiausia, prezidentas pajė- 
likdavao ramybėje gražios mo-*-^ >nsitarti su Argentinos gene-.

; rolais, kurie nepritarė kelių ge
nerolų padarytais perversmais ir- 
gyventoju žudymui be teisino. ’ 
Ekonominės sąlygos pasunkėjo, 
bet visi žino, kad sukilę genera J -. .. _
lai nualino krašte ūkį. Bet gy- “Sandarą”. Savo laiku ėjo 
ventojai patenkinti, kad civilinis j ^Amerikos. Lietuvių Taryba, o 

( datoj'- jie jau eina su komunis
tais. Keliems seniams buvo įdo
mu, kodėl sandariečiai būtų 
pakeitę savo nuomonę apie i dėjo eiti į vidų. Matyti, kad lau- 
okupantą, bet tokiu neatydžių j kė. kol pikietininkai nueis. Sa- 
seniu buvo labai m.^žai. Jie ne- ' Įėję jie klausėsi komunistu velk 
suprato Drauge paskelbto garsi-riki vidurnakčio.
nimo, o kai n”.\vko, tai dar la- ! 
biau susikonfuzino.

Pikietuotoja- Rudokas, iškėlęs' 
didelį plakatą ir įsikandęs pyp- j 
<e. sustabdė rožis ama seni ir1 - k' <- V C
tarė:

— Kur ti\- seni dabar cini- 
Komimistai atėmė iš tavęs vis 
ką — ūkį namus ir galvijus, o

lungo Ekonominę politiką.

ters. įžengusios .i jo namus. Vie-' 
n.ą kartą jis pradėjo kibti prie 
nepaprastai gražios jaunos ko- ’ 

maršalų ne Į munistes, bet ta ištruko. Jo sū-.
’ tik ^sosti nėje, .bet ir provincijos, i 
aviacijoje ir krašto pramonėj^.

.Atsargom išėjo pats įtakmgiadi 
; bias Kinijos komunistų partijos I 
narys 88 metų sulaukęs marša- 

‘ las Je Jianving. Jis numalšino 
“keturių gengsterių’ vadovautą 
maištą prieš Kuo Fengą ir vals
tybės galios centrai! pasodino

, Tengą Hsiaopingą-
Maršalas Je turėjo du dviejų 

aukštu namus Pekine, vieną ka
riams priimti o antrąjį ei riliams. 
Jis visą laiką buvo partijos Po-

Chieagos lietuvius j susirinki-1 
rrią šaukė Santaros — Šviesos j 
►valdyba, Ji paskelbė pranešimą 
(lejJitadi&nd. Draugo paskutinis i 
mępųslapyje. -Draugo skaitytojų • 
dąy^maa; “Santaros ..-įėJ Šviesos’’, 
nepažrĮsta, veik nieko apie ją ne-

kuris tai pat kandidatuoja Illi
nois gubernatoriaus pareigoms. 
Hartigari buvo tikras, kad Madi- 
C.nn pritars jo kandidatūrai gu
bernatoriaus pareigoms. o dabar 
aiškėja, kad politikoje niekad ne 
galima būti tikru.- Hartigan pa
reiškė. kad savaitės pabaigoje jis 
tvojau vyks pas Madigan ir pra
šys, kad ji priimtų. Jeigu Madi
gan Įtikins Chicagos demokratus 
pritarti Stevensonui. tai Hardi- 
gan gali pralaimėti rinkimus gu
bernatoriaus pareigom.

nūs vėliau 6 metus su tėvu ne- • 
kalbėjo, nes tai buvusi jo siižie- \ 
duotinė. Tėvas apgailestavo, kadj 
t b nežinojo/

Vieną kartą Politiniame biure 
kilęs toks smarkus ginčas krašto 
administracijos reikalais, kad j 
maršl. Je. gerokai supykęs, tai]) Į 
smarkiai kumštimi kirto į stalą, 
kad suskaldė savo pirštuko kau- į 
lūs. Tengas įtikino jį įšeiti atsar- Gordijevskis perbėgti pas britus 
gon, prižadėdamas neliepti jo na ; ir paprašyti tremtinio teisių, bri- 
muose esame turto. Į tai jau žinojo, kad pabėgo vokie-

Iš Policinio biuro atleista ’ čiu žvalsvbos viršininkas.
Deng Jingčao buvusi čiu Enla- 
iaus žmona. Čiu Enla j ils pakvie
tė Tengą vicepremjero parei-

teismas teisia generolus.

VOKIETIS ŽINOJO APIE 
GORDIJEVSKĮ

LONDONAS. Angį. — Nespė- 
tc sovietu KGB viršininkas Oleg

KALENDORĖLIS

Piketas prie jėzuitų koplyčios. Br. Nainys nėjo šąli- r 
gatvių j vidų, bet šalia koplyčios pasuko dešinėn ir įsmu- • ę 55

Rugsėjo 18 d. — Irena, Min- 
gaila, Gelutis.

Saulė teka 6 31, leidžiasi --

corns, o kai premjeras susirgo, 
(ai Tenga> tapo Kinijos valdyto- ! 
jas. Kiekvieną dieną jis pasikal
bėdavo telefonu su savo vadais, 
o kai Enlajus nepajėgdavo kal
bėti., tai jc žmona telefonu per
duodavo premjero instrukcijas. 
Jingčao buva baigusi Paryžiaus 
universitetą ir gerai apsiskaičiu
si. Ji pritarė Tengo politikai, bet 
ir ji sulaukusi 82 metų, taip pat 
išėjo atsargom •

Atsargca atleistas maršalas Nie 
Rongzcn. kuris baigė. Prancūzi
jos. Belgijos ir Sovietų Sąjungos 
aukštas karo mokyklas.

Vicepremjeras Tengas yra įsi- 
likinęs. kad Kinija dabar pravė
rė vartus i Vakarus kuriu nie
kas neuždarys, net ir tuo atve
pi, jeigu Tengas turėtų išriti at* 
sargon.

Pasirodo, kad vokiečių žval
gybos viršininkas buvo infor
muotas anie Gordijevskio tei
kiamas žinias šiaurės Atlanto 
Sąjungos karo vadams apie ru 
su divizVv. paskirstymą Rytų 
Europoje Nespėjo vokietis su
teikti žinios rusams apie Gardt- 
jevskį. sovietų vyriausybė įsakė 
Gordijevskivi tuojau

— Filipinų teismas. 
1983 m. rugp. 21 dr> 
Feningo Aquino bylą. 
Amerikos lakūnų liūd 
rių byloje. Valstybės
mentas mano, kad 6 JAV kariu 
liūdi imai teisme turėjo būti 
raitoti dėmesin.

svarstys 
nužudyto 
atmetė "6 
j imą. ka- 
departl-

ko į pogrindį. Saulėtas, šiltesnis.

ROUL ALFONS1N VALDO 
ARGENTINĄ

BUENOS AIRES. Arg — Kraš-

vvkti j 
Gordi- 

turimusjevskis pasiėmė visus 
dokumentus, nuvyko pas britus 
ir paprašė protekcijos, kad ru
sai jo nenužudytų. Britai tuojau 
įsakė 30 sovietu šnipų nešdintis 
iš Anglijos, kad nepatektų į 
teismą.

—Amerika turi geresnius ko
vos ir transporto lėktuvus. Ame. 
rikos lakūnai gali iš F. Karolinos 
pasiekti Egidą ir išlaipinti kuo
pą kareivių su ginklais ir mais
tu.

— Britu policija ėmėsi labai 
griežtu priemonių, kad rusai ne- Į 
surastų Gordijevskic ir jo nenu- . 
šautų.

i Vicepremjeras Tengas Hsiaopingas du
. dirbo, kol paruošė planą atleisti kelis šimtus Įtakingų 
’ komunistų iš partijos ir valstybės pareigų.

mėnesius



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
JONAS mDOMAVICIUS, M. D.

.Valines page minime k!ai<ios

> ū patarimo- žmogų uk 
t reikale dužųiaU?*# da#
įvtonii <lėi v«ik:>n«4 ^ako- 
if jĄMČii] ar sitkeliriučių šitą nege- 
\qv£' Yra keletas negerovių, kji- 
rį^s medicina kyką >troko suk* 

T lėjomis. Viena jų yra ARTERI 
i'Įjl’ ]?RISK«ET1MA5 ^ner.di

I • .

kui
STROKO REIKALAI (6)

Sužinokime stroko priešastis ir stenkimės j 
alinti jas nuo savęs. ' •

Mediciniškas raginimas |

Ko 
xa-

Beveik kiekvienas iš mū>ų ga- SKIRTINGAS N JO MAŠINOS, 
Ii būti suparaližuotas, gauti stru- J Iii JAI PANAŠUS. Jis yra toks 
ka. Po ši’dies atakos ir vėžiu.! -uJėtingus, kad medicines mokš- 
sirokns yra aršiausioji giltinė siu j jais iki šiol <&*’ nesusekė visu ne
kristo žmonėms. j laimę, stroką sukeliančių prie-

Dabar yra ši> svarbus klaupi Ners dam
mas:: kodėl tie ypatingi ameri
kiečiai. daugiau j u negu penkta-‘ 
dalis milijono mirė nuo siroką yra panašus kitan 
pe-eitai."

vieno žmogau 
vybiniais reiškimais

stroke priežasčių yru pįdri;! 
Į.-rniiji spūdis (hyiieweHriaa) 
k oc ros e pa< engia dirvą sti'o 
atėjimui. Duteidžiama. ka< 

met daugiau negu ketvirtis
»jiio amerikiečių miršta del 

ieoogines pakelto Ip^ujospū- 
dzip įtakos. Mat, tokią Hgpąrii 
labai apsunkina širdį ir kvaą a^

1 gysk*' T.-da tokių žmonių šir
dis ir arterijos aprūpiųąnčios vi
sus gv vybiuiu.- kimo organus, Įs-

• kaitant ir smegenis, nukenčia.
I Dar ne visai aišku, kodėl Uni

kalias savais gy- siaodžiai net du kaltus gausiau 
(fiziologija) miršta nuo pakelto, krąiyospū-

Atsitikime, prise-
i arteįims. Tode

vienok ki€k j džio palvgiąiis su baltaodžiais. 
nietai>? Kodėl ju kiek .vienas žmogus SAVITAI skiria-1 Juodžių įniršta 58,4, baltųjų tik 

;i°nas tuiėjo paralyžių, o ne ko-1 si' vienas nuo kito. - j 27, iš šiničo tūkstančių gyvęnto-
i Ves, žmonės, nesiime 4įU lini-i jų.
, jos fabrike pagaminti kaip, tie aii- i Kiekvienas atsiminkime tas 
į *oiu<)biJiai vienas actrąm pana-Į dvi pricža>tis vedančias prie pa- 

jei nes nesame tikrieji d-yy- ralvžiaiis. Sklerozę ir pakelta 
ujospūdi. Tada mes imsime

kią n.ors kitą negalę?

PAI.IN-KIMAS NELAIMIN
GAM ATSITIKIMUI 

i SU.' __
e’;une krašte kasmet net sep. ,'uukai.Meskiekvienasgalime tu- 

tvni. milijcn.-ii au-timobilių pag i- tėti SAVITAS savybes ar- jų į ryUR daug energingiau, su jo- 
kambūULCijiis, kurios ’ palenkia j ni's kovoti, kai mes savąjį, nusi
mes paialyžiui tgip, kaip inecha j ’.eikirrnis sunorundėsime. kai tm. 

-iine saugotis ligos, o ne vien tik; 
ada gvdytis. kai jaa stroką ap-

minama. Dauguma jų esti mc- : 
chaotiškai gerai pagaminti. Bet į. 
vis dėl to pasitaiko, kad kai k u 
ne jų pagaminanti nevisai tiks
imi. Tokie jię e>ti palankūs nelai - 
mingiems atsitikiniąms.

las pats ir su orlaiviai'. Ne 
prisuktas kaip reikiant sraigtas 
ar kuri k’tą xiaHs tik kiukia rei 
kiamo momento kad įvyktų ne L 
lainię. Tada ' tokio automobilio [ 
ar orkuvio hržiniėrfai suka sau { 
Šarvas de! -r/vkusios nelaimės j 
priefe- tie-, kodėl ta nelaimė įvy f 
ko ir koiiėl tik tik tokio modelio į 
mainai? Kas ,da.yliua. kad ap-į 
sisaugojtio nud tekios nelaimes • 
ateityje?

klausimus apsakymo be- !
te mbdeho mašinos tik jieskant

rinjęnes masiniųi; nors tik kelios | 
jų gali būti p;
NęTūrint to. toks.masinu tikri
nimas yra reikalingas ■sirselš- 
nuii vdingai SagamitiTu mašinų 
pir niau negu ’vyksta, tielaime.-.

ŽMOGAUS -KėNAS YRA IR

nelaimei.

m nes kkii<įcy galį palenkti nėlai- j 
me: kai kimias mašinas..Visi tie;

. žmogaus turimi veiksniai,kurie-
Į veda prie paraiyžia»’s, medici Į
I noje vadi.narni paralyžiui (stre-i 
kui) pąlanktu'no rinkiniu — pro-J

{ filiu (stroke pronė ■protilę).

. J-i? MAS ŽINGSNI// -NUO
STROKO- APSISAųGO-JIME

P-Tskntinių.' dešimtmečių tyri
mais Įsigyta'žinių apie kūne vyk
stančius' irakitHiūtsc^trO^esti j ,■ r. . • .... ; atrodyti meko bendro su stroku;> res oaralyziiu atsiraiidant. Su- )■'.,.’. , ... - , - • i-aeturncnis ctikriimore gali ar-zm.uta, kact kai Kame kūno iizi-Į . ~
niai stoviai- ar kai kurios ligos tu į 
ri ryšio si: stroku. Tokie žmonės • 
esti -kibai palankūs sirokui- už Į 
kilus. - ■ ■ ' - ' i

^usekipias visų tų. paralyžiui į £.
parinkusia, asmenų ir yra-pir-1 
anąs žingsnis nuo paralyžiaus- ap- Į 
isaagojime'.

DIDŽIOSIOS STROKO PRIE
ŽASTYS .

isi tie; tada gvd 
t arėsime.

Dar du stroką. artintmueji. da- 
lyioi atsiminlšni: tai rūkymąs 
ir prigimtis. Sti rūkymu gaktae 
kiekvienas tvarkytis- Kiek blo
giau <lėl prigimto palinkimo stro

■ kui. Mat, kai ktiri^kūno silpnų-
» -rai ar ik1 Ug'o> galį'būu pavel-' 
dimes. Visa tai.šiaip žmogui js- 
kar.ant ir mūsų pensininkus gali

; atrodyt

i

Gail, sesuo Opa Ankjenė 
supažindina pensininkus su 
cukralige AJvųdo pažmony, 
Lietuvio sodyboje.

du tyiinuti, padeda supranti 
lyž.uu#s pi Minėk
uinghcmo mieste aĄlikt^ 

njrrii geriau supi
C 

ją. o taip pat ir stroką.

GRINJ FAKTAI

A įlietų, virš minė-1 
;j ivrunai Framiiighanio mieste. Į 
Ga.e 14 metų išviro 135 tiriadiiie. 

j ji 70 moterys, 65 vyrai, gavo 
I ;H"oką. Iš jų 65 paralyžiai atsira

do dėl pažakraujes (iJiemic — 
rireiuhptic-, 22 — dėl krąujavi- 

į -u^jegenis (hąn«oyrhagics ir 
lįfli - <1*1 kiauto krešulių atųęį- 
į.y į.smegenį. įjų uranijas- iš kt 
? ų Vmri vietų (einbolir).

•4,nėtai tirtų ir stroką gavtt- 
• . riųių buvo tirti ir jų gyvenimo 

KagU) ftiA-čitiį koriję pcriidėjp prie jų 
j,-iįriJSP apu:»}%iflMt. Apie juos — 

♦ i 1 * <

a

K 
tiei

mmB PASINAUDOTI

gruuią pakaus ekonomųūd \*/ 
gio ir -nualmės p^dėues.. aų^ ri 
kiečiai. Jie atstovavo Ąnifcnkua 
gyventojus. ■ .

L as nuėstas yra 21 mjjjpe, ąts-

t-Kitą totą.

įątęjęs į ligotoiię </ę^ skrandyje

GYDYTv^?-
L Kjftusimus Dabar daug gydy-j 
h^i'Į lipt iivių išėjo pensijon- Atsi- Į 
p ratio nauju lietuvių gydytorų. 
’Manasis irgi jau nepraktikuoja. 
Re’kia orentuods man prie nau
jo gydytojo. įųionės pasakoja, 
kad tas yia geras, o anas ne toks. 
Pradedu maišytis jų pasiiinki- 
mę. Gai malonėsit, Tamsta Dak

' tarė, man patarti, kaip tokiame : 
reikjįįe. reikėtų orientuotis: kaip 
in kįifcį ntują gydytoją man pa
sirinkti^ Ačitį

A. t-sikym<ks, Ne vien gydytojas 
■ turi pareigu ligoniui, bet ir ligo
nis turi. pJtbeigją $a.u pačiam. 
si gydytojai lietuvij yęą patiki
mi, geri ir tuo reikalu nėra- ko 
galvos sukti. ?a,siri»ju. kum yisi

Kun. Juozas Juozevičius

i uai turi būti vergas sąva dvąsia 
— nusiteikimais. Paver^pios 
tautos kūnu, bet ne dvasia. Pa
vergimas kūno ir dvasios yra nu- 

t dritikimas- Svarbu nepa vergti
vi^as,kkja šeimoje. Žmogaus pa. 
klusjųimas . gamtos instiktjii tu
ri būti papildomas dideliu Dva
siniu bendravimu tarp vyro ir 
žmonps. Kai išnyksta dvasinis 
beŲiLcivinias, bendras gyveni- 
iriiis. dgrosįj sunkus ir prieinama 
prie šeimos suitimo.

- Štai šįpmis dienomis, pasibaręs 
su savo žmona- vyras. Chicagoje, 
padegė namus, sudegino du savo 
vaikus ir. nuėjęs policijoa prisi-

kia ne tik pas ’’naują'’ gydytoją 
«<ą’Ū bet prieš eidamas reikia 
tokiam apsilankymui-p«s-jj, at

■ sa^mčijii pądt-uošH. SUį keletas 
ą'ikirinki tuo rętfcdu.

Įiljr- ojuį: — N&Iriiri būčiau pildės 
:g^iyi<jjri ųurodyntife gautus 

tu dkl u u v Bąstono. J aį rubrikų primą kai. tą čia, buvus — 
^ ls- aš nebūčiau, čią ąisri.ąrięs antrą- 

Daiigiąv. negu 5.0J1Ą vyru ir'mo- o’Eibar uečią kauta-—.aš ture-b -^T. fcru urp. 4 u » į<™k. nc.iru.ni kwZ Atgerti „J iVJ^ M1 K'
-- - ■- J- 5 dyloją be reikalo. Einama ne is

?Ąęr:ikvti..- . - ’ i r . . .. i . t, . ,l ... ' . , , , . i-aJriri, bet K- redgilo. Idaąt sek-
. ir ne per pkmjją $ gydyfe

įi^s turtai siUytį šias djehofeltK seUučite Xka į ^Jao ~’daba*’ dabokl«-
įj^,e<ri<?HWŠkus miao^BMijs ne į— -- " ' '

susirgį^ose, bet- riįfe feį ^^damas gydytojo ^e'nesuskaitoma daugybė.
ikasoktas negales tu-iėdami, be<l,/.. -. -s . . . ,
f norėdamį17 % J?' Iklausimus. lle c^gtj dvasiniam viępas 

' ■ . apie savo negalę m apie savo !ri£Ū3ų£^V^lūcpui- Gąmta tvarko
sveikąją. . s rejįtalus, kuri uos kiek

t**®’ te’sę klaų$ūpdėūąs ąpvaMė- gerą dvasinį pa- 
p/^dytoji-ę jį ik jo, gauti patenki- !
įj.^ei*k> ątsakjmsiMĮ Kai gydyto-

inkstas >n graąįĮfe pu^rpiesėiai

ū»*:o sveiki* r-rutturąjsi'-^diės, 
hgut it- %ivaųftriakni pasidavė.
ritualus.- ‘ t

ja cĮieinę ne tik jų,' bęt ię j<į te-.j 
vėlių, tėVU turėjos-, širdies ■^tęge- i 
roves. Jie fetV^^ą^lugniaųj^edi j 
ęrieškaį išdril$Įčšj? tyri#ė< t<^kįe.
buvo,.atHek^į^ifi^š <!u metai..Iš-i Visa ta ir panaši mediciniška’
■rięi.imas bt’-VO kiaiijuje cbojesje-^kąIba, patarimai bet kokiam jia-1 
tpJĮjo .kiekis, padaroma glektro.-į rięnįuj, pepadėb tol, kol tas žmo-1 
ųariljograma, ištiriamas krąųja.s| ye susii-vąi'kys bent mmima-i 
dėl cukraus. §uyo plaučių p^ė-įliąį su .savą asmenybe (nuskeiki-j 
gumas uitriatpirias.i Bnyo atay-jĮ'rt-i’i^.' Čia ir' prieiname kei’linaj^t^į'p.”į~i^ 
mimas n^i^egt&Ėūkynia^^Tai •’ aferų, apie kuri mažai kas kal-l/X^^ ,-PiXu

tie apėęiė- Ipęk’vieną įbą visi s^uba. žmogui {įtarti,! ‘
paralyžių 1 veiksnį, kuris tejvo niano^^tžir- kįiĮks vaistus imti, visai neini-h paaiškinimo apie me

: lik koki Hoi's rVšišu šiiTtie^'feu^iiiiit svarbiausio dalyko- Sutvar 
TIRIA!AI ATLIKTI JAU ! - " - ’ - - s - - • • - '

Daugelis čia minėtu veiksniu
:u:?čja įtakos atliekant sėkmių-'
gia«si-U> tyrimus širdies ir krau
jagyslių sergamumo srityje. Jie 
būva pradėti 1949, m. ir per me
tus tęsiami Eramjugham mieste, 
Massach i Lsetts valstybėj e. Tyri- 
nuiose dalyvavo, įvairių etninių

je. tokių- nesubrendėlių dvasiu-

Ųž tai reikia quo mažens žmo.
su

For t he woman 
whos at the heart of

A

You can’t aiford te be wiutig.

And that's'srb ere U A . 
Savings Bonds cocne m. Bw 
them through your bank. Ob- 
e ooDurare your husband H. 
si gn up for the PayroD Sr* 
ing* Plan where he works.

That way, whiie you’re 
rpee’ mg-the day-to-day ear- 
pea? ea you’U still be buikhny 
a mo re secure Kam e for your 
forBily.

LbS. Savinęs-Borv^Rb For^ 
the w.'Huan who resaly know

in^nienca>

rŪvšimą. Viėri -seksas netrunką 
iįiipą, pjiąž adyti. Tamprus, su^!- 

^-v^^iųędjciBišku&žodžiiriJ vfenąs -šeimoje yra gaU^as tik 
nftiupi;ąųti, aįįęm asmenybėmis suiktendus 

• , ur,u, -• • _ + .. j reiškia. '• I iki normai ūmo. Tik tada yra gavįs: skuba, žmogui patarti,! 'r ' ■ ,, ;, .. . J. °
's vaistus imti, visai nemi-h ‘Prašykgaaiškinūno apie me . gyvenimas ir su-

i-. J 'Jonikus išsū-eikimui, surištus, imas-šeimoj e.
;ągyslki hga. ; - ' R ,,-;;.ro-r -kymo, save gyvenimo, vagos. Tb-p&TaĄistos turima liga. Namuu-
' girdis j ’ ’ ' t
ti iiraują visam kūnui. Tokios;'i- žmonių vien vaistus rydami, o 
gos kaip- sklerozė it- pakeis neoagenmlama savo elgesiu 
kĮKtujospūdiS' apsuįjjua ši®d^ri šiliau dumi-rūkę, girtavę, kavą 
ad;kti savo -darbą. Tcdėb?^:lba gėrę bei visekms pepsus Raudo-- 
apie cholester-oko is? ąrterioskle ją, 
rožės įtaką širdies įtakai/tinka 1 'Už tai mes visi -pradėkime sa

vus mažuosius nuteikti savu- pa-;- 
vyzdžiu į sveiką eige _ 
valgį ri sveiką gėrimą-. Tik tada 
iHK> stroko-apsaugos vežimas ims:; patarite kito gydytojo.
palengva, fudėtipirmyn. Daugiau i 5. Jei gydytojas nesupranta- 
:.-pie tai kita, karią. !' mį V bei 'krimpUkuofcu, paaiškina,

iĮlaprašy k, kadį jis parašytų. Bū- 
inaif perskaityk, kas parašyta 

Į prima- negu, apleisi gydy toją.
'■ G. Sužii ok kito gydytojo nuo
monę apie pasiūlytą brangų bei 

'galimai pavojingą 'tyrimą bei 
ioĮieraciją. Kitas, gydytojas, ap- 
’diiaudos- kompanija, ’vietinė ligo
ninė ar gydytojų draugija gali 

.dlioti patarimu tame reikale-

_ _ ____ -^tvirkaųri negali; vien-mote-
yra pomp?.; puių^ąjĄi.-' rjįk įu keųčia be reikalo daugi>Kgihnkis. daugiau Į jų prasmę,.''i^Tųri.’tvarkyte-ir vyrai. Apąš 

sįąitylimų bibliotekos knygas ttĄąžš. Povilas kalba apie gerą y^- 
.... ..J . • kitus šaltinius ro .gąjva, patardamas moterims 

Tąnys.tąi prieinamus. >. •. Į jo.iflgįteyti. Mat,.motelis' gąH tn-
.Ą., l?aU pąsįsakyk gydytojui, rė;j. ų£t geresnę galvą negu, vy- 

lmokius uitų vajriūs, prirašytus ar rąšv j^Lijis tokios . neturi. Ta<Ia 
: pątąj;įus kito gydytojo. Paaiš- Įtš.pūlri nieters klausyti. . jį.
trink, ar pakeli tuo.; vaistus te' . Y , „v '< ... .. .

į’sveika!JOKiu pašaliniu negerumu. Paša-i• semioje- yra‘ fiziuėyir
kvįį, apie, kitus, gydymo, budus,

-1 ąt s rilinia. šeima sugriau-
IniajMąj kai vienas kinis pradeda 

gyventi tik sau. o ije bendram 
i gyvenimui. Už tai labai- svarbu 
dvasia, asmenybe, nusiteikimais 
subręsti nuo mažens- kjekvie- 
nani vyrui, ir moteriai. Tada pa- 
■jėas šeimos nariai - neatsiuešti 
prie yienas kito, pažemininčiąi. 
Tada tik.susipras vienas su ki+u 
ir neieškos susipratimo kitur ./Ta 
4a vyrąs įr žmoųą .vienas, kitam 
rodys-daugiau, koketerijes,- negu 

'svetimam.
7. &-ii gydytojas, pi įrašo, vais; , 

tus, sužinok nuodugniai apie 
juos; kaip ilgai, juos reiks imti, 
ar tokie negerumai juos imant

; neatsiras. Pakinitsk, ar reikia ko- 
.-..o maį»te vengti, kokio, užsiė
mimo. nedatyT. kitu vaistų 
ėreimti tuos jo prirašytus nau
dojant. PKišyk. Generic ęijšį, jei 
galima, mtmųiysl pungiųs

8. Jei tm t»iiunį negerumu, su
šavik gydy tojų, gari keisti) gydy
toją, pajėgų, ariidrivubjį
ir mxirit|> iškriusy cą kakykis to
kio. Bus <kmg gevtari pri i^gą 
laiką lūnkys.» pus veną kurį gy
dytoją.

ii? strokui. y?/ž c7,y/’
Skūtinas tarp šiędieš 'atakos 

k srroko yra neesminis, "neliaty- 
vu-s. Tc>s dvi blogybes- gali butir 
pava^ntos “bęšUĮučhcOjagbcib- 
mis puseserim L”, širdies atakos 
atveju priskrenta šifdjes. adt.ėri-

ANTANAS SKIRK A

ne-fir WldodanUs

Pasiskaityti. Arthur Ankowitz

MELDW0SI IR PRAŠAU

Šiandien man taip liūdna, nusiminęs, 
Šypsenos ant veido jau nėra.
Praslinko gyvenimo geriausios- dienos, 
Kaip praslenka tolumoj: audra.

Jaučiu, kayx slegia gyvenimą metai, 
Kaip sunki* suAki-našta ant pečių. 
Dieve, pavžrgatų ries Laiko verpetai 
Vis nešė gyvenimo keliu plačiu.

It šiandien pavargęs ir nusiminęs, 
Meldžiuos prieš Tave išbalusiais plaukais:

Viešpatie! Visiiek. ilgiuosi Tėvynės,.
Su jos upėmis, ežerais ir miškais.

Gerai žinaib, kad niąlto taip nemylėjau, 
Kaip Tėvynę. ir šHiir i gimtų namų. 
Gimtinės. vaud^-vift širdyje nešiojau. 
Nors ten gai IS'ftkia—kik krūva, pelenų.

Kad jdiegęir lickan* nepijančiu 
Motinai Tė^ueį’.U' gimtiems namams,

Gafcja ž^nciir žvaigždynams.

Prięk įnirtų prašau: Atofij

Tuomet payat^usiamis kojomis dar eičiau, 
,^TJ|c paJengViaifb n^Btą ant pečių. \ 

' ' ” 4*r-b7
gi^uiiefl mgK14i>-liūdna, nusiminęs, 

ašaroj, dar j; Tare šatriHt»oe>
—■ 0, p^^gaiiėk maneš,

V d

UtljOS MLXTTS

Kipkvieeom. c^ikju fca^en

antį

5-10 2a m^uiėių, stu^k^u4Mi6. aok 
palaidik.vo. patogi atsisės J*ifx

Mūsiįj žmonės sakydavo.- pir
moji žiiicna nuo Dievo, antroji 
ano žmonių, o trečioji nuo vel
nio. Beždžionės nekeičia savo par 
l nerio. Daugelis paukščių poruo
jasi visam, gyvenimui. Subijen- 
dci savais; nusiteikimais žmogus 
yra daugiau- negu gyvulis. To- 
dėt tebūna materys pasabiYtisios 
-Ąvu vyvąnas. o vytai teu^y lt sa- 
vąs moteris taip kaip Kristus 
Uiyte-jjOi žmones kad už juos, sa- 
*•* SyvyH’ atkkivė

Taip lengva pasakyti apie šei
mas uurių mei-ltę vienas, kitam, 
tai#, sąkoma - patariama jau tuk 

’ <ihričiai metų, bet šeunose n^san 
tdJka. vis ddr įdšakniju i *bė- 
OŪ Tai# yra todėl, kad tikt MOf 
aasJubn žmogui šeimos $ywoi- 
mą> yra paktuna. Tik '.lojaiia- 
tefis žmonėms kuanųgUs ©*ye- 
nifMAs yra ^yv<i^tt>iš-
ka- h- įgy vend»nXt#a^ Y>ū k'-

mtm& glitui s«kass> Itaxtetoiuu 
darbų •ii‘ii|į>wnii €k«b> dūopt* »ar

.dbltogus k£uui aę^ūfe

l"O še1'
hlo* aawtik T&Jdayw w-Mi^ve 
i bumų. bei ri iuūosKUį. ta^pe. 
Jie- vi-if visu. pauia tmri>iį>ate ir

)<ia btutaww / r u«žS W*d* 
Ki'riTito^Iiąvyzdriu ir/titfė^^jėgų

stęin*. bednmu kebu eiti/4 \



PAOTIKMIMAS SAVIMI — PASISEKIMO
< *■;; PAMATAS

y jei-Si-Bps’ gSteuį suprasti, ka 
kU jėga gKMi jo raumėnysą, nie. 
Įtarta nesutiktu silpuę>iwąins pk- 
rtajul -L žmv^ui verginti. Ly- 
^tai u* tn-dtoį. dažniausiai neūų- 
Vdkdairas savo pajėgume, ilgus 
?P*£tu$ yelMi ,un©.jluriuo leng 

gilėtų nusikfatyti, jeigu bū
tu lai^u susibr^aiiizavusids ir pa- 
ihĄtiStų i ū. - i -

Oftgcnh^ot^rfifls, liraiišmingu- 
raas? veikimu poningumas ir pa- 

išdavą Lismrntiini 

Kj — -tai pogrit1-
dūięk bej> pĮijrękimb j-.į-

Jet t^ūįą rengiasi kuriam žy- 
Uut JdFtĮlfslžii ųežind, katja jis ri mokėti valdyti paprasčiausius 
{ęks ytii^i<b^t yra tilęra, jiad jo 
nėižyen^ kad jis,yra didžiai jai 
naiidingatai iš anksto turi pra
dėti kaupti savo jėgas, savo mė- nanti. skautybės žaidimų kursą. * 
džiaginiRS,isiėęii^. taupyti savt> Anatomijos jr higienos mokyto-; 
l&pĮlk ir sveikatą.:'Jš pradžių visa jai turėtų mokinius pratinti ne! 
tąHtą karštai ismori laimėti, pas- tik prie moderniškų vaistų var- j 
kili, rpiigia būsimą Sjivo pergalę, j tojimo, bet jų mokiniai turi su-' 
lięk; išoriai veikdama, tiek savo 
vidaus gyvenime. Nuolaidi, per
daug švelni tėūta niekada nelai
mės užsibrėžto tikslo ir vis bus 
tai “nepalankių aplinkybių” nn- 
gąsdinama, tai atsargume sume
timais praleis vieną po kitos pa
togiausias situacijas. Jai vis bus 
baugu- .Dėl to;, kąd ji nėra tinka
nti- paširuošiusi ir' jai trūksta 
svarbiausio — pasitikėjimo savo 
jėgomis. >:,i ■ •

Svarbų tuos ypatumus auklėti 
iaifnithe,-kuris dar’nėra apkrės
tą^ 'pasyvumu, ir atsidėjimu liki
mui. ’.Šaulių Sąjunga, kaip paau- 
gtjsid jaumino,globėja ir auklė 
tojįĄūri-'kss-kartas' giliau rūpin- 
tiš’to tiksįp Įgyvendinimu. Kaip 
tpčj- per savo ’ autoritetingumą, ji 
gali •ywktĮjię:tik-arumąs organi? 
zącijąs, bet- ir mokyklą, jaimi- 
inb. rimbūrius, visuomenę. , 
. Kadangi-kiekvieno pasirengimo 
į izygį.jaupystėje-yra fizinis pa-- 
špėpgimas'įutai ir Š; S. kreipia 
ypatinga dėmesį į; f izin j jaunimo 
ši^l^inią. spęrtąykąrįnj paren- 
gipiąj'.Toiįau Seka moralus masių 
veikimas.-. Bet jąuo.bikir užtenka 
hėtidrtĮ žodžių jr tolimų ar vargų 
esamopj’S ^lygohiis.-. ’ įyykdom ų 
šūkių.’ Visa rėiKa kbpkretizūoti,. 
Šišįka|4yfi :i 3^?hUs ■ s ir pa-;:
PiSŠęaft^Įs- tvirtovėmis savo gajumą žvar

..tiaros :tautinės žiemos metu.

o

bo lių ir manau, kad jie visai ne
reikalingi motyvuoti.

Mums teks gintis, kariuomenė 
visą laiką turi tai galvoje ir tam 
rengias. Bet visuomenė ar bent 
Riek nusimano šioj srity9 Ar eili
nis šviesuolis sugebės orientuotis 
pagal karišką žemėlapį, ar pažįs
ta savo šalį ir fiaskiių jos dalių 
savitumus, ar bus įgudęs manev
ruoti darganoje ir šalčiams siau
čiant? — Visiems tad turi būti 
įkvėpiamas artėjančio kare lauki 
mas.

Mokytojai chemikai ir fizikai 
turėtų atkreipti ypatingą dėmesį 
į priešdujinę apsaugą. Vaikai tu-

motorus ir nusimanyti apie jįj 
teikinią. Visi turi mokėti plauk
ti, vadovauti ir išeiti tiek lavi-

F --- --

Lietuves nepriklauso:' bės laikais 1937 metais Kėdainiuose pastatyta gimnazija

a
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rėš kartos |>oeras ir toliau tęUa simenaiue partizanu pasiauko,!- 
kū<ybini darbą. Bradūno poezija >no dvasi|. Jie atsisakė gyvei.i- 

mo ir rtialonwniu. nes labai my-
1 Įėjo *avo tėvynę. Jie “visi jau
ni, visi gražūs”, “susižiedavę su 
mirtimi”, atidavė savo gyvybę 
už tėvynės laisvę.

Nors partizanų kūnai guli pi
liakalnyje, jie visada liks gyvi

• mūsų širdyse. Jų. atlikti darbai

yra gau?i, nes jis iš!ei<!ęs ke
turiolika poezijos knygų bei su
redagavęs visą eilę analogijų. 
Be to, prieš sprendim.t sk’rū vi
są laiką kūrybai, jis virš dvide
šimt metų redagavo Chicagoje 
leidžiamo dienraščio “Draugo” 
kultūrini priedą-

Kazys Bradūnas yra niū^ų išei- yra geriausi tėvynės meilės pa
vijos poetas. Jo poezijoj eranda- vyzdžiai mums ir ateinančioms 
*ni religini i, patriotiniai ir gan«-* kaitoms.
t niai motyvai. Poetas didžiuoja-l 
si savo pro’.ėviu kilme ir jų mei
le gimtajam kraštui. Jis kalba 
apie lietuvių prisirišimą prie sa
vo žemės ir skausmą jos nete
kus. Bradūnas įtikinančiai rašo 
apie žodžio galią. Žodis yra nau
jas kovos ginklas daug stipres
nis už kardą, už šautuvą ir už 
atominę bombą. Tautos paver
gėjai gerai supranta ir. žino raš
to galią. Todėl su rašytu lietu
višku žodžiu jie taip žiauriai ko
voja.jai turėtų mokinius pratinti ne' 

tik prie moderniškų vaistų var - į 
j tojimo, bet jų mokiniai tui i su- ’ 
’ gebėti išvengti nelaimės ir pap-;

rasčiausiomis priemonėmis, ku-į 
rių reikia laukti ar toli ieškoti. {

Mergaitės taip pat negali pa-] 
likti nuošaliai. Joms atiteks ne 
mažiau svarbus slaugimo ar ry
šių palaikymo darbas. Iš jų kar
tais bus pareikalauta dar dau ' 
giau vikrumo, mitrumo ir misi-; 
manymo, kaip iš kario — vyro. į nujaus, kad šis mažas, kietas ku 

u

MINTYS VASARIO 16-TOS PROGA

Mes esame laimingi, kad gimė
me lietuviais. Lietuvių kalba yra 
vienas iš seniausiu kalbu pasau
lyje. Ir mes turime didžiuotis, 
kad ji yra mūsų kalba ir, kad 
mes ją vartojame- ..

‘*Aš mylėjau Lietuvą ir myliu,

Net per istorijos painokas gali- į P^ąs gali ir didelį vežimą išvers- 
ma nagrinėti didvyriškumo pa
vyzdėlius, karo žygiu planus ar 
paskirų kautynių laimėjimo ir ; kabinėti.
pralaimėjimo priežastis, šaulys Į Ir pačios didžiausios tautos, pa 

■ mokytojas, šaulys gydytojas, šau j našioje būtyje atsidūrę, ne kitaip 
lys technikas — visą savo vei-| elgiasi: nedgnili miliardų ginklą 
k'inią turi persunkti viena idėja: ivimuisi. kovoja su žalinga, sve- 
rerigti jaunimą būsimam tautų i tima Įtaka ir auklėja savo pilie- 
susikirtimui, kad tuo reikšmingu 
metu Lietuva neliktų vėl bežadė 
ir moraliai beginklė, savimi ne
pasitikinti ir vis apie išorinę pa
galbą svajojanti.

' Jaunimas turi atminti, kad jo 
tėvai sukūrė Nepriklausomą L-.(- 
'htvą, b jam teks tėvynės laisvę 
ginti, visu Lietuvos žemiu sujut 
gjmosiekti.

Jer kiekvienas jaunuolis — jau
nuolė bus niūsū užaugintas to
kioj atsparioj ir užgrūdintoje ap- 
linkoje, tada ir jų sukurtos šei- :

:: mos. tikrai.yirs nepalaužiamomis Į
žvar

^■Si^ysiū-čia'k^lela^tek iu dą r
5". 'j T r ■r”".l■.",”

Visa Lietuva tada pasidarys prie
šui neįkandamu riešutu ir visi

Jsd» yra veztiigį niėkucinet ae*en*t%, Vln* 
fctrita,tgno 81&peBo,Vtnco Madtao,. P. Joniko, V. Strakoe

Mdlaui rtralpKilai bei ttudijot, fliustraotos nuotraukom!/ t 
it t Cfuriloirio, M. MleDdo, V. Kafabot, JL Rūkitelėi !r JL Vut* 
tt&ytos .jttTO&alafiL Mi puaL knyga kainuoja tik M.

* DAINŲ iVKNTtS LAUKUOSE, poetės, niytojoa tr 
feh| lokiŲ pirafinės Juoaės’Vaičiūnienės atsiminimai apie datai 
frentei beL fą fetoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojąs 
Hemą, gėrintii autorėa puikiu rtiliumi Ir /urinktaii duomenim/

• > VIKNBO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke ipraž>
be Jnoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausi. 
gyvenimo bruožą apijaiyma*, bei tiksli to laikotarpio buities lift 
ra tūrinė studija, tusi iratjria. skirsneliais. Ta 200 pusią phJ knys 
perduodama tik ui H.' :.,p- ;' i . •

Jfcmlal paraiyta atudija apie RytprūriuS, remiantis Pakalnėj 
Labgūvoa apakriHij duomenimis. Apraiyma! Jdomūf kiekvienai: 
Beturint Leidinys SlustruotM naotnukomH. pabaigoj* duodam: 
ritorardHu pavadinimai ir Jų vertiniai J vofcleftų kalbą. Laba 
■MTwKngojt M poaL knygoje yra Rytąrūatų lamėlagla. Kaina B*

> n EA UITIS LIMB, raiytojoe Petronėlė* Orintaitė* i» 
mteftnai fy mlntya apie timecli ii vietas neprik. Lietuvoje ir pi? 
mafaiaii bollėviktj okupacijom metai*. Knyga turi 334 pualapim 
bet kainuoja tik PL , < -i~w« •«-.;«? .j. »

' > JULIUS JANONIS, poetai Ir revoDuelonleriua, nerujjrii 
iu ir klaidingai interpretuojamai gyvenime ir politikoje} tik a 
Pargto Jalinsko knygoje apie Julians Janonio gyvenimą Ir poa 
llją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui imogaui tc!««* 
Knyga ya dideMo formato, 3C5 puslapių, kainuoja M.

Paskutiniame eilėraščio pos
me poeias teigia, kad partizanų 
žymė nedings, nes:

Paskutiniam pilkapy brinksta 
Legendoj grūdas,
Sėkla dainos.

Kai sėkla — grūdas išbiingsta, 
atsiranda gyvybė. Partizanų nar
sios kovos ir heroiška mirtis duo 
da tautai naujos gyvvbės. Mū
sų tautos didvyriai liks neužmirš
ti ir gyvens mūsų legendose ir 
dainose, kurios eis iš kartos į 
kartą.

Šįanle.. eilėraštyje Bradūnas 
pastebi, kad partizanai buvo 
“kraujo krikštyti”, nes žuvo, ko
vodami už tėvynę. Jie tikėjo, 
kad per jų kraujo krikštą atgiihš 
galinga ir stipri tėvynė Lietuva.

Tikrai, pralietas kraujas nebu
vo veltui. Ir šiandien jie krikšti- 
na žemę. Ta žemę, persisunkusi 
partizanų krauju, yra gyva, nes 
išaugino naujus kovotojus, kurie 
su drąsa ir pasiaukojimu
dien parodo didelę meilę tėvy
nei. Mus stebina ir žavi Sadū- 

• naitės, Gajausko, kun. Tamkevi- 
eiauš. Skuodžio kun. Svarinsko 
ir kitų pasisakymai tardyme me
tu. -šie, žfijotiės kovoja prieš ko-, 
thuflizhaą, kaip tie partizanai, iš 
kurių'jie semiasi stiprybės.

(Bus. daugiau)

čnn>, susitinkame lietuviškai kal- 
įbančius žmones.-

Reikia Įsijungti į tautinių šo
kių grupes Ten laikas praleidžia 
mas smagiai lietuviukų būryje, 
kas taip pat prisidės prie lietu
viškumo. ’ ■

Kai jau laikas sukurti* šeinių, 
tai reikia stengtis susituokti su 
lietuviu, šiaip yra daug lengviau 
savo vaikus auklėti lietuvišk 
dvasioje. Bet jeigu 
me su svetimtaučiu, 
kime išmokyti savo 
tuviškai. Jeigu tavo 
kės kalbėti lietuviškai, tai jie iš- 

ą. Kai jau užtektinai už- mokins savo vaikus, o šie savo ir 
vežti į lietuviška Į 1.1. Ir šiaip -lietuvybė bus* išlai< 

išmoksta apie koma. Lietuvių kalba h* toliau 
pasiliks viena iŠ seniausių ir gra
žiausių kalbu pasauly ir niekuo-’ 
met neišnyks. Tada bus galima 
didžiuotis, kad prieauglis, gimė —- 
lietuviais, nori jais būti ir bu>!' 
O tai Lietuvai, šiandien paverg
tai. bus didelis džiaugsmas; kai 
ir svetimame krašte gyvenantys- 
lietuviai nori išlikti save tautai 
gerais, susipratusiais lietuviai,. 
Semkime daug stiprybės iš tėvu:, 
seneliu ir ypač domėkimės Lie
tuvos istorija, nes iš ten sužino
sime ir suprasime, kad būti lie
tuvių yra garbinga. Mes tą seno
liu palikimą išlaikysime tol, kol 
bus atgauta nepriklausoma Lie
tuva. - L ■'

Edvyna Valkiūnąilė, 7 M. 
Domlaičio mokyklą^ - 

* *

KAZIO BRADŪNO POEZIJOS 
VINGIAI

nes tai yra mano- tėvynė, mano 
gyvybė, mano džiaug.-mas ir pa- 
>!<li<ižiaviin:is”. Trip rašo mūsų 
garbingas rašytojas Vaižgantas. 
Lietuviai bego iš Lietuvos per 
kara i laisve, bet iie vistiek my
li ir rūpinasi Lietuva.

Išlaikyti lietuvybę nėra leng
vas darbas. Reikia, labai mylėti 
savo kraštą, reikia daug aukotis, 

i. pradedant jau iš mažens, 
vaikas vra maža.-., reikia su

iuo kalbėti lietuviškai, kad jis 
pamiltu savo tėvų ir senelių gra-

ti. Tada vilkai, tarp kuriu teko • Kai
mums atsidurti, vengs mus už-

___ viskoje 
susituoktu- 
tai bandy- 
vaikus Be
vaikai mo-

j tos jų tiek toli ta kryptimi nu- 
1 žingsniavę; kad savo sali Davei-
] tė karo mašina, ar bent Kareivi-
- ne. Toji utilitarinė, perdem prak 

tiška dvasia iš jų trykšte trykšta !
; ir stebina kaimynus.

Mes galime būti dėl savo kai
mynų įvairių nuomonių, turime 
kovoti su svetima įtaka, bet ką 

. kitur gero pastebime, mokėkime 
perimti, geru pavyzdžiu pasekti 
ir dar pralenkti.

Trimitai

ailges, reikia 
mokyklą Ten išmoksta apie 
Lietuvą, jos istoriją, geografiją, 
literatūrą ir gramatiką. J^okykli- j 
nio amžiaus vaikus reikią Įjung-i k I
t i į skau tų ar ateitininkų jorgani- 
zacijas.' Ten taip pat* daug supa
žindinama su Lietuva, su lietu-j 
•viukais bendrauti. Orgaiizacijo- j 
je išmoksta apie skaut^bę ar 
ateitininkus, jų siekius bei idėjas.

Be mokyklos ir lietuviškų or
ganizacijų dar^^ma priklausy
ti prie chorų, muzikąSoių gru
pių, tautinių šokių grupių i: ki
tur. Priklausydami prįd lietuviš
kų grupių, vis daugiaųsdžinome 
apie Lietuvą, jos, kal&jJpapro-

Poetas Bradūnas labai giliai 
žvelgia į Lietuvos partizanus, 
moderniškus mūsų tautos did
vyrius. Jų pasiryžimas, kančia ir 
mirtis yra pamoka mums ir atei
nančioms kartoms kaip reikia 
kovoti dėl tėvynės laisvės. Šie 
jauni vyrai, užsidegę tėvynės 
meile, savanoriškai stojo Į kovų 
prieš pavergėjus. Pasislėpę miš
kuose, menkai ginkluoti, jis pul
davo priešą ir gindavo-gyvento
jus. Tai darydami, jie aukojo sa
vo gyvybę, nes, nesulaukę lais
vės. beveik visi žuvo nuo oku
panto kulkos. Kadangi jie labai 
mylėjo savo kraštą, jiems nebu- 
v\o baisu kovoti, kentėti i Tvirti.

nirrai
-epUBJ SĮĮUĮUI SųSuiUISeid SEię ■■ 

ti”. Skaitydami-ši eilėraštį, pri-

kas

t

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė 
organizacija, lietuviams.ištikimai tarnaujanti jauper 97 metus., ’ ■ ' . ,* _ -, t . - ■ . .

SLA — atlieka kultūrinius .darbus, gelbsti’ir kitiems, kurie tnot 
darbus dirba..“; . .. 7 f ■ ’’LT'*:’

SLA — išmokėjo. daugiau' kaip AŠTUONIS iHLUONUS doleriu 
apdraudę- savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis: SLA neieško pelne, 
nariams'patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuyis ir lietuviu draugas gili 
Susivienijime apsidrausti iki ^10,000.-

SLA — apdraudžia ir Taupomąja cpdrauda — Endowment 
Insurance, 'kuri ypači naudingą' japnimuį Mekiančiim 
aukštojo mokslo ir iu gyveninio pradžiai'- c. - -

SLA — vaikus apdraudžia pigia, terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdriudos sumą temoka _tik\$3ūO metama.- ' - - ’ -'s * ‘ '

ST^Ą — kuopų yra - visose lietuvių katonijose.;
Kreipėtės • (- savo. apylinkės, kūopg vefkčjua, 
įe Jums mielai pa£elh& į ŠIA įsirašytu ' ;.

'Galite kreiptis ir C^nite(: ’■

LITHUANIAN ^AMiiCA
-307 W. 30th St/Nwr 

L- TeL (212) 563-2210’’;H/;

JSSSžffiitūk

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:

2759 W. 71st St, Chicago, HL
įg • RtTSSTINGAJ iSPILDOMI RECEPTAI * FANNIE MAY SAL- 
s DUKYNAI ’ KOSMETIKOS REIKMENYS

. Atdara šiokiadieniais nuo
5 yal. ryto iki 10 vaL vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai.

i-or constipation reuef tomorrc¥< 
> reach for EX-LAX tonight €

Ex-Lax helps restore your system s own natural 
rhythm overright. Gently. Dependably. Try it tonight 
You’ll Hke the relief in the morning 
Chocolated or pills, Ex-Lax is^r^ 
“The Overnight Won '

Read label and follow 
directions.
O Ex-L . Inc.. 1952

1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
(H tomu ........................................ ........ ..... ............. .... >10.00

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

II dalis, 229 psl. ________ .....______ ______________ ...-------

3. Miko šOeikio, LIUCIJA, proza. 178 psl._

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

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. _ _

6. J. Vendave*, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

36.00
$6.00

$5.00

$5.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St.. Chicago, Bl. 60608 siųs
kite čekį Ir pridėktv vkn* dolerj persiuntimo (/laidomi.

Partizanų meilė tėvynei

Kazys Bradūnas yra vienas iš 
iškiliausių modernių rašytojų. 
Pradėjęs rašyti eilėraščius Lie
tuvoje. jis gerai žinomas jaunes- |

Ini LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

£ara£ė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kx» Bei ks3s tr 
Set kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir lietuvių kalba. Jis mokėsi kartu su kum Jaunium ir prof. M, 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padari 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tiksliai vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

8 Naujienos, Chicago, 8, UI Wednesday, September 18, 1985
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NE VISI SANTARIEČIAI BENDRADARBIAUJA ..
SU OKUPANTU

Iš Tabor farmos sugrįžUsiėji santarieciai praneša, 
kad ne visi santarieciai ir šviesieeiai bendradadbiauja
su okupantu.

Bendradrabiavimo šalininkais yra keli “mokslin
čiai”, kurie.dėsto' Amerikos kolegijose įvairius, dalykus. 
Iš didelio rašto, jie kartais išeina iš krašto.

“Teisėtiniu” atžyjlgįu-; jie pripažįsta,kad komunis
tai turi tokią pačią teisę dėstyti savo įsitikinimus gėrės- 
niai visuomenės santvarkai įvesti, kaip ir visos kitos si
stemos. Pagal Amerikos mokyklose dėstomas teorijas, 
komunistinė sistema pripažįstama lygi, bet tie “moksli
ninkai” užmiršta, kad komunistai, kai bet kuriame 
krašte įkelia koją į valdžią, tai visiems kitiems atima 
teisę siekti ‘geresnės santvarkos”. Kitaip galvojančius, 
jie suima išvaro į prievartos darbo stovyklas, uždaro į 
kalėjimus arba sušaudo. Daugelį jie sušaudo be jokio 
teismo. Rusijos visuomenė nieko bendro su komunistais 
neturi, nes patirtis parodė,kad su jais neįmanomas joks
bendras darbas.

Dauguma lietuvių tai žino. Pirmos okupacijos me
tu jie tai patyrė. Kada rusų karo jėgos antrą kartą ar-’ 
tėjo prie Lietuvos, didelė dalis lietuvių viską palikę ir 
vyko į vakarus. Jie tikėjosi išgelbėti savo gyvybę, o vė
lia, gal netrukus, tikėjosi grįžti į Lietuvą, Bet taip ne
išėjo. Amerikiečiai ir europiečiai nebuvo pasiruošę tę- * 
sti karo prieš rusus, nesiryžo rusų kao jėgas nustumti 
iki senų Rusijos sienų.

Sandariečių ir šviesiečių tėvai, viską palikę, gelbė
jo gyvybę vakaruose. Tokiais sumetimais Amerikon at
važiavo Mickūno ir Kavolio tėvai. Jie leido vaikus į
Amerikos mokyklas, šie neįsikalbė;e su tėvais, panoro 
su komunistais pabendradarbiauti. Tiktai jie pasielgė 
neapsvarstę. Jie privalėjo Santaros ir šviesos narių at-

Rr. Jonas Balys
APIE LIETUVIU MITOLOGIJA BE 

FANTAZIJŲ

Mitologija žmonės domėjosi ir seniau, ir 
šiandien. Raštų mitologinėmis temomis netrūks
ta šių dienų Lietuvoje ir išeivijoje. Lietuvoje ta 
tema parašo straipsnius if nėt knygas Pranė 
Dundulienė, Juozas Jurginis ir Norbertas Vė
lius. Pastarasis pa'ašė savotišką deklaraciją: 
“Istoriko darbas išaiškinti, kada mitologija atsi- 
skyrė nuo religijos, kad galėtume religiją atmes
ti ,o mitoloriją gerbti, kaip liaudies kūrybą...._ 
Dievai ir deivės, kaip ir aplamai visa mitologija, 
yra fantazijos vaisius, bet kas gali teigti, kad 
fantazijoje nėra išminties ir grožio... Mitologija 
— tai liaudies pasaulėžiūra ir filosofija. Lietu
viškų dievtį deivių nereikia niekinti, juos rei* 
kia suprtteti, kaip tatoHJc* telkinį”, (žlūr. J. 
Jurginio straipsnį “Lietuvių dievai ir deivės” 
žurnale Mokslas ir Gyvenimas, 1966, Nr. 3, p.

siklausti. šig klausimas turėjo būti tvarstomas metinėje 
konferencijoje. Jiedu narių neataikhniaė. Su vienu kitu | 
išsikalbėjo, bet konferencijoje klausimo nekėlė. Mfiį or
ganizacijų keli vadovai kalbėjo visų vardu,, bet tokios 
teisės jie neturėjo, nes organizacijos narių jie neat
siklausė.

Suvažiavusieji buvo labai patenkinti atvažiavusiais 
keturiais kom/unistais. Jie labai gražiai pasakė kalbas, 
pasakė kelis eilėraščius ir pakalbėjo apie literatūros 
kritiką. Tai buvo geriausi artistai šioje srityje. Už ga
bų vaidinimą, jie turėjo geras privilegijas pavergtoje 
Lietuvoje. Jie buvo gražiai apsirengę, turėjo savo “mos- 
vičius”, galėjo laisvai vaikščioti po visą miestą. Bet di
delė krašto dauguma gyveno dideliame varge ir skur
de. Jų teises trempia ne vien partijos vadai.Juos skriau
džia ir privilegijas turintieji išrinktieji, kurie atvažiuo-' 
ja Amerkon ir gražiai pakalba apie Lietuvą. Į jėzuitų 
centrą anksčiau atvažiavusieji nustebo plakatų mišku. 
Jie matė vaikščiojančius piketininkus, bet jie nematė, 
kad piketininkai būtų nusiteikę prieš atvykusius jau
nuolius. Paskaitę plakatų obalsius, suprato piketinin- 
kų tikslus.

Nei Lietuvoje, nei Rusijoje, nei jokioje kitoje komu
nistų pavergtoje valstybėje piketuoti neleidžiama. Jeigu 
kas nors Vilniuje, Maskvoje ar kur kitur drįstų išeiti su 
panašiais plakatais, to šeima piketininko daugiau nema
tytų. Jis būtų išvežtas prievartos darbams arba sunai
kintas Liublankoje.

Į Tabor farmą suvažiavo apie. 150, o gal 153 santa- 
rieeiai ir šviesieeiai pasiklausyti iškviestų komunistų. 
Atvykusių tarpe buvo ir svečių. Ne visi yra šių organi
zacijų nariai. Iš viso, šios organizacijos yra palaidas. 
Jos nariai suvažiuoja kartą į metus. Kavolis yra nuo
latinis šios palaidos organizacijos pirmininkas.

Jeigu visi santarieciai ir šviesieeiai būtų, susirinkę i 
jėzuitų centrą, tai piketininkų būtų buvę daugiau, negu 
salėje klausytojų. Bet jėzuitų mažoji salė buvo pilna

Folumoje nialyti Vytauto Didžiojo pastatyta bažnyčia
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PABALTlEčlŲ TAIKOS IR LAISVĖS IŠVYKA 
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Helsinkio uostą, žygio- dalyviai 
Iįhvo vietinių gyvestbjų.pasitik
ai' Sn ■ vėliavomis. Visienlš - buvo 

M ięĮjtą išlipti iš laivo. Policijos ap- 
į aį goję su vėkavomfe,. plakatais 
ir taukiais, ditfelė eiseną, dainuo
dama' tautinės dainas-' patraukė 
j; Hę-Įsiiikic čeritro aikštę.;, kurto• 

paminklas .suomių sava- 
dofi^wis, po. pirmojo, pasaulinio 
karo’ pądėjujsi&ms estams .kovoti 
ųį- savo nepriklausGinybę, Pi’iž 
kfeęflįeš jungėsi minia vietiniu 

■ ir. žmonių c virtinė 
gfreitb.^įfeke' kilometro . ligi, Bei 

riša saukė /“Niet,
niėt-SbrietT., Kąi. kukių -eiseną- 
stebinčiu.- sucjnių veidais riedė- 

'■l i ** *1 L ’• * ■i ;.o ašardsrt- ’ ri.;. .... .

j jparnihkto pagrindinę kai
b 

vLiifriurėš' ^uk'oėškis?. jMiuėji- 
nifir pliė pariiinklb pasibaigus, 
išvykos dalyviai- binT- slaptai su- 
iitatę- pav.-enim hiieiti ptfe So- 
viįtlį. aibba^dds. ^ŽavtaU suomių 
polfeija tai .pftiliiiitė uždarė 

bių pakraščių. Prap'iatfkiant Lie.- V^ąš gatVsš Viėttrii&rils .gyVėritc- 
luvos pakraščius atsirado du so- Į fSĮMyif dcih?mstrtK)jahtieins. Kai 
\ ;efų karo laivai, kurie lydėjo kėta išvykas ‘dalyviaji priėjo, per 
‘‘Baltic Star” iki Helsinkio. Dau-, št.lf Scytetų ambasttdoš-.jie bu
šelyje švedų ir suomių ląikrąš- W šiibniių ĮH'diti.jpk/ sutaikyti. 
č:u tilpo nuotraukos rodančias Kvartalo ritib ambasados 

iVaiĮidsę gatvių sahkryąfose su- 
šntinkę iivykbk'ifeiyyiai tiitven- 
kėriudėjimą.. šiaip jokią ųiėiden 
tų ’ riebuVb. ■ Pabaitieutai taip pat 
padėjo vainiką prie Sauriipš mai
šalo- Marinerheimo. paminklo, 

apie atliktus paruošiamuosius darbus. Ateitininkai davė 4^-?ių partiečių, ąpsiterigusių 
kalinių rūbais, nešama širnboliš- 

. ka grandinė vaizdavo 45 Pabal- 
Oficialus šio nelemto žingsnio organizatorius yra ritaų-okupacijos metus. Vietinių 

Santaros — Šviesos valdyba. Reikia imtis žingsnių^ kad pyv^tojų nuomone, ši Paballie- 
šios organizacijos nariai nieko bendro neturėtu-su ALtu, dėmonstracija buvo pati di-

jeigu norime, kad nebūtų uždarytos durys Washing- n.jo pasaulinio

' (Bus daugiau)

Pabaltieėia. Bikos .ir l^vš, 
už i"44-‘tais ftietaE vokiečių Jt". 
sovietu kai*o laitų iv lėktuvų ntf- 
fkaiĮrttntm. pabėgėlius iš išbal
ti jo valstybių, po piety laivui 
pasiekus apytikrei bb‘-tą lygiag* 
retę. įvyko ‘įspūdingas Li(:ttivd<-

r?vvka Baltras jūra btfVo didžiai

t it' tin it' p.-,
šauliui apie koviė x t in's ti t-
.. . «cię, iv y ko ispuunicas rjc.uvus.tortiš dahomą taktiatida ir apie : ‘ TT>■ x 'a--. - 1 f priSrmmimas, kurta metu VLlKo.

\ icepičnlinirtkas Liūtas Grinius 
angliškai paminėjo, kad dalyviai'>. 
taip erti if draugė taip t<4i nj*b;- 
Lfėt’tycš. Jis prin.lįjįė Lietuvoj^ 
kuiičiaš, tūkstaričllte- bolšėvikn] 
Suka, if ifėsibaigferHČią tautos 

,Po patrioHgįų? datnų it 
Lietuvės himtio Buvo įfįėiąmi

jų troškimą' išsivaduoti iš soviė 
b nes vergijos.
t Išvykoje laivu “Baltic Star

mą sudarė ateitininkai. Masionis, Kviklys, Nainys ir ki- dalyvavo 52 'lietuviai, 51 /estas, 
žmonių. Ten suėjo santarieciai ik * švlėšiečiąi, Bet čfeūgų- - Jūriai iė 5i kitatautis korės- 
ti nėra šantariečiai; Jie panaudbjb santarieciūš bendra
darbiavimui su okupantu. Ateitininkai nešė didžiausius 
ryšusius įvairaus maisto, maišus madono ir vaiskaus vy
no bonkų. Visi užkandžiavo ir skaitomos poezijos klau
sėsi.

Rusai atsiuntė į Ameriką pačius geriausius vaidin
tojus. Jie tvirtino, kad jie nebuvo pasiruošę Tabor far- 
moje jie turėjo kalbėti įvairiais sutartais klausimais, bet 
jėzuitų namuose jokiai programai jie nebuvo pasiruošę. 
Bet jie labai gražiai “nepasiruošimą” suvaidino. Sudarė .........
įspūdį, kad iš tikrųjų nebuvo, bet skaitė nepaprastai gy- k^e dilyvfei-^^ko traukiniui

^dildenlas — špatfdos; rarfiįo ir 
tfeleVizdos.ąt’ėtėvai,iš įvairių Eu
ropoj kraštų
■ Žygįs pra.'Mdėjo liepos 25-d: DaĄ 
nijtiš :
kur dalyviai išklausė keletą pas
kalių, turėjo ^paikios konfėren-, 

[ cijĮ; ir džJyvavb Baftijds Tribu
nole byloje'piiės Sovietų Sąjun
gą. Vėliau -demonstruodami nu-

všhiiktaij gėlės, ii- buteliai so raš-- .. . jį \ ąiiiLAdi, n mueiidi mi idb- rfįrtj paiHiH&io įiagFHMHuę ts.cu
5teitais ir laiškais lietoviamš.ritiniai pasakė vinn. icvlrlati-e* r . <* • '. . V' '7 ‘ . 1

vui praplalrkiarit Latrij®s ir 
tijos krantus, latviai ir ėštarrtaip. 
pat jjamhiėjo savo kfaš'tus. Tai 
buvo ypatingai jaųrtrriatitys ilio.

t: ' ' i, , - mentei. Laivas laikėsi 17-us mv*žygiavo nu© Kopenhagos rctil-i, _ , . t- , ,... ‘i t c* ' .i. j - : ’ l'U atstirfho nuo Fabnlfijos Valstysės Jki Scvietu ambasados. Va- _ . •

-į.Švedijos sostinę Stokholmą, kur 
i ife irgi suruošė spaūdos konfe- 
jenciją, išklausė paskaitų, dalino 
publikai kipėliiis,’ ir t.t Liepos

vai, įdėdami visą patirtį.
Jie žinojo, kad salėj buvo Įvairių žmonių. Jiems taip 

pat buvo aišku, jog tai yra pirmas tremties lietuvių ir 
rusų išleistų specialistų paruoštas didesnis bendradar- ,26 d. vakare laivas ‘‘Baltic Star” 
biavimo žingsnis. Okupantas keliais atvejais bandė už- 
megsti ryšius su Amerikos lietuviais, bet jam nevyko. 
Jiis čia siuntė dailininkus,, vaidintojus, filmų specialis
tus ir Vienuolio drabužiais apsirengusius agentus, bet 
Amerikos lietuvių nepalaužė.

Bendradarbiavimą su okupantu organizuoja pats 
okupantas. Jam padėjo Chicagos jėzuitai, duodami salę. 
Bendradarbiavimui pritaria kun. Kezys ir kun. Borevi- 
čius, kurie važinėjo rusų pavergton Lietuvon ir tarėsi su 
Lietuvos pavergėju. Bendradarbiavimui pritaria Drau
gas, įdėjęs Šviesos valdybos kvietimą 4 artistus atvykti į 
Ameriką. Jie paskelbė pasikalbėjimą su L. Mickūnų

‘Baltic Star” ir sovietų IfliVuš, 
Iš laivo fiiškiai matėsi eite sar 
ta Saareiūaa

kiant pro Gotlande salą, buvo Liepos 28 d. laivui atvykus į

buvo- iškilro-ingai išlydėtas iš 
Stokholmo uostė.

Liepos 27 d. rytą, laivui plau-

publiką, kuri tarėsi su atvykusiais iki vidurnakčio.

_ k, j,, ■rm m    _l: ~ t.jLuuc^nrwi1 -11 ■ J“■ ■

Išeivijoje mitologiniais klausimais dažnai 
patašo V. Bagdanavičius, M. Gimbutienė ir A. 
J. Gijimas. Ir šio straipsnio autorius, be dauge
lio studijėlių Bostono Lietuvių Enciklopedi
joje, yra išleidęs atskirą knygą “Lietuvių liau
dies pasaulėjauta tikėjimų ir papročių šviesoje” 

(Čikagoje, 1966).
A.J. Greimas išleido stamboką knygą “Apie 

dievus ir žmones; lietuvių mitologijos studijos” 
(Čikagoje, 1979). Reikia atvirai pasakyti, kad 
tai nėra tipinga lietuvių mitologija, bet “Giji
mo mitologija”. Jeigu ta knyga, kaip skelbiama, 
bus išversta į anglų ar prancūzų kalbą, tai duos 
skaitytojui labai kreivą vaizdą apie mūsų mito
logiją. Ten skaitytojas nieko neras apie tokias 
svarbias lietuvių senąsias dievybes, kaip Per
kūnas ir žemyną, apie Mėnulio ir Saulės, me
džių ir vandens gerbimą, tik pripuolamai apie 
Ugnies gerbimą ir dievybes. Daug prirašyti 
apie nesvarbius dalykus, visokius nereikšmin
gu? ir abejotino buvimo dievukus, arba menkus 
tarptautinės kilmės demonėlius, kaip aitvarus

30 — 31).
Po šitokios “marksistinės aprobatos” Lie

tuvoje galėjo pasirodyti straipsniai ir knygos 
m’tek gi jo-’ klausimais. Tuo galima pasidžiaug- 
ti. Maty*., pasidarė nepatogu, kai rusiškuose so- 
vieiiniuose žt'matuose straipsnių ir studijų mi
tologiniais klau imais netrūksta, paliečiant ir 
lietuviškas tėrmta IV.- IvarWvis ir kiti).

Autorius rėmėsi nepatikimais šaltiniais, 
kaip J. Lasickis, T.Narbutas “Mitas apie tvaną” 
ir M. Davainio - Silvestravičiaus sudalytas K 
daugelįo rriotpų konglameratan —pasaka “Sau
lė ir Vėjų Motina”. Tai tik savotiška smegenų 
gimnastika.

Autoriui trūko istorinio kritiškumo saVO 

šaltiniams Įvertinti ir etnologinės metodikos

MMMOnK ' > BU į IT,   i i ........... ..... W M milui MB £ L M

(plačiau žiūrėk toliau skyrelį “Metodologinės 
pastabos”.

Mitologai daug ginčyjasi apie religijų kil
mę ir prasmę. Kokia buvo seniausia religijos 
forma — daug dievų ar tik vienas? Esu etnolo
gas, bet ne teologas, tačiau man atrodo, kad pa- 

j ti primityviausia religijos forma,priešingai evo- 
Į liucionistų teorijai, btlvęs monoteismas.

Žmogaus fantazijai daug lengviau yra įsi- 
i vaizduoti kokią nors vieną neaiškią Didžiąją 
Dvasią, kuri viską tvarkanti, negu visą eilę die
vų, kiekvienam pHsklriant tam tikrą veiklos 
sritį ir funkcijas. Pirmutinis žmogus nesuko 
sau galvos, ar ta Didžioji Dvasia buvo vyro ar 
moters pavidalo, su barzda ar be jos. Ir iš tik
rųjų tokio primityvaus monoteizmo reiškinių tė
vas Wilhelm Sebmfdt (1$6$—1954) surado dau
gelyje pirmykščių, kilčių ir parašė 12 storų to
mų veikalą "Der Urspnmg der Gottesidee”<192F 

| — 1955). Tuklia tikėjimus vienuolis autorius 

• kildina iš pirmykščio apreiškimo tradicijos, čia 
I jau teologija, y- ’ '

Etnologai mano, kad šį reiškinį galima iš
aiškinti grynai racionališkai. Pirmykštėse kilty
se dar nėra išrivysėiūrio kulto, su maldyklomis 
ir dvaaininkti luomu, randamas tik toks bendro 
pobūdžio tikėjimasjcad esanti kaž kokia Didžio
ji Dvasia arba Vyriausia Būtybė, kuri viską 
tvarkanti.

Kuo kiltis pasidaro daugiau civilizuota, tuo

daugiau ji prisigalvoja dievų: paskirsto jiems 
veiklos sritis, nustato jų tarpe hierarchijos laip
tus, jų šeimyninius tarpsnius, tarpusavio santy
kius ir kt ' -• ;■ / •' ' f j

Viskas tvarkosi pagal dėsnį: kaip žemėje, 
taip ir danguje. Dievai tarpusavyje rungiasi, 
kovoja, draugauja, mylisi, paleistuvauja, kerši- 
tauja ir t.t.Jie padeda jų malonę nusipelnusiems 
žmonėms ii baudžia kuo nors jiems prasikaltu
sius? sulaužusiūs kokį nors t’aba (draudimą), 
arba nežinia kodėl netekusius 'jų ma
inės.

Išvada: klaidinga yra pažiūra, kad mono
teizmas esąs aukščiausias religijos išsivystymo 
laipsnis. Kaip tik atvirkščiai: tai yra pats pri
mityviausias. Todėl reika kalbėti.ne apie “pir
mykštį monoteizmą”, bet apie “primityvų mo 
noteizmą” Žinoma, monoteizmas irgi toliau vy- 
*tėsL Ryškiausias jau išsivysčiusio monoteizmo 
pasireiškimas istorikais laikais yra i4(?mas. Jis 
nepripažįsta jokių kitų diėvų at šventųjų, tik 
vieną Allaha, kuris yra labai didis ir nieko dau 
giau nereikia. Žmonės gali būti tik pranašai, 
kaip Abraomas, Jėfcus, Mahometas, bet ne. die
vai. Mahometonai neturi šventą ąr stebuklingų 
paveikslų ir statulų žmogaus pavidalo.

(Bus daugiau) 1 ^,r:

4- Naujienos, Chictco ta’.-, September 18. 1085



1 ■

PRANEŠIMAI

Naudingi patarimai h jdomy*

OFTOMETRiSTAS

2^18. W. list St Teį 737-5Į4S

la pakiltu tiktai-•; po. 1'2- (įienų, ir- 
jxyragfis bū4įj uę^kanks. Kai įde- 

idamę. mieMų, tešfe pakyla per 
?■ keliaš^. vafenUą's^' Panašiai ’ yra i u 
5 su vyną-: A^tearyte. .f? \'

VAKARŲ VgJAI
Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu;
Naujienos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS/- 
gydytojas ir chirurgas 

Wtetchester Community kllnlkog 

Modidno* dtreldwlu*

IMS S. Manhelm Rd, WeHcUatec, IIL 
VALANDOS: 3—8 darbo dienotoia

Tek: 562.2727 arba 562-2728

TIL 233-iSM

Service 461-ffiOO, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
SPECtALYB*: AKIŲ LIGOJ 
3921 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

Chicago, HL 60629

Jį “Lietuvos Aidai”

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ
Programos vedėja

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,

S WHS stoties, 1110 AM banga.
2646 W. 71st Street

r kvu s<Ų.!e.te- tenką subrendę 
į vaisiai ilgiąn laikyti, patartina ląi 
t kyti ant ledų
i 3. Geriausiai vaisiai ii' uogas
i -kipti ryte, arba po lietaus. Ta- j 

uogos ir vaisiai bus švarūs ir
į nereikės jų. plauti. Jei vaisiai ir 
i uogos perkajnos, juos reikia plati 
’ti vandenyje. Nuplauti reikia ke- 
liais vandenimis, kai vanduo liks

" švarus. Ilgai laikyti vandenyje 
nęgalhpU, nes išsiplauna daug

? reikalingu vynui dalių b vynas 
Į pasidaro neskanus, be kvapo- j 

Njipbuti vaisiai pradeda greit 
rūgti.

4. Vaisiąi turi būti sveiki. Vai- 
.siai, kurie yra supuvę reikia iš- 
f mesti, o papuvusias vietas gerai 
: išpiaustyti.

5, Koteliai, kauleliai, šakelės 
Tšimti, nes. nuo jų vynas pusida-
i’O aitrus.

Kotp, iš vaisiu ar uogų pasi
daryti sunką

Vaįsjai ir uogos reikia sutar
kuoti arba sutrinti. Kas vyno 
mažai gamina, tarkuoja pa p ras-

Tekt 778-5374

’ttttaiiiuti , Tiį dJUl' IMN1

larkUPtV. ūk^į reikia pirkti tar
ką penią, nevartotą.

r Šitokia paprasta, tąęka vaisių 
’ tafkavun a* eina sparėįąi Juo 
, lajęką.. didesnė, ju.q u darbas ei- 
^ną spąęčiau. Tarka turįbūU bal- 
'tos skardos. Geležinė ar cinkuo-

Žemaičių Kultūros Klubo poa- į 
tostoginis narių susnmkimas : 
įvyks trečiadienį, rugsėjo 18 die
na 1 vau po pietų, Anelės Kojak : 
salėje, 4500 SovTalman Avė. Na
riai prašomi atsilankyti, yra " 
daug reikalų aptarti. Bus ir vai
šės.

Rožė Didžgalvis (rašt ^

Į Ebįeš/ta^kupjąnt iš vaisių rei- 
kją išpiąųtr sėklas, ir koteliai,, ues 

'sutarkuoti vynui suteikia, aitru
mą. Taip, pax, išplauti pagedusias 

į.vię£as.
ĮŲas. gąaųna labai daug vyną,

VAISIŲ VYNO GAMINIMO NAUBINGCMAS

Vyno Mielės.' ;

Vyno ųrietes. yra/ ląbąi. inazy• 
čiaį gyvtte.ęljąk Jiė greitai 

~ ; j u_.. ., •_. dauginasi. Iš vieitos mielęs per
— Lieiuvię) m,1i'

jginųnės tems ijiiėlėms-, ktliių- de
da į pyragui, kuriopuk ąjų- rau
gina ir t t.- Ir vyno .• mįėiių yna 
.daug rūšių,. Kaip-.tarp galviįų 
'-kjrijū.ue- oląniĮų, 
-veislę, dąn.u Švicu pilką
ją veislę u: tt., taip pat.ir tarp 

ųniglįią yr^ dąųgybėj veislių, arba 
.i.ūšįų Ki^kvięna rūšisinįelį^.pa- 
daro kitokio skonip.v-yųą., 2. . ;

Įvairių -rūšių -. mielės-, augina-' 
tam tikrose- įruonėse ir' siuhtiBė- 
ja žmonėms, kurie- gamina vyną, 
kąd jomis vaisių sunką auraug- 
itį '

Bet vaisįų sunka pradeda rųg-. 
Ii ir nepridėjus užaugintų vyno 
mėlių, ries ore k net vaisiu bū
va djųig vyno mielių, šitas mie
les vadiną, hiųkįpėrnįs,, arba, ne- 
kultūj'ingGiKijKir katt-firinių mie
lių vynas buvo daug skanesnis.

Jei pyragui padarytume teš
la ir nęįdėtume mielių; tai teš-

Funeral Home and Cremation Service

f

1

ž 
-e

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO, HERMITAGE AVENUE 
Tel 927-1741 - 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

I
į 
į

^mašjjjaą^ kuriose prie ašies yra 
ĮJąąg. p«įlk’k.ų, kurie pirmiausia 
■ vąjšįus sųjrigųsto,jo paskui vaisių 
skffielės,pa.tgnka. tarp dv^jįą ak-

\ mtehihhi kurte jWs ar.
uogas visai?‘striha.- Šitokį -Vai.-ią 
smulkintcją: naudinga įsigyti 
žmonėms, turintiems didelius so : 
dus, ajį'bą kurie bandytų vynų 
verstis.

TĖVAS IR SŪNUS
MABQUETTE Ft INITIAL home

I

‘contact iensea”.

Ne'sibarus. nesitatkinama ... .

Florida

s±ep. TW rito ’r® tote a lesi of pineapple» hut they1*

f

GET EVEN QN THE

Marquette Perk*.

Aldona Qaukua M
7159 Sa Maplewood Ava Haca tiba rite ha a rniHiįg paa and pour tba pineapple

• Tekf. 778-1543

W 
1 
1 
1
>

I

I

I

Apdrausto perkreueiymas
B, Iviiriy atstumu 

. ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 ar 376-5996

-sesssEassse® ——

PERK KAUSTYMAI

Magdalena Valaitienė 
(Bus daugiau),

RADIJO JEIMOS VALANDOS

Šeštadieniai ir sekmadieniais

TiktaĮ abuojus ąf- kriaušes, jei 
jie rudenį aųski^tį nesubrendę, 
naudinga keletą savaičių palai-

INKSTŲ, PŪSLŠS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA 
3656 Wert 63rd Street 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

daro neskanus.
2. Vaisiai ir uogos turi būti

TeK 47W45

TRYS MANIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AL I OM0BIL1AMS PASTATYTI

3f«© telefonas: /76-233Q, 
žsrideociįcj teltf.i 443-5545

Stoties WOP A - 1490 AM 

fra ruin K>|>rnQt uL naūau. stusVi05

>—yr group*, aDov 1 posad of spareribc for each person and 
toercasn thn asnooM of bnn^nf amran acconfin^y. Accompany 

rft» Titfa eoM potato nr aaacaroni Mlad, diced tomatoes, 
toasted French bread, and Um pineapple uvee for (fippinf.

tingai; tarimo, totėl vynas gauna 
: aitrume 2skoęĮ Pernokusiuose 
■-vaituose dažniausiai .prasideda 
i acto.'xragipia.%. Ta da. įįi vyn e at-

Prostatos, inkstu ix ilapmuo, 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVE. 
SL Petersburg, Fla. 33Z10 
; Tel (813) 3214200

I, „ . ■ ............ . .

SOPHIE BARČUS

JAU TAUPYMO

i LsidteMi — piln* apdraus 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

t. iERiNAS. Tat W5-8OC

doto ęirUc, mlnc«4 
tatoflpoonf ooy tauto 
tohtopoee wila m— ei 
tom mpr 

tahhupoqoa Wftotbte

I

I

I

—

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

—-—

—

LAIDOTUVIŲ DIRF3KTORIAI !

VTelefonas — 6 5 2- 1 0 0 3 u

V> t‘Uiie>ck i a, is

I
I

I

Labi' * ių Direktoriai

i »TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE-’• MCtPT WKN 

NfrER. TAKE ANOTHER 
MYERS. 1CII0NS FOR GRANTED. 
SOONER OR LATER HE

’ MAY DO THE. 
UNEXPECTED/

FiCMT ClSCSSt

mas įvyks šeštadienį, rugsėjo, 
. 28 dieną, 1 vai po pietų Anelės 
Kojak salėje, 3400 So. Talmąn 
Avė Nariai prašomi atsilankyti,, 
yra daug svarbių reikalų aptarti..

: Bus ir vaišės.
Rožė Didžgalvis rašt

Marguette Parko Lietuvių 
Namu Savininku organizacijos, 
po atostoginis, susirinkimas 

lįvyks rugsėjo mėn., 20 d., 6:30 
po pietų,'Marquette Parko Lie
tuvių parapijos svetainėje. 6820 
.So. Washtenaw Ave.

Visi nariai ir svečiai prašomi 
dalyvauti ir įsigyti bilėtus į ruc -. 
ši amą savininkų banketą spalio 

’39 &. parapijos svetainėje. Po 
■ susirinkhno bus kavutė.

Joseph Skeivys

PINEAPPLE SPARE R IBS

-^sreribr vith the sweet and soar taste of pineapple k a natural.
Before ixinf sooked over a eh»eoal outdoor grill, spare

ribs dsonld be praeoėtod by being boiled undl tender.. Thia 
-aroeess of partial eooking is called parboiling.

Serpčn#*?

• MeanvMte, prepare tte beetinf mom. Coca bine Ute 
embed pineapple »ad Ma WqpH. tba vine, lemon jMica< garite, 
noy mom, molMMt, or and pepper, te a. saucepan.

e Dtof the tot 15 ndntof of eeokin^ tote often vtth

’ tai ’ apr-ūigus snškąį-atatiakamd- 
! miš irijkūrinėnsis^mieiėtriis.

Kęip P^tuos^C vaiįifli. į. uogą..,

1. Vaisiai ir uogos turi būti pri 
nokę.-; nes- tik- tada jie turi dau- 
giaųsia ęukraus.^Nep«ftQkę yai-

Anekdotas tebepasakojąmes | 
. apie garsųjį Massachusetts gam-, 
tos. mylėtoją poetą rašytoją'Hen
ry Thoreau.

Thoreau gulint iav. mirties pa
tale savo name Concord, Mass., 
atėjęs kunigas paklausė: '‘Ar jau 
susitaikei su Ponu Dievu?”

“Mes su Ponu Dievu niekuo
met nesibareme”, 

ligonis.

2533 W, 71st Street
1410 So. 504h Avė., Cicero

VANCE m KRAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, III. 60650 
Teij 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
i.ackawicz

•WW M SEAT BELTS 
HEl^TO PROTECT YOU 
IM AM AUTO ACC1DENTI 

•ACCORDING TO THE 
ttITITUTt FOR SAFER 

^UV& AMERICAN MUTUAL

ThE ODDS ARS 
AGAINST THE 
IRATE DRIVIR 
WHO TRIES TO 
HIGHWAY.

11928 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois

H 1. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LUBILITY ĮMŪRAME COMPAHX THEY 
TIN D TO RETRAIN THfc 10W

| FROM BLOWS AGAWST 
MKTS OF THE CAR, tf S$tN 
THE DANGER OF BEINO

]| THROWN OUT OF T#£ CAI, 
and incuask suwnal 
CHANCES.

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois
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.. NE VISI SANTARIEČIAI BENDRADARBIAUJA .. 
SU OKUPANTU

Iš Tabor fanuos sugrįžusieji santariečiai praneša, 
kad ne visi santariečiai ir šviesiečiai _ bendradadbiauja 
su okupantu.

■ Bendradrabiavimo šalininkais yra keli “mokslin
čiai”, kurtę. dėsto 'Amerikos kolegijose įvairius, dalykus. 
Iš didelio rašto, jie kartais išeina iš krašto; n

“Teisėtiniu” atžvilgiu-jie pripažįsta,vkad komunis
tai turi tokią pačią teisę dėstyti savo įsitikinimus geres- 
niai visuomenės santvarkai įvesti, kaip ir visos kitos si--- 
stemes. Pagal Amerikos mokyklose dėstomas teorijas, 
komunistinė sistema pripažįstama lygi, bet tie “moksli
ninkai” užmiršta, kad komunistai, kai bet kuriame 
krašte įkelia koją Į valdžią, tai visiems kitiems atima 
teisę siekti ‘geresnės santvarkos”. Kitaip galvojančius, 
jie suima išvaro į prievartos darbo stovyklas, uždaro Į 
kalėjimus arba sušaudo. Daugelį jie sušaudo be jokio 
teismo. Rusijos visuomenė nieko bendro su komunistais 
neturi, nes patirtis parodė,kad su jais neįmanomas joks 
bendras darbas.

Dauguma lietuvių tai žino. Pirmos okupacijos me
tu jie tai patyrė. Kada rusų karo jėgos antrą kartą ar
tėjo prie Lietuvos, didelė dalis lietuvių viską palikę ir 
vyko Į vakarus. Jie tikėjosi išgelbėti savo gyvybę, o vė
lia, gal netrukus, tikėjosi grįžti į Lietuvą, Bet taip ne
išėjo. Amerikiečiai ir europiečiai nebuvo pasiruošę tę
sti karo prieš rusus, nesiryžo rusų kao jėgas nustumti 
iki senų Rusijos sienų.

Sandariečių ir šviesiečių tėvai, viską palikę, gelbė
jo gyvybę vakaruose. Tokiais sumetimais Amerikon at
važiavo Mickūno ir Kavolio tėvai. Jie leido vaikus į 
Amerikos mokyklas, šie neįsikalbėję su tėvais, panoro 
su komunistais pabendradarbiauti. Tiktai jie pasielgė 
neapsvarstę. Jie privalėjo Santaros ir šviesos narių at-

siklausti. šis klausimas turėjo būti švarsfomH metinėje ■' 
konferencijoje. Jiedu narių neatsiklausė. Su vienu kitu 
išsikalbėjo, bet konferencijoje klausimo nekėlė, šių or
ganizacijų keli vadovai kalbėjo visų vardu,, bet tokios 
teisės jie neturėjo, nes organizacijos narių jie neat
siklausė.

Suvažiavusieji buvo labai patenkinti atvažiavusiais 
keturiais konyunistais. Jie labai gražiai pasakė kalbas, 
pasakė kelis eilėraščius ir pakalbėjo apie literatūros 
kritiką. Tai buvo geriausi artistai šioje srityje. Už ga
bų vaidinimą, jie turėjo geras privilegijas pavergtoje 
Lietuvoje. Jie buvo gražiai apsirengę, turėjo savo “mus- 
vičius”, galėjo laisvai vaikščioti po visą miestą. Bet di
delė krašto dauguma gyveno dideliame varge ir skur
de. Jų teises trempia ne vien partijos vadai.Juos skriau
džia ir privilegijas turintieji išrinktieji, kurie atvažiuo
ja Amerkon ir gražiai pakalba apie Lietuvą. Į jėzuitų 
centrą anksčiau atvažiavusieji nustebo plakatų mišku. 
Jie matė vaikščiojančius piketininkus, bet jie nematė, 
kad piketininkai būtų nusiteikę prieš atvykusius jau
nuolius. Paskaitę plakatų obalsius, suprato piketinin- 
kų tikslus.

Nei Lietuvoje, nei Rusijoje, nei jokioje-kitoje komu
nistų pavergtoje valstybėje piketuoti neleidžiama. Jeigu 
kas nors Vilniuje, Maskvoje ar kur kitur drįstų išeiti su 
panašiais plakatais, to šeima piketininko daugiau nema
tytų. Jis būtų išvežtas prievartos darbams arba sunai
kintas Liublankoje.

Į Tabor farmą suvažiavo apie. 150, o gal 153 santa
riečiai ir šviesiečiai pasiklausyti iškviestų komunistų. 
Atvykusių tarpe buvo ir svečių. Ne visi yra šių organi
zacijų nariai. Iš viso, šios organizacijos yra palaidos. 
Jos nariai suvažiuoja kartą į metus. Kavolis yra nuo
latinis šios palaidos organizacijos pirmininkas.

Jeigu visi santariečiai ir šviesiečiai būtų.:susirinkę į 
jėzuitų centrą, tai piketininkų būtų buvę daugiau, negu 
salėje klausytojų. Bet jėzuitų mažoji salė buvo pilna 
mą sudarė ateitininkai. Masionis, Kviklys, Nainys ir ki-

■ * -•

Tolinnoje matyli Vytauto Didžiojo pastatyta bažnyčia

■J-g Ulini u . t.-W| -..JĮ J-U__------------------

Rr. Jonas Balys
APIE LIETUVIU MITOLOGIJA be 

FANTAZIJŲ

Mitologija žmonės domėjosi ir seniau, ir 
šiandien. Rūstų mitologinėmis temomis netrūks
ta šių dienų Lietuvoje ir išeivijoje. Lietuvoje ta 
tema parašo straipsnius ir net knygas Pranė 
Dundulienė, Juozas Jurginis ir Norbertas Vė
lius. Pastarasis parašė savotišką deklaraciją: 
“Istoriko darbas išaiškinti, kada mitologija atsi
skyrė nuo religijos, kad galėtume religiją atmes
ti ,o mitologiją gerbti, kaip liaudies kūrybą..— 
Dievai ir deivės, kaip ir aplamai visa mitologija, 
yra fantazijos vaisius, bet kūs gali teigti, kad 
fantazijoje nėra išminties ir grožio... Mitologija 
— tai liaudies pasaulėžiūra ir filosofija. Lietu
viškų dievų ir deivių nereikia niekinti, juos reP 
kia suprasti, kaip istorijos reiškinį”, (žiūr. J. 
Jurginio straipsnį “Lietuvių dievai ir deivės” 
žurnale Mokslas ir Gyvenimas, 1966, Nr. 3. p. 
30 — 31).

Po šitokios “marksistinės aprobatos” Lie
tuvoje galėjo pasirodyti straipsniai ir knygos 
m i tok gijo? klausimais. Tuo galima pasidžiaug
ti. Matyt, pasidarė nepatogu, kai rusiškuose so
vietiniuose žurnaluose straipsnių ir studijų mi
tologiniais klau imais netrūksta, paliečiant ir 
lietuviškas tema?. (V. Ivanovas ir kitl)»

; BABALTiEčIŲ TAIKOS IR LAISVĖS IŠVYKA Helsinkio uoste, žygio- dalyviai 
' BALTIJOS JŪRA buvę vietiniu gyvesfejų.pasitik-

'i ' ’ 'fi'..8^-.-jvėliąvonii$. Visieirtš buvo
M’.| jętstą’ -išfiprti. iš laivo.;Policij os. ap- 

|ajį’goje. su.vėliavoms,,plakatais 
ir^šūkjaix, didelė eisena,. dafituo- 
pania:.tautinė*, dąinasj. patraukė 
į; Ijėlsrnkic ėefctro. aikštę,, kurie • 
Šf?S?tQvi' paminklas .suomiu sava- 
jldfič.ris> po. pirmoio-pąšaulinio 
karo- pad ėj tįsiems ■ estą m s .kovoti 
ifž'- sayp. nepriklausomybę, Prie 
bbeiješ jungėsi mi-uia . vietinių 
■įAVęKtejų ■ „virtinė
^'ėit'į^įiekė'kiloirl ė^fo-Jigp Pe r

.j.Ką-ii kiįtių -^išėną 
steb.kičiiĮ.ųšiioftĮių;-"YęiSąiš.'.r'tedė- 
-.ė ašarbsrt’’rt LL”'. .. ;svtej ,-A- ■ y r - ■ - : - v - .

Pįiš jpšhitnkin pagrindinę kai 
hį'iai.ai pasakė

:Vliudirira/ BukPV»S$.-- Minėji- 
nitir piję ‘paiiiinklo .pasibaigus, 
išvykos dalyviaislaptai su- 
silarę- pavieniui, tiuėiti prie- So- 
viėtų. ambasados’. suomių 
ppliei.ji - tai', philitatė • J rt Uždą r ė

luvos pakraščius atsirado du so-jjSniy ir dęri'OftstritdjaritiėniS-'Kai 
v’etų karo laivai, kurie lydėjo\'kW išvykos. ’didyViĄ priėjo; per 
‘•Baltic Star”, iki Hėisinkioi Dalė , ’StAirtu amba’širi<A/,jiė bu- 
geiyje švedu ir suomių ląikrąš-’. W- šūdinių.. pididipš? sulaikyti.

1 PlvariaiA atsUiin^riubiAmbasadcs 
-įVaiiidsė gatvių' saftkryąiose su- 

. ūkę isvyib'kdaly via i Mztye 11 -
kėi judėjimą, ’šiaip jokių ųididen ■ 
tų iri ebu v-d. ■ P abait iepK i; taip. - p a t 
padėjo vaihikd prie.Soniiiės mai
šalo- Mariolėtheinio paminkle. 
45-kių palialtiečių, apsirengusių 
kalinių rūbais'; nešama šimbpliš- 
ka .grandinė vaizdavo Pabal- 

nelemto žingsnio organizatorius- yra ujcį'/okupacijos metus.- vietinių 
Santaros — Šviesos valdyba. Reikia imtis žingsnių, kad gyvėhtojų nuomone, ši Pabaltie- 

.. .. ..... . , -> \ .-r«, čiu demonstracija buvc-p’ati di-sios organizacijos nariai nieko bendro netureiy su AUu, H(,Wnį.o. nu0 
jeigu norime, kad nebūtų uždarytos durys Washing- n.jo paulinio'karo pabaigos, 
tone. . (Bus daugiau)'-

' a.laikjdoš gedulingos parnakiets’ 
■ už 1944-tais įlietais vokiečių if'.’ 

sovietų karo laivų it lėktuvų niT- 
tkaildinttiš. pabėgėlius iš f^baf- 
tijo valstybių. PO pietų laiviii 
pasiekus apytikrai 5§-tą lygiag* 

. -............... tėtę, i Vyko ‘Įspūdingas Lieltivd4-
^Pomą yki-iabdą h apie j pHšfminim^ kurio' niėtu VLlKo 

\ ičėpitmirliHkas Liūtas Grinius 
angliškai paminėjo, kad dalyviai 
taip arti ir draugė’taip toli njibi

Jte p^Į^eti.vdsl M 
kančias, tukstanriJis-.-bolsevikn -£- ’a,--“'
A. *■- ......r--,-' -nret-Soviet-.,:.Kau kurių -e^ęnąartku. ir hesibėigKr.Ucia tautos y >..• • į---_ 7- -> y-: ,-y. . Meb.iucite-suomių-’vertais I-Fede-
ratidąV. ,Po pa triptriirir -dainų it v >•“’iv’ ■ l ’ - ' '
Lietli Voš h imti o bu vo įpę taiiii 
vainikai; gėlės, ir bfttėliai šu raš
teliais ir laiškais lietuyiamš.'.Įrilj-.' 
vui praplaiikiarit Latrijės

1 tijos krantus,’ latviai ir estarriaip. 
,■. . ,■ pat' paminėjo’ savo: k rišlu s. Tai

nole bylopf-prfeš Sovietu .Są’jUn- pl!v0 ypgįfhgai ja'udrrisritys nic-. 
gą. Vėliau demonstruodami nu- jaikėši d7-uš mt-
lygiavo nuo n?P^r^’InSos r.c*J’( hū afstttlho nuo Phbaltijoš Valsty 
a.« -f I L. \ Z *—i i •

Pabaltiečiu..Tarkos -ir Laisvėj r‘-į. 
ršvyka BaiWds.jura buvo didžiai

.Oi.......u;... ~..tų. lą.t
p lietuvit» .jUim.-ht?; Li-.raė pa 
saulini apie JOVie £ V tirs h :t-

jų itoŠfchffą išsivaduoti iš sovie
tinės vergijos.

Išvykoje tetivu ‘-Baltic -Star’’ 
(jalyVaVo 52 -lietuviai, ■ 31 •’estas,

žmonių'. Ten suėjo santariečiai ik' šviešįečiąi, .bet Kaugū-: kitatartfe kbrės-
ci nėra santariečiai.’ Jię panaudoja santarieciuš bendra- y;j-. _.ir
darbiavimųi su. okupantu. Ateitininkai nešė didžiausius' 
ryžusius įvairaus maisto, maišus madono ir vaiskaus vy
no bonkų. Visi užkandžiavo ir skaitomos poezijos klau
sėsi.

Rusai atsiuntė į Ameriką pačius geriausius vaidin
tojus. Jie tvirtino, kad jie nebuvo pasiruošę Tabor far- 
moje jie turėjo kalbėti įvairiais sutartais klausimais, bet 
jėzuitų namuose jokiai programai jie-nebuvo pasiruošę. 
Bet jie labai gražiai “nepasiruošimą” stivaidino. Sudarė 
įspūdį, kad iš tikrųjų nebuvo, bet skaitė nepaprastai gy
vai, įdėdami visą patirtį.

jie žinojo, kad salėj buvo Įvairių žmonių, jiėhls taip ’ iJk|ai]sė 
pat buvo aišku, jog tai yra pirmas tremties lietuvių ir - - • - - - ■
rusų išleistų specialistų paruoštas didesnis bendradar- ,26 d. vakare laivas. ‘‘Baltic Star” 
biavimo žingsnis. Okupantas keliais atvejais bandė už- 
megsti ryšius su Amerikos lietuviais, bet jam nevyko. 
Jiis čia siuntė dailininkus, vaidintojus, filmų specialis
tus ir vienuolio drabužiais apsirengusius agentus, bet 
Amerikos lietuvių nepalaužė.

Bendradarbiavimą su okupantu organizuoja pats 
okupantas. Jam padėjo Chicagos jėzuitai, duodami salę. 
Bendradarbiavimui pritaria kun. Kezys ir kum Borevi- 
čius, kurie važinėjo rusų pavergton Lietuvon ir tarėsi su 
Lietuvos pavergėju. Bendradarbiavimui pritaria Drau
gas, įdėjęs šviesos valdybos kvietimą 4 artistus atvykti į 
Ameriką. Jie paskelbė pasikalbėjimą -su L. Mickūnų

tėl eviziJcH,štetoVaĮiis įVšifiti Eų- 
■roįičė kraštų ■ "’ - -
' žy<ps prasidėjo liepos ^5-Ū; fe 
mjbš scėfffiėje, ' Kopenhagoj e, 
kur dalyviai išklatiše -keletą pas- 
kind. turėjo spalidos kohfėren- 
eijA; ir dšJyvavb-Baltijos Tfibu-

dį. Vėliau -rlemonstruodami nu-

šes -ife Šoviėtų^ -ambasados. Va- ; pa^i^ių. Pmplitikiant'Liė- - ’-f&as gatvei Vi^irtėris-gyveritc- 
kare dalyviai-išvykę .traukiniu.I ‘ - . • • --
j .Švedijos sostinę Stokholmą, kur 
jie irgi suruošė, spaudos konfe- 

publikai lapelius,'ir t.t Liepos- 

buvo- iškilmingai;; išlydėtas iš 
Stokholmo uoste.

Liepos 27 dLrytą, laivui plau-

č:u tilpo nuotraukos rodančios7 
’ Baltic Star” ir sovietų laivus. 
iŠ: laivo čirškiai matėsi estų $3; 
lą Saareitraa

kiant pro Gotlande salą, buvo Liepos 28 d. laivui atvykus i

apie atliktus'.paruošiamuosius darbus. Ateitininkai davė 
publiką, kuri tarėsi su atvykusiais iki vidurnakčio.

Oficialus šio
Santaros

>■ J-> .. ... .................... . I !■ H

Išeivijoje mitologiniais klausimais dažnai 
parašo V. Bagdanavičius, M. Gimbutienė ir A. 
J. Greimas. Ir šio straipsnio autorius, be dauge
lio studljėlių Bostono Lietuvių Enciklopedi- 
ioje, yra išleidęs atskirą knygą “Lietuvių liau
dies pasaulėjauta tikėjimų ir papročių šviesoje ’ 
(Čikagoje, 1966).

A.J. Greimas išleido stamboką knygą “Apie 
dievus ir žmones; lietuvių mitologijos studijos” 
(Čikagoje, 1979). Reikia atvirai pasakyti, kad 
tai nėra tipinga lietuvių mitologija, bet “GreP 
mo mitologija”. Jeigu ta knyga, kaip skelbiama, 
bus išversta į anglų ar prancūzų kalbą, tai duos 
skaitytojui labai kreivą vaizdą apie mūsų mito
logiją. Ten skaitytojas nieko neras apie tokias 
svarbias lietuvių senąsias dievybes, kaip Per
kūnas ir Žemyną, apie Mėnulio ir Saulės, me
džių ir vandens gerbimą, tik pripuolamai apie 
Ugnies gerbimą ir dievybes. Daug prirašyta 
apie nesvarbius dalykus, visokius nereikšmin
gus ir abejotino buvimo dievukus, arba menkus 
tarptautinės kilmės demonėlius, kaip aitvarus

Autorius rėmėsi nepatikimais šaltiniais, 
kaip J. Lasickis. T.Narbutas “Mitas apie tvaną” 
ir M. Davainio - Silvestravičiaus sudarytas is 
daugeljo motyvų konglameratas —pasaka “Sau
lė ir Vėjų Motina”. Tai tik savotiška smegeflU 
gimnastika.

Autoriui tiūko istorinio kritiškumo saVO 
šaltiniams įvertinti ir etnologinės metodikos

(plačiau žiūrėk toliau skyrelį “Metodologinės 
pastabos”.

Mitologai daug ginčyjąsi apie religijų kil
mę ir prasmę. Kokia buvo seniausia religijos 
forma — daug .dievų ar tik vienas? Esu etnolo
gas, bet ne teologas, tačiau man atrodo, kad pa
ti primityviąusia religijos forma,priešingai evo- 
liucionistų teorijai, yra- btivęs monoteismas.

žmogau? fantazijai daug lengviau yra įsi
vaizduoti kokią nors vieną neaiškią Didžiąją 

• Dvasią, kuri viską tvarkanti, negu visą eilę die
vu, kfekvienam priskiriant tam tikrą veiklos 
sritį ir funkcijas. Pirmutinis žmogus nesuko 
sau galvos, ar ta Didžioji- Dvasia buvo vyro ar 
moters pavidalo, su barzda ar be jos. Ir iš tik
rųjų tokio primityvaus monoteizmo reiškinių tė
vas Wilhelm Behmldt (1868—1954) surado dau- 
gėiyjė ptrinykščlų, kilčių ir parašė 12 storų to
mų veikalą ‘Thr Uhspnmg der Gotteridee”(1926 

| — 1955). Tuklus Hkėjiinus vfenublis autorius 
< kildina iš pirmykščio apreiškimo tradicijos, čia 
I jaū teologija, ’:

' .i '

Etnologai maho, kad šį reiškinį galima iš
aiškint! grynai racionališkai. Pirmykštėse kilty
se dar nėra išėivysčiusio kulto, su maldyklomis 
ir dvarininkų- luomu, randamas tik toks bendro 
pobūdžio tikėjimaa,kad esanti kaž kokia Didžio
ji Dvasia arba Vyriausia Būtybė, kuri viską 
tvarkanti.

Kuo kiltis pasidaro daugiau civilizuota, tuo

daugiau ji prisigalvoja ’dievų: paskirsto jiems 
veiklos sritis, nustato jų tarpe hierarchijos laip
tus, jų šeimyninius tarpsnius, tarpusavio santy
kius ir kt. • • ’ ” ’ ' i

Viskas tvarkosi pagal-dėsnį: kaip žemėje, 
taip ir danguje. Dievai tarpusavyje rungiasi, 
kovoja, draugauja, mylisi, paleistuvauja, kerši- 
tauja ir t.t.Jie padeda jų malonę nusipelnusiems 
žmonėms ir baudžia kuo nors jiems prasikaltu
sius; sulaužusius kokį nors t'abu '(draudimą), 
arba nežinia kodėl netekusius ' jų ma- 

’.unės, .
Išvada: klaidinga yra pažiūra, kad mono

teizmas esąs aukščiausias religijos išsivystymo 
laipsnis. Kaip tik atvirkščiai: lai yra pats pri
mityviausias. Todėl beika kalbėti, ne apie . “pir
mykštį monoteizmą”, bet apie '“primityvų • mo 
noteizmą” Žinoma,, monoteizmas.irgi-toliau vy- 
stėsL Ryškiausias jau išsivysčiusio; monoteizmo 
pasireiškimas istorinais laikais yra ’Meinas. Jis 
nepripažįsta jokių kitų dievų aV šventųjų., tik 
vieną Allaha, kuris yra labai didis ir nieko dau
giau nereikia. Žmonės gali būti tik pranašai, 
kaip Abraomas, Jėzus, Mahometas, bet ne. die
vai. Mahometonai neturi šventų ar- stebuklingų 
paveikslų ir statulų žmogaus pavidalo. .

(Bus daugiau) \ /, 1 ’^rj

4- -Naujienos, Chlcigo, 'o’eO’jc. , September 18. 1rS5
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» VAKARŲ VĖJAI
Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu;
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
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DR. PAUL V. DARGIS/*
GYDYTOJAS ir chirurgas

Wsatchestar Community kliniką

Mšdidnan dir ekicrius

1W2 S; Manhelm Rd, Wesreh^-tsr, HL
VALANDOS: 3—9 darbo dienamū
ir kas antrą šeštadienį 8—3 v«L
Tek: 562-2727- arba 562-2728

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėja

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

Visos- laidos iš WCEV stoties,

TEL.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
SPECIALYBE: AKIŲ LJGOf 

■3921 West 103rd. Sfe&el

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

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

Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

-Dr.ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus. ir. kraujo ligos. Nechėrur- 
'ginš venų.' išsiplėtimo beme

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

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

Žemaičių-Kuįtūros Klubo poą- ; 
tostoginis . narių susirinkimas .‘ 
Įvyks trečiadienį, rugsėjo 18 die- . 
na 1 vaL po pietų. Anelės Kojak : 
salėje, 4500‘So^.Talman Avė. Na
riai prašomi atsilankyti, yra - 
daug retkalų aptarti. Bus ir vai
šės.

Rožė Didžgalvis (rasi);

■ Naudingi patari mat fe

/ ’ KALBA LETUYSSAI 
•'^18. W. 71st, St ,Tet 73Z-5Į4S

įį “contact lenses”. .

I NX STU, PŪSLiS IS 

PROSTATOS. CHIRURGUa 
Ž6-56 West, 63rd Street 

Valandos: sntrad. 1—4 popiet

. Sfisc- IsisfccLiS; 776-28SC,
Rssiceaciįos “4č-554š

5025 CENTRAL AVĖ, 
St Petersburg, Ela. 337-10

Te£ (813) 321-4200

VAISIŲ VYNO GAMINLMU NAHBI^ŲŲMAS
Yyno Mlelės-i ;

VX4P lįTięfei. yrą. labai, mažy; 
■ čiaį gyvųį.ęljąį. labai' greitai 
dauginasi. Iš vienos mielės per

—- Lietuvių' Žagarės,
'' ■ ■'; 'jpųat?. miĖįaij ' y ynŲ yra

iginųnės. tftųis uiielėnisy kuriu- de
da į pyragutį kuriojąųS; ąjų- rąu- 
gina ir t-t.- Ir vynb-miejiu yr-i 

. daug rūšių... .Kaip, tai.-p galvijų 
tkiExn.e- olandų, iiio3ni,ąrgįų 
-vejjde, dąjąu kdlLuju, s.ricu pįlką- 
ąą. veislę, ų; į.t., fąip,.pąį.ir tarp 
įinięįijLį yrą. dąągybę.' veislių; arba, 
.i/išių Kiekviena rū^sirnį?liu pa
daro kitokio skonip.vyiĮą.: _. .

Į va irių-rūšių 
ta m t ik rose- įnįouese M ’siųsti n ė- 
•a žmonėms, kurie- gamina vyną, 
kad jomis vaisių sunką auraug- 
ių.' . -’

Bet vaisįų sunka pradeda rųg-. 
Ii ir nepridėjus užaugintų vyrto- 
mielių, ųes o^'ę- ą- ąet vaisių bū
va d;UĮg vvno mielių. Šitas mie
les vadiną įa.ųkinėnĮįsA arba, ne- 
knltw’ingoiULjs. ir kŲtvirinių mie
lių vynas buvo daug skanesnis.

Jei pyragui padarytume teš
lą ir nęįdėtume mielių, tai teš-

p

ta pakiltų po; l-2l.dienų h- 
j>yragns būtu'ųeškanks-. Kai, Įde-' 
damel įMefeį, Ltešla’ pakyla :įįer' 
kėlia|c yalahkfaš;.i-ĮPanašiai -yr-a ir. 
su vįnos užtėmis. ■ • '

Apdraustas:. parkrsurtytnss 
fi įvairių itstumy.

., ANTANAS VILIMAS
Tel 376-1882 ar 376-5991

- PERKRAUSTYMAI

, Laidiniai — Pilna »pdr»i>ėt
ŽEMĄ KAINA

Priimam Master Chartr 
ir VISA korteles.

, t ŠERtNAS. T»L F25-8£A3

* — - — -n

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS,

- šeštadieniais ir sekmadieniais
■~nnė 8:30 iii 9:30, vaL ryto.

Stoties. WOPA - 1490 AM
iriasliuoiamcs_iš. mūsų, studijos

■ Marqu«tte Pirk®.

VedėįĄ — Aldona Dzūkus

; 7159 So. Maplewood Ava
Chicago, IL 60629.

-.’ • Tekt, 778-154>.
■ ? _ >

irkFiGHV HtABT ClSEAbf

-jpo atostoginis^ naatių. susirinki-; 
mas,- Įvyks šeštadieni, rugsėjo, 

.. 28 dieną, 1 vai ,po pietų Anelės 
Ko j ak salėje, 3400 So. Talmąn 
Avė Nariai prašomi atsilankyti,, 
yra daug svarbių reikalų aptartū.

t Bus ir vaišės.
Rožė Didžgalvis rast

Marguette Parko Lietuvių 
Namų. Savininku organizacijos, 
po atostoginis. susirinkimas 
uvyks rugsėjo mėn-, 20 d., 6:30 
po pietų-,"Marquette Parko Lie
tuvių parapijos svetainėje. 6820 

..So. Washtenaw Ave.
Visi nariai ir svečiai prašomi 

dalyvauti ir įsigyti- bilėtus į ruę . 
šiamą savininkų banketą spalio 

’19 d. parapijos svetainėje. Po 
susirinkimo bus kavutė.

Joseph Skeivys

tai' aįrrSugįs' i ka^»^tafidkaih'o- 
miš l&iliūrider^išvieiėftlis.

. DffTUOŠ't vaiįiiH, iį uogą.,

■ 1. Vaišiakir: uogos turi.būti pri 
nokę.'; nes- tik:4ada -jie turi dau- 
.gUų4a. ęUkra4js...NeppipQkę vai- 
■ šiai. turi' per-dsUig .rūgšties, ypa
tingai: t'amnp,7įotel vynas gauna

jkvu M^ųJęję. Jei tenką subrendę? 
vaisiai ilgiąn laikyti, patartina laj 
kyli ant ledų į

i 3. Geriausiai vaisiai ir uogas 
.-kipti. ryte* arba po lietaus. Ta-' 

’ib uogos ir vairiai bus švarūs ir 
nereikės jų. plauti. Jei vaisiai ir 

' uogos perkamos, juos reikia plan 
ti vandenyje. Nuplauti reikia ke- i 

’liais vandenimis, kai vanduo liks 
‘švarus. Ilgai laikyti vandenyje 
' nęgąlnpu, nes įšsipląuna daug 

J ręikalingu vynui dalių įr vynas , 
Į pasidaro neskanus, be kvąpo- [ 
• Mvpbuti vaisiai pradeda greit ' 
rūgti. h

. 4. Vaisiai turi būti sveiki. Vai- 
.šiai; kurie yra supuvę reikia iš- 
‘ lųesii. o papuvusias vietas gerai 
: išpjaustyti’.

5, Koteliai, kauleliai, šakelės 
'išimti, nes- nuo jų vynas pasida
ro aitrus.

: iSąip.iš vaisiu ar, uoga pasi
daryti sunką

Vąįsi,ąĮ ir uogos reikia sutar
kuoti arba sutrinti. Kas. vyno 
mažai gamina, tarkuoją papras
tą tarka, kurią vartoja bulvėms 
tarkuoti,, ūktai, reikia pirkti tar
ką nęuią, nevartotą.

; Šitokia,. paprasta, tarką vaisių 
; tąrką.vųųąs. eina sparčiai Juo 
. i.ąxką^ (įįiešnfe juo 'i darbas ei- 
‘ną spPA’čiąų. Tarka turi būti bal- f 
' tęė;-sk;ardos. Geležinė ar cinkuo- 
Įtą. skaątįa netinką., 
Į ■ Btieš,'taJ,’kupjar>.t iš vaisių rei- 
kįą' išpįąųti sėklas- ir koteliai, nes 

'•sutarkuoti vynui suteikia, aitru
mą. Taip, pat išplauti pagedusias 
Įvirtas,
’ ' Į£asį gaąruna. ląbąi daug vyno, 
tas. perku vaisių, smulkipamas 
■mašinas?, kuriose, prię aries yra ’ 
j daug, pųtlkikų, kurie pirmiausia ' 
’vairius supigusio, o paskui vąisiij 
^skdtelusA.patgnka tarpak- 

jtios ar - 
uogas visai’ stribą.- -šitokį. Ateinu. 
sjnulkintGjąv naudmga 
.žmonėms, turintiems didelius so
dus, ąrbą kurie bandytų vynų 
verstis.

įsigyti L ■;
'I

įflagdelena Valaitienė;
(Bus daugiaiil

JAM fAUFYMC

PtNŠAPPLE SPAR E R IBS

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312). 326-1344

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

SENIAUSIA IR. DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

460o-07 S(\ HERMIT’A (i E AVENUE 
Tel 927-1741 - 1742

Telefonas 523 0440
MODERNIŠKOS AIR-COMU?Į1ONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR .SŪNŪS
MARQUETTE FtUXERAL HOME

2533 W, 71st Street
1410 So. 564h Ąves, Cicero

. - Tek< 476-2245

TRYS AW$^NIŠKOS KOPLYČIOS.
AIKŠTĖS AL I OMOBILIAAIS PASTATYTI

.-mielės-’, augina-' vaisiodse dažniausiai .prasideda 
įaęto.n^gįpia.v.Tacfa,^  ̂vyne at- 
uiranda. acto;'dėl’lĮo- Vynas pasi
daro neskanus. ■ .į.--'
. 2. Vaisiai, ir uogos turi būti 

i švieži, H£Ą . ngskŠ3Įįose- po 1-2

TTrsreribr Tith th« sweet snd soar taste of pineapple ir I natural.
Bdcrs 'txiiK aooked over 1 charcoal outdoor griD, rpare- 

Sfe? Acwld be precooked by being boiled until tender.. Thk" 
process of partial i-ookmr is. called parboiling.

1 yoc ar» aeabto to devote the time or the zeSigeratcc 
epw* to the rrnrinattori procedure is. thia recipe, just omit the 
^ep. Tbr ribs t® taste j Ettk less of pineapple, hut they”2 
P® be quite deboews.

mcrcasr the. amount of bastinc sauce accordingly. Accompany, 
toe rfbr -eith coid potato <sr ntectroai salad, sliced tomatoes, 
-barbed FtePeh bread, and th* pmetpple teucn for dipping.

poMndr t

1

•a.

a 
2

dovį* garlic, minced

C=® dry ■vHite všnw %
Parboil th* <5«r<atoh<e to jfeKStering fbt 3G kalasica.
Ft#e« th* tor* w i rc««*to»c pa» «nd pour th® pinsaftpis

tr*spoan pep>*C

9 Mean-riiBc, prepare 'Jw bactinf capes. Combiry; &o 
crashed pineapple »nd te the '»-ine, letnou julra^ Įrartk-.,
aoy saucs, mol^ss.n* oc sufar. »r*d pepper, la KSaucep®^ 
l-Jr-rx s Kosi >nd 1 su •

9 Dotsrs tbo last 15 ia»n*tei of ec^oking’, baite often iritk 
pinesppl® Muca, aavfcif bo>s?< of U to Mrve with the ribs. ,

Tiktai obuoliui Ši- kriaušes, jei 
jie rudenį mfskij^tį.nesubrendę, 
naudingą keletą savaičių palai-

Nesibava.s. n.esitaikifinma

Anekdotas tebepasąkojąmasL 
■ a^9- garsųjį Massachusetts’ gam- f 
tos. mylėtoją poetą rašytoją Hen
ry Thoreau.

Thoreau, gulint jau. mirties pa
tale savo name Concord, Mass., 
atėjęs kunigas paklausė: ‘‘Ar jau 
susitaikei su Ponu Dievu?”

“Mes.su Ponu Dievu niekuo
met nesibareme”,. pasiaiškinęs 

ligonis.

—

♦ TO TRUST IH YOGI PILLOW MAN IS A 
MOBti YIRTUC*” fXWr 
fiWM XRYERTAKX ANOTHER 
HFYW. KTI0N5 FOR GRANTED, /gįL

' SOONER OR LATER HE i

C JT CY£N ON THi

THt ODOS ARS 
AGAINST TWS 
ir AH Pirm 
WM0- TRJSS TO 
HIGHWAY.

HU?. TO PROTECT YOU 
in: AM auto ACCIDENT?

• ACCORDINS TO THE
KSTITUTt FOR SAFER 

«WINS, AMERICAN MUTUAL 
UAMLIH INSURANCE COMPANY THEY .
TEND TO RESTRAIN THEiODY..
FROM BLOWS AGAINST /tfTXM J 
PARTS OF THE CAR, tESjtN ę
THE BANGER'OF BEING -jAjk"O

A&D INCREASE SURVIVAL 
CMAMCEX ,

VANCE B'U A'KRAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, Iii. 60650 
Tel: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo, direktoriai:
j JEAN VANCE ir GEORGE SORINI u.

f Aikštės automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

LaiP • ją Direktoriai

2424 West 6‘Jdi Street —• Tel. RE 7-1213

1Į028, Southwcbl Hwy., Palos Hills, Illinois
I'd. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS .

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI !

1446 South 50th Avenue |
Cicero, Illinois \

Telefonas — 6 5 2- 1 0 0 3 \

~ — Naujienas. Gbk 8. UI.

%25e2%2580%259cMes.su


DIDYSIS VARPAS - landėlės jis vėl suošė svajingai:
- D <r >r d b?r per rmno sėną, 

suskilusį varinį kūną nueina 
šiurpuliai. Prb’inenu, ka?p aš 
tada skambėta!!. Suėjo žmenės ir 
klausės, nes aš skelbiau krikščio

! nybės pradžią. Mane pakabino 
, : nedideli bokštą, toje pačioje 
vietoje, kur ir dabar esu- Aš 

' linksminau n iestą. ir visi pami
lo mane kaip draugą. O, gerai 
pamenu laimingiausias dienas. 
Pirmą kartą mane metalinė, šir-

Lijo. Į katedros varpinį nutu- j 
pė vali a ii pikta valėsi drabuži, 
k—Tai atėjo laikai* nei aikštė, 
perski-įsti negali, turi užsukti j 
šią skylę! — keikėsi ji.

Kampe ant ąžuolinių balkių 
tupėjo balandis.

— Iš kur tamsta būsi, jei bekš
tą taip niekini? — paklausė jis ir, 
suplazdėjęs sparnais, nuskrido 
prie juodosios viešnios. Varna parų prieš didelį didelį varpą. . .

....a_. , i _ ^inonja, šis seniausias, nes dis užkr itę, mano briaunos dqęė. 
baisiai išaugęs, — tarė išdidžiai, j 

Atskrido ir balandis jkraipyda- Į 
galva, vaikštinėio aplink ir C' to A

namie! Ar nežinai, kad skubu j1 stebėjosi: 
svečius? Ten, Vilnelės santako
je, krikštynos! Mano sesuo susi
laukė penketoš vaikučių. Aš te
ta! Taip- buvau švarką išsipus
čiusi, ištepusi suodem iš vysku
pu dramino, kad visa blizgėčiau, 
c čia pradėjo lyti. Kas taip ma
tė?! O tu, vaikigali, kas būsi, kad 
drįsti man trukdyti?

— Aš nuo miesto rotušės. Ten 
kilo ginčas, kuris Vilniaus var
pas seniausias. Aš jiems sakiau. 
Ię:.d Katedros-

— Kvailiai, rado dėl ko peštis! 
-— kreipė galvą juoduolė. — Pa- 
draugautumėm su mano bičiu
liais, tai nerūpėtų tokie niekai! 
Tu visai neįdomus!
j Ji nusigręžė piktai ir pakilo, 
bet greit, apsukusi ratą, vėl nu
tūpė į angą.

. — Tu sakei, kad čia seniau
sias varpas? Parodyk man, kuris. 
Turėsiu kuo prajuokinti krikšty
nas.
į — Kad ir aš nežinau, — atsakė 
rimtai balandis. — Kabi tamste
lei atrodo? Ju čia daug. I
.-— Man bus lengva įspėti. Kur 

tik žvilgteriu, tuo; viskas aišku! 
Varna išdidžiai vaikščiojo an

ga, nuskrido ant sijų ir knėbs- 
telėjo snapu. — Begėdiškai kieti, 
nęi.,įkii*sti negali, c taip triukš- 
iil aįi ja vakarais. — Išmintingai 
ii apėjo visus ir nusprendė. — 

riažasis dar neužaugęs, jis 
i būti senas. Belieka didy-

tari ru. ’< * • š»> , i<_» u>.
tenka! Skub» ’ ’J^ti pr

Varna norėjo skrįsti, bet tuo 
metu suūžė vėjav, užgavo varpų 
briaunas, ir vienas prakalbėjo:.

Ir ko Jūs ginčijatės? Pažvel 
kite žemyn ir pamatysite!

Balandis ištiesė kaklą, apsidai 
rė o varna nelaukė: pirmoji nu- 
rileido žemyn ir atsitūpė ant sąs-

žengtelėjo atbula, susiraukus pa
žiūrėjo. ■ :

— Tai pasakė, tai nupliauškė'
Argi nepjžisti manęs?! Aš č'a

nes mano 
aš nebema- 
gatvės. Nu- 
ir aš nebe- 
vorai užpy- 

Kai

Tas
P?g 
šfc.-A
į— Jis naujas, tik pernai lie- 

iSntas, dar blizga jo krūtinė.
Man atrodo, kad mažasai: žiū
rėk, koks jis pažaliavęs.

Jis man pasakysi. Jei aš Varpas nieko neatsakė.SjRq-Va-
i jį

— niekam tikes, nereikalingas, 
todėl ir rukimštas » ta»msa. — A to
pridėjo varna.

— Nenupeikit manęs, — atsi
duso žemu balsu varpas. — Taip, 
aš nebereikalingas. O
langus užmūrijo, ir 
tau nei aikštės, nei 
piovė mano vrives, 
skambu. Širdį mano
nė, kad amžinai tylėčiau.
vėjas kartais prasiskverbia jį bo
kšto gilumą, įlenda i mano tau
rę, aš dar suošiu, užsisvajoju, 
stengiuos prisiminti savo dienas.

— Graudžiai kalbi, didysai var
pe, — tarė balandis ir vėl kilno
jo raudonas kojytes, eidamas 
aplink.

— Sak}k tik viena: ar tu se
niausias? — paklausė varna.

— Taip, esu seniausias varpas.* 
Mane nuliedino prieš daugel dau 
gel metų- Dar tuomet buvo vai
dilos, pagonys, kai aš suskambė
jau. Jie bėgo nuo manęs.
ų— Taip ir reikia pagonims! i— 
įsiterpė varna. — Nemėgstu jų, 
ir vyskupas jų nemėgsta!

Bet jie buvo lietuviai. —atsi
duso varpas. — Jie verkė ir pas
kui krikštijosi. Ir mane šlakste 
šventu vandeniu pats Vytautas 
ir man sakė: gyvenk amžius mū
sų mieste, saugok laisve, visus į 
darbą kelk ir palydėk į poilsį.

Varna nitsijuokė plonu balsu: 
r A? tik.nesapnuoji kaip ma

no, senoji teta? Ar nešigiri ger 
daug? Nejaugi nežinai, kad. mes, 
'Tarnas, visus prikeliam ir paly-

I dim į lovas...

As plėšiaus iš džiaugsmo, sutik
damas karxni Vytautą, grįžta |i- 
:į iš Žalgirio mūšio. •

— Iš kekio mūšio? — nuste
bėjo varna. — Juk niekas nie
kur nesimušė. Aš 
ir viską-žinau!

— Mūšis buvo, 
valdė Lietuvą, — 
dis. — _Aš tai girdėjau kartą prie 
rotušės lango iš labai mokytų 
vyrų.

— Hm, o kaip aš ten nebuvau?
— atsigręžė nepatenkinta guo- 
duolė.

— Tai buvo labai seniai: nei 
1u. nei mes visi nebuvome gimę,
— rimtai paaiškino balandis.

— Tai neįdomu, — mostelė
jo sparnu varna ir jau norėjo 
skristi. Varpas gi vėl prabilo:

— Aš prisimenu ir tuos laikus, 
kada mano karalius mirė, mano 
Vytautas. Ir mano varis, apkritęs 
rudens lietumi, drebėjo ir liūd
nai gaudė. O, nebegaliu! Aš jau
dinuos. Kitą kartą papasakosiu...
— suošė varpas.

— Tai gerai: krikštynose vi
si nustebs, kai apsakysiu tokias 
istorijas. Rytoj aš vėl būsiu ęia.

Varna sujudo ir norėjo skris
ti į angą, kai susilaikė ir krei
pės į balandį. — Eime drauge. 
Gali pasilikti ir be manęs išgirsti 
naujus pasakojimus.

(BUS daugiau)

visur lekioja
. i

kai Vytautas 
atsakė balan-

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETĄ 

LIETUVIAMS. '

UAL BSTAT1 FO« SALI •■AL ■FTATB «Ht SALS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM1
3 EE94AIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUXMAI& ... - 

DKL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: .=

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

P12 W. Cermak Road Chicago, m, Tet $47-77*3

BUTŲ NUOMAVIMAS 
to WAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

» NOTARIATAS • VERTIMAL '

T35Ų RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪK1

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

, pasakas buvo ’’Kupriukas muzi
kantas’ “Meškos trobele”, ’ Trys 
negražios karalaitės”, “Devynia- 
brolė” ir ‘ Kursiokas”. Ji puikiai 
naudojosi tautosakos turtais ir 
sugebėjo menine forma išryškin
ti liaudišką vaizdingumą.

I Rašytoja mirė Vilniuje, rugsėjo 
1 d- 1985 m Pažymėtina, kad 
ilguose nekrologuose okupacinė
je spaudoje niekur nei žodžio 
nepasakyta, ka d , ji buvo jsivė- 
lus į politinę (suprask komunis
tinę) akciją.^Ji buvo gryno me
no puoselėtoją ir okupaciją to- 

i leravo vien'dėl. to, kad nebuvo 
į kitokios išeities.

' . | Ji gimė vasario. H d, 1915 me-
- . j tais Vilniuje ir jau buvo 30 me-

'T4IRĖ VAIKŲ KNYGŲ RAŠY- tu amžiaus, kada raudonosios 
TO JA LIOBYTĖ ■ • L ordos Įsiveržė iš rytu.

. .,j Į ■ - . K. Černius
; Pavergtoj Lietuvoj mirė Aldo- ( 
iia Liobytė - Daškevičienė. Ląiš- ' 
vės metais, prieš rusų okupaciją, 
ji buvo teatro aktorė. Vėliau ji 
pradėjo rašyti daug vaikų lite- j 
ratūros. . : I

Jos geriąusiąi žinomos pjeses-

Dr. Paul F. FieĮdmari, kuris 
yra John Hopkins universiteto 
ultravioletinių skyriaus vedėjas, 
pareiškė, kad duomenys gauti iš 
tolumcre paleisto satelito sako, 
kad kometos branduolys yra le
dinis. Dr. FieĮdmari nekalba apie 
kometos uodegą, bet apie bran
duolį.

Dujos
ley ir kitu kometų, susideda iš 
trijų medžiagų. Hidroksilc, hid- 
rogeno ir eksigeno, susidariusios 
tada, kai buvo šaldoma vandens i 
molekulė.

Manoma, kad visa, tai kilo iš 
suledėjusio ve.ndėns, kuris buvo > 
Halley kometes paviršiuje, kai 
kaitino Saulė.

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.
Didelis, gražiai įrengtas bungalow.’ 
Nebrangus.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Ttnfo Chic*9O3 miesto 
Dlrbu lr užmie*čh>ose, ėr»hį 

j*r«ntuot«l Ir sąžinlnįeL -ū 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Tilman Ava, " 
TeL, 927-3559 . - r '

=■

kurios garuoja iš HalC INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (Ū repair).

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

Ext. GH. 96-17.
for information.

HALLEY KOMETA SUSIDEDA 
IŠ LEDO

BALTIMORE, Md. — Halley 
kometa, kuri'ketvirtadienį bu-

— Aviacijos gen. Charles E. 
Yeager, 1947 merais skridęs grei
čiau negu garsas, Amerikos la
kūnams pasakė savimi pasitikę- 
mą turinčio žmogaus kalbą. Jis 
tvirtina, kad JAV lakūnai yra 
patys geriausi.

HELP WANTED — MALE-FEMALF 
Reikia Darbihinkp ir . Darbininkių

GOVERNMENT JOBS.
$16,559 — $50,553/year.
Now Hiring.'Your. Area.

Call 1.805-687-6000
. , Ext. R-9517

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobiRe 
liability draudimas pensininkam!. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
465] S. Ashland Ays, 

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

s
Dengiame ir taisome visų rūę 
šiy stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

: ARVYDAS KIELA .
> . 6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629,
434-9655 ar 737-171Ž

S>o Vo or a f\ir. onn k

&

77T

financing .
AT. 0UI LOW UTB

4------------------

vo milijonų .^jnyBų.. aukso --^uncija u
nuodėmės., .'susideda iš ledų.' kainavo.-$331,90. k ;

leštadiefiiais pagal fusitarhaą

KL»

e K«S Dow UtontorlM. DMtlan of 
Sandoz, Inc , Lnxoln, Nebraska6M0L

Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 "So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

Chloro, HL 60629 
TeL; 778-8000

ADVOKATŲ draugija
V. BYLAITIS

6 — Naujienos, Chicago, 8, DJ. Wednesday, September T8,1983

. & pagal susitarimą.
TeL 776-5162 

1649 West 63rd Street j

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima rauti nepaprastai Įdomius gydy

tojo, Tbuomenės veikėjo ir rąžytojo atsiminimui.

JL Gbssa — MINTYS IR DARBAI, 259 peL. Uečfa 1906 
metą įvykina, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas h

H.00 
$3.00

I>. A. J. Gnssen — DANTYS, jų priežiūra, įvelkata fr 
grožis. . Kietais viršeliais _________________

*• Minkštaia viriniais, tik___________ ___

Or. A. J. Ga«en — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
EMONfiS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____

Geltina taip pat užsakyti paŽtu, atsiuntus ček| arba 
nooey orderį, prie nurodytos kainos pri- 

dtodaat f 1 perfiuntfano iilaidoma.

. Naujienose ' galima gauti 
AUGUSTINO'P AšKONJO 

knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR

Minkšti viršeliai. 90 psi. Kaina S4.00. 
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čekį rašykite ir siųskite:

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

Aleksas Ambrose,-,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 —1-959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai Kaina UI

Persiuntimas — $2.

W67 metais išleido Amerikos Lietuvių Iitorljofl Draugija

PASSBOOK 
SAVINGS... tatelwiytot

High 
Interest Rates 

paid on Savings

Inte-est Confounded 
Wy and Paid QuarUrty IFSLIC

Mutual Federal 
Savings and Loan

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ava
(3120) 776.8700

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauskas, Pres. TeL: 847-7747
KMHtS i Moa^Tue.rrl.>-4 Thur.*-8 sat. >•!

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1505 .

atot *««a

INMUKl

ŠALDYTUVUS, ŠKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
H em a n D e č k y i 

TeL 585-6624

M. ŠIMKUS - 
Notary Public > • .7 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-74M

Taip pat daromi vertimai, giminu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pu* ..... ....... ..... .

S

32Wa W. 95th St
Everg. Park, HL C 

■ 60642 - 424-8654

Advokatu 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo valandos: Kasdien: nua

Miko šileikio apsakymų knygi 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių | > 
gyvenimą nuo XX šimtmečio r 
pradžios iki II Pasaulinio kare Į v I
22 ilgesni ir trumpesni apsa-

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

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

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

or 
Triaminic-12® Tablets 

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at


