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DREBANTI ŽEMĖ IŠGRIOVĖ ŠIMTUS -SOSTINĖS 
' NAMŲ v \

Tūkstančiai- didelių namų pastatyti ant buvusio ežero 
dugno smėlio . . ’

r MEKSIKA, sostinė;—Praeitą 
ketvirtadienį Mėksikoįą antrą 
kartą sudrebėjo žemė. Drebėji
mas buvo ^truputį silpnesnis. 
Pirmą kartą pagal Richterio. nu
statytą drebėjimo lentelę,jis pa
siekė 7,8 laipsnių^ o antras dre. 
bėjirrtas pasiekė tiktai 7,3. S^tr 
tarnas tarp pirmojo ir antrojo 
nedidelis bet antras drebėjimas 
padarė žymiai daugiau nuosto
lių negu pirmasis '’

■Drebėj imui pasibaigus. nųgta; 
tyta, kad didokąs .. daugiaaukš
čių sostinės namų buvo pastaty
ta ant buvusio ežero, dugno. Toj 
vietoj savo laiku buvo ežeras, 
žemės pluta pakilo^ ežero van
duo išgaravo arba nusileido gi
lyn, o pavršiuje Ūko ežero dug
no smėlis: Inžinieriai pradėjo- 
statyti namus , dugno netikrinę, 
miesto valdžia dugno. netikrino, 
užtat dabar,, kai apačioje Žemė 
sujudėjo tai namai pradėjo lirų 
guotų tarytum namai būtų ,sto-

gali daugiau žino-ti -apie savuo
sius n?gu meksikiečiai. j

Aršias žemės drebėjmo vent- 
tas buvo toje pačioje vietoje^, 
kur būva ir pirmasis, gal kelias- 
mylias patraukęs. į- pietus. Bet 

.kiek tai-liečia'sostinę, tai jis su
griovė arba nuvertė vigus na
mus, kurie stovėjo smėlyje. 'j

Visos Meksikos priemiesčių 
iiigoninės pilnos sunkiai sužalo
tų įmonių. Miesto centre buvu
si drdde ligoninė sugriauta ir 
užversta. Joje buvę ligoniai ne
pajėgė išgigtelbėti, nes visas pa
statas subyrėjo ir ligoninėje bu
vę ligoniai, gydytojai ir slaugės 
neteko gyvybės.

Sveikesni ligoniai paleis ti: ar
ba nuvežti namo, o jų vietas už
ėmė sunkiai sužeistieji drebėji
mo metu. . ■, ,

I - * ' * • *' _ ’ ■ ’ '

Pradieda plaukti parama iš už- 
sienio.Pirmiausia. atskrido Ame
rikos lėktuvai, atvežė būtūęiau-
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Indijos premjeras Gandhi, šešių kareivių lydimas, 
vaikščiojo |po Amijčar miestą ir ragino gyventojus bal
suoti Į Pųndžiabos seimą, kad sustiprintų demokratinę 
santvarką. Indijoje.
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UŽOKAUDĖ NEW . YORKE KUNKĮCl PARDAVI- ritor« ir ten pardavinėti statu-
7p.Ylęiūdis‘ėtr»ėst^8®ietijos istai- ' NeTI “VERKIANČIĄ STATLLĄ” *as-

šninais.' Z - ,7 ’ t’.-' ’ ’ , U 7 ; ... .............. J-u nustatyta, kad “v.mkian-
statulas kun. Starace pirk- 
Italijoje, Brescia mieste, 
kun. Starace yra jugcsla-

kas nutraiiicta 7ir nėra; susisieki-'
■ • • r> ' * -* ’’ru * » r *•- *

■gbkė ir netykatfcleho stabe.

A7,Hėrfa Astrid Vii nėr dirbo kan
clerio. įstaigaj.ė-lJ..metu. Šnipas 
; Herbert :Vilherr'<st:sipažinęs su 
ąaį tuojau-ją^ vedė.-Yra pagrindo 
.manyti, .kad ji:pėr-yisą dešimt
metį sayo-vyriiį-teikė žinias, kas 
dėjosi kanclerioųstaigoče per vi
są dešimtmetį. 1 -

Oficialiai -nustatyta, kad ji tvar 
kė visus Vokietijos.reikalus Pra- 

į dėjo darbą paprasta tarnautoja, 
b pasiekė viršininkės-’ pareigų.

Oficialiai reikalą tyrinėjo 3 ad
vokatai; Jie išaiškinę- kad ji. bū-

tą ištiko l^ai'^dfdėlė nėlaimėi ir 
kad miostę>iių’tiio; tarpu ‘ilielby. 
negali apsk&ičiuoti.

Specialistai ^tpskaičiuoja, kad 
aintro drebėjimo metu žuvo apie 
6,000 gj-vėnlbjų. Dauguma bu
vo meksikiečrai,bet -žimsiųjų tar
pe buvo Daugiau-,
šia varginą amerikiečiai ir ka-. dama\ gyriaus - viršininkė lais- 
nakiečiai. Ji'š? gaterė -kreiptis ne. vai -prieidavo pri6. kilu kanclerio 
į meksikiečius, bet įYsavo am- ■raši'inėt skyrių,’ kaip, kitų sk’-rkį 
basadag ir--j.dkousulatus, nes ;jie' viršininkės ųrieiddVo' prie vidaus

Katalikų, bažnyčios vadovybe. ..tyrinėjo VSą reikalą, tuo ( čia: 
• tarpu'pardavinėjimą sustabdė

NEW YORK,. N. Y — New 
Yorko Romos Kataliku - bažny
čios vadovybė įsakė ūsus nešio
jančiam kun. John Starace sus
tabdyti “verkiančios” statulos 
pardavinėjimą. \

Paaiškjo, kad kun. Starace gy 
vena New Yorko priemiestyje, i 
Brooklync, kuriame gyveno ir ■ 
dar tebegyvena didokas lietuvių j 
skaičius. Jeigu neskaityti vieno 
vilniečio, kuris buvo atvykęs pa
siklausyti šviesiečių iškviestų ko
munistų. bet piketininkų neper
žengė. buvo susidomėjęs, “ver
kiančia’’ statula, kiti lietuviai ja j 
nesidomėjo-

AMERIKOJ 
NA

Paaiškėjo,

KALENDORfilJS

reikalų raštu ir patvarkymą. Pas 
rūstis perbėgo net vokiečių žval
gybos viršininkas vVietge. Minis- 
teri’os turės pravedi pagrindinį 
valymą.

“VERKR” NE VIE- 
STATULA

kad 42 metu kuni?.:

Rugsėjo, 25 dn. —,šv. Vladis
lovas, Maldonė, Viehtautas, žei- 
vė.

gas Starace pardavinėjo “ver
kiančią’’ Marijos — Dievo mo’ j 
linos
te būtų buvusi tik viena “ver
kianti” Marija, tai katalikų baž
nyčios vadovybė gal būtų ne
kreipusi į tai dėmesio.

Dabar pasirodo, kad kun. 
Starace yra pardavęs keliolika - 
' verkiančių’’ Dievo motinų. ,

Brooklyno diecezijos kancleris 
Otto Garcia įsakė sustabdyti 
“verkiančios’’ Dievo Motinos sta-1 
tūlos pardavinėjimą, kol bus iš-' 
tirtas visas reikalas, Be to, jis 
pats ryžosi ištirti katalikų tarpo j 
organizuojama Ružavos Marijos 
Mistikos sąjūdi, kurį pradėjo or- j 
ganižlioti kun. Starace. šiajn ^ą-j 
indžiui reikia pinigu, todėl jis ir. 
nardavinėjąs ‘"verkiančios” Mari ! 
jos. Ružavūs Marijos Mistikos są
jūdis nelegalus, kurio Starace ne 
uiri teisės katalikų bažnyčios na
rių tarne organizuoti.

UŽ STATULĄ IMDAVO PO
S1000

aavc
Fats

Prėž. Mittęrandaš sudarys, koalicinę vyriausybę 
deširtiais, jeigu negalės suvaldyti karo žvalgybos, 
riausybei thelavusieji hus atiduoti-teismui.
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Truputį šiltesnis.

MANO, KAD PAGYVĖS TARPTAUTINĖ PREKYBA
> - —*

Nutarė P. A. Volcker, D. Britanijos, Prancūzijo,s , 
Japonijos,, V. Vokietijos finansų ministerial

NEW YORK, N. Y.—Sekma
dienio vakare susirinko Fede
ralinio atsargų banko pirmdnin-

džiais išklodavo ir tuo puolimai 
pasibaigdavo.

Iranas turi keletą gerų lakti- kas Paul A. Vocker, Didžiosios 
nu, apmokytų senos aviacijos ka. j Britanijos, Prancūzijos, Japoni- 
rininkų, bet iraniečiai neturi ge-l 
rų lėktuvų. Irakas pravedė alte- nrinisteriai ir nutarė nuvertinti 
jaus vamzdžius į Turkkiją, iš ku- Amerikos dolerį. Pasitarime da
rios gavo dįdeles sumas pinigų | i-\-\-avo ir James A. Eaker, JAV
karui vesti. Irakiečiai turi pačius Į 
geriausius prancūzų lėktuvus.

Irakas laiko tas pačias pozici-j 
jas, kurias gyrė karo pradžioje. • 
Iraniečiai yra įsitikinę, kad jiej 
nepajėgs atsiimti iš Irako tų že-l 
mių, kurias penkeris metus pra
laikė Irano šachas, bet Chcuneini ■ 
yra pasiryžęs tęsti karą prieš Ira- 

j ką, kol bus suimtas ir pakartas 
dabartinis Irako prezidentas Hu_ 
sėjinas.

Irakiečiai mato, kad šiteks Ira 
j no valdytojo reikalavimas labai 

žiaurus ir nelogiškas. Irako ka- 
riai ir gyventojai jiasitiki savo: 
prezidentu ir yra pasiruošę jį 

l ginti. • ,
Irakiečiai ji esi veržia j Iraną ir 

_^nenori grobti svetipaų.žemių, bet 
jie yra pasiryžę atkakliai ginti 
savo žemę.

Diplomatai mano, kad karas 
tuojau pasibaigtų, jeigu mirtų 
valdovas Chomeini. Jis jau se-’ 
nas. Visa jo barzda jau žiĮa, bet į 
jis kas pusmetį paruošia jaunus j 
vyrus, “mirti ir keliauti Rojun”.. 
Kovoti nepatyręs jaunimas mirš
ta prie Basros-ir kituose Iraku 
pakraščiuose; bet į krašte vidų 
neižengid. v K. <_> k •

iždo sekretorius

Jie nutarė nuvertinti dolerį 
4.29%., Visi supranta, kad šis 
dolerio nuvertinimas atsilieps 
visose valstybėse. Finansų spe
cialistai sako, kad jie neprisime
na tokio didelio dolerio nuverti
nimo. Dabartinių visai eilei val
stybių buvo neįmanoma pirkti 
Amerikos gaminių nes doleris 
jiems buvo neįveikiamas.

Žinia apie dolerio nuvertini-' 
ma paskelbta tiktai pirmadienį, 
šis nutarimas paveikė Ameri
kos biržą... Nuvertinus dolerį, 
visos eilės pramonės įstaigų ak
cijos pakilo, n?s galės parduoti 
savo gaminius.

statulą. Jeigu visame kraš- PENKI METAI IRANO - IRA-

Pasirodo, kad. kun. Starace va
žinėjo po kraštą’ ir pardavinėjo 
“verkiailčias“ statulas. Jis parda. j 
ve vieną “verkiančią’ «tat>ilą Šv. j 
Jono bažnyčiai, esančiai šiaurinė 
ie’.Chicagoje. Be to vienai biz
nierius pietų Chica.goje nusipir
ko net dvi tokias statulas- Jis su
mokėk kun. Starace po $3.000. 
bet ju pirkėjai dar neįfavo. Tuo 
tarpu statulas jis laiko' garažė.

Albany. N Y. diecezijos kanc. 
i’leris iškėlė bylą kun. Starace. Iš 
I Brooklyno jis neturįs tei- 
| sės įžengti į Albany diecezijos te.

KO KARUI

Angį — Irano 
prasidėjo prieš 
Visą laiką ėjo 
ir žuvo 880.000 

metai pradėti

su komunistais. Bet jie yra bejė
giai prieš Angoloj apginkluotus 
i vairių, Ein opos valstybių komu
nistus, keliais atvejais bandžiu
sius pavergti Namibiją.

Pietų Afrikos kariams pavyko 
apsuptųNamibrcs pasienyje, vi
sai netoli Angolos, didelį karo 
medžiagos sandelį- Komunistai 
iš Angolos savaitėmis vilko gink 
lūs į Namibiją. Dabar tikėjosi 
juos pakartoti, bet afrikiečiai pa
stojo jiems kelią. Jie viską pali
ko ir traukiasi į šiaurę.

Laimė, kad Pietų Afrikos avi- 
nepalieka rą-

LONDONAS, 
ir Irake karas 
penkeris metus, 
ki uvinos kovos 
amonių, šeštieji
stipriu Chung sales bombardavi
mu. Irako lakūnai išmetė bom
bas visuose besiveržiančiuose alie 
;aus šaltiniuose. Parvežtos fotog
rafijos rodo, kad 9 šaltiniai už
versti, veikia tiktai 3 likusieji.

Iranas turi žvmiai daugiau ‘ •7 O
žmonių, bet Irako kariai vra 

. v . 1 • inau organizuoti ir turi žymiai di
desnį patyrusių karių skaičių. 
Iraniečiai puola Irako ĮKizicijtis 
ištisomis kuopomis, o trys Irako 
kariai kulkosvaidžiais išklofa vi
sus Irano jaunuolius. Sužeistieji 
ir mirštantieri iraniečiai yra Įsiti
kinę kad jis įnirę eis tiesiai į 
rojų, kur juos pasitiks gražios 
'notary's ir su jomis gyvens per 
amžių amžius, šitaip išklotus ira. j 
niečius. kovom pa-ibaigus. Irako' 
buldozeriai užverčia žemėmis. Į

CHOMEINI — DIDŽIAUSIAS 
KARO ŠALININKAS

Irano karo jėgos kelis kartus 
norėjo oairnti Basra, be* kiek
vieno puolimo metu iraniečiai 
netekdavo po dešimt tūkstančių 
kariu, o pirmyn nepasistumdavo 
ne vieno žingsnio. !

Tranieci i bandė prasiveržti j 
frako krašto šiaurę, bet ir ten< 
iraniečiams nepavykdavo. Irakie’ 
čiai pasienyje juos kulkosvai-

B AT ALDONAS SUPA N AMI- 
EMOS' KOMUNISTUS

JOHANNESBURG. P. Afr. -
Gerai ginkluotas Pietų Afrikos 
batalijonas įsiveržė i Angolą ir j 
kando apsupti ir sunaikinti iši 
Angolos į Namibiją įsiveržusi j 
komunistų dalinį. | acijos eskadrilės

Komunistai stengiasi pavergti j mybėje šiaurėn bėgančių kcnOT- 
pavyzdingsi tvarkomą Namibiją,! 
kuri savo laiku priklausė vokie
čiams. šie paliko didoką būrį 
gerai žoines. dirbančiu žmonių.
kurie nenori nieko bendro turėti namas ir siunčiamas į Namibiją.

nistu. Lakūnai kulkosvaidžiais 
apšaudo Rytų Vokieti cs Čekos
lovakijos, Austrija* komunistini 
jaunimą, kuris Angoloj apmoki-

&
i i i
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Sekr. George Shultz savo kalboje Jungtinėms Tau
toms priminė, kad Sovietų Sąjunga ir prie Garbačiovo 
tęsia tą pačią ginklų kontrolę, kuri buvo prie And
ropovo.



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

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

kito-
tvar-

ME

ALKOHOLIZMAS
APIKAITOS

YRA MEDŽIAGOS 
LIGA (15)

iš pagrindų su viena 
rykščių — alkoholizmu,

Susipažinkime 
džiausiu žmonijos 
da kiek lengviau bus su juo dorotis.

Mediciniškas raginimas

di- 
ta-

vėmis.
Įsigytos žinios bendroje chemi 

joje, organinėje ir fizinėje che- 
•mi'. e, o taip pat ir biologinėje 
chemijoj, biologijoj ir genetiko 
je yra medžiagos apykaitai sil
pnuti pagrindas. Nedaugelis ty-

Kiekvienas, kuris studijavo al- 
kohojizrpą, negali nuneigti, kad; 
alkoholizmas yra medžiagos apy • l 
kaitos liga (iiietaūoric d’seaseij 
tai yra paįriksi kūno biochemine 
mašinerija. Nuritąs alkoholis pa. 
tenka į žmogaus medžiagos apy-'
kaitą, kitaip ir būti negali. Kai rinėtojji esti tokiomis žiniomis 
gausiai svaigalai geriami tada; apsišarvavę, todėl ir darosi toji 
gali būti pakeistas visas medžią-' medžiagos apykaita ne visiems 
gos apykaitos vyksmas kūne, čia . gerai suprantama.
IX glūdi šuo pakasta.-, kodėl taip . Medžiagos apykaita kūne yra

' ' ” ” • • ■- — fabai m sieringas dalykas. Per
paskutinius dešimtmečius jos >u-

gaus vyksta kas sekundę. 
ka» minulę. Taigi, mūsų kūnus 
Prilygsta sudėtingam dideliu 
miesto gyvenimui, km tūkstan
čiai fabrikų, <jarb,nii»kų ir 
k»ų tarnautojų savo darbą 
kiugai atlieka.

KIEKVIENO ŽMOGAUS
DŽIAGOS APYKAITA SKI

RIASI NUO KITO

Bendros žinios apie žnrogaųs 
medžiagos apykaitą gausėja, bet 
daro-i stin iiau suprasti apie skir- 
liųgumus medžiagos apykaitoje, 
kurie vis saviti vra pas kiekvie
ną žmogų. Didelis dalykas yra 
pavienio žmogaus piedžiagos apy 
kaitos savitumai, kurie padidinu 
žmogaus jautrumą girtavimui. 
Todėl palengva gausėja žinios 
studijuojąm alkoholizmą kaip 
vieną ipeilžiagti apykaitos ligų. 
Toks^studijav inas nėra lengvas, 
bet ir ne beviltiškas.

Išvada. Pameskime tinginys į 
tės ir aj 
daugtin’ is mūsiškiu yra apsisiau-

totan*. T«<kl virt iimekime vie- tol baterijos, taip lw«kvi»nam « 
nąs Kita pieną raugintįs iv t mūsų reikia kasdien priiilrtu.iti 

net kasdien, ypač šib *vą bateriją — akumuliMirių: 
((M© dienose, jį valgykime su *vų nusite&imų kamyldą. Tąs

Atliekama nuo kasdienybės atsi
tolinus bent 5-10-20 minučių: 
patogiai apsėdus, atsipalaida
vus raumenis, užsimerkus ir pa
lengva gijiai alsuojant savomis 
kilniomis mintimis dūluojant.

Gyvenimo išmintinga patirtis 
jvedė daug sveikatai naudingų 
nuostatų. Savu laiku žydų reli
gija saugojo savųjų sveikatą: jie 
rankas plovė piieš valgį, naudo
jo svogūnus ir česnakus Įabai 
gausiai. Vis tai elgesiai naudingi 
sveikatai. Dabar jau žinome, kad 
svogūninės daržovės saugo žmo
gaus kraują nuo perdiddic kre
šėjimo, taigi nuo širdie atakų ir 
nuo stroke. Tai daugiau išori
niais daiktais rūpinimasis.

Kristus kreipė dėmesį ir į žmo 
gaus vidaus — jo dvasinius rei
kalus. Jis tvirtino, kad net dau
giau žmogų sutepa tai, kas išei
na iš jo b tūnos, o ne kas įeina

Visų šeimos narių kartu prie

jomlė — stambiai maltų javų 
Juoba ar bulvėmis valgykime. 
Tąip elgdamasi apturėsime (Jaug 
vit.(minų ir tninerdu

■Bakterijų yra ir naudingų žmo 
jflti. Jogurtas yra pienas, tik su 
nAigintas dviejų naudingų bak- 
tęrrų (laetobacillius bulgarius 
ir streptococcus thei mpphiĮus). 
Jos dauginasi piene ir sūraugiila 
pieno cukrų Į jogurtą — padaro 
iš to cukraus pieno rūgštį (Jac- 

. tic acid). Ta rūgštis jcguite su- 
krekina baltinius ir veikia kaip 

, preservatc.rins. Suvalgius jogur- 
Juozas Palutis skaito savo kūrybą Alyudo pažmo- tą. jame esamos bakterijos pade- 

yyje. Lietuvio sodyboje. Nuotrauka M. Nagio «*a sunaikinti puvimą sukelian-
i č,as bakterijas žarnose (storosio- 
! $e). Taip ir išeina, kad naudingos 

verskime vaisius ir darėoves,- bet oakterįos padeda žmogui savo 
būtinai jas gausiausiai naudoki- kūną užlaikyti sveiką ir veiklų 
me. Būtinai tfis. keturis kartus Gi, mūsiškis rūgusis pienas 
.per dieną gausiai vaisių ir daržo yra surauginamas pieno nandin ■ 
vių kiekvienas suvalgyti turime. į gų baeilų. Jo nauda žmogui ly- 
jei pageidaujame geros sveika
tos apturėti, net gana senyvo 
amžiaus sujaukę. Tik ir čia.pro
tas reikalingas,;kad rn.es dėl ta
kelio- neišeitume iš tikron svei, 

■katos vedamo kelio;
^Mielės — Gedausiąs Mineralų 

^lr Vitdvimu Šaltinis -

Klausi i n as. Koks • - pen,-i h i n k u i 
yra. geriausias ir pigiausias vita
minų mineralų šaltinis, nęs aš nę 
turiu'pinigų visokioms vitaminų 
ir mineralų piliulėm^ taip^višur 

.gąrsinamomis.^ - Whhajh.stas bus 
ųaudinga žinoti ir h visiems -ki
tiems ribotas, .pajėgastūri nti eros; 
Ačiū??y: '■■■ X* Ši

Atsakymas;; AĮaųs' nfielės-^Bre • 
-werš. .yeąštLj4'ą ’gerralriias tTam- 
štai ii> virieęąs k»t»ėmš=šitąminų- 
miueialų šaltinis.■' Mielės . galima 
neudoti įvairiame pavidale: tab
lečių, kruopų, šviežių — kepiniui 
naudojamų ir net skystų. Bet de į 
vynis gramus miejiu paroje rei-į 
kia suvalgyti kiekvienam pagali 
savo skoni jų pąvydrJą pasiren 
kant, V-sos jos vienodai geros. 
Galima kasdien užsibarstyti jų 
aut bet kokio valgio ar į sriubą 
sudedant. Jei tabletėmis, jos po 
pusę gramo, tar reikės aštuonio
lika jų, o kruopų pavydale — du 

i valghiriūs'. šaukštus paroje su
naudoti.. - L

)D-i jati-žiltoini įy daf nesu 
rasti B rūšies vitaminai yra mie
lėse. Tokios rūšies vitaminai yra 
nervų maistas. Dar mielėse yr.t 
fosforas; -.kalcis, < kalis " (potas- __  .. ____
ium), magnis, natris, varis, ge - (apie F. 110). . 

iežis. cinkas, manganas ir dar 3. Įdėk du valgomus šaukštus 
Jaug kitų svarbių mineralų. ’*—:~ -— --1—

Skirtumas■ Tarp Jogūrto ir 
Rūgusio Pieno

t,. Dėko u iš anksto.

Atsakymas. Dvi-frys stiklinės 
, sau

go žmogaus storąją žarną nuo 
pagaminu kraųjuje kai-

psileidimo skraistę. kuria piene, išgerto kasdien,

gos apykaitos vyksmas kūne, čia ,
1X glūdi šuo pakasta.-, 
nesiseka išnaikinti girtavimo: jis 
mat. vra medžiagos apykaitos Ii -1 
ga. Dabartiniu taiku medicinos pratimui yra padaryta didelė pa
mokslo tyrinėtojai sunkia: sup- Į ži.nga. Dabar .yra' žinoma net 
rartta didžiąsias medžiagos apy- trys tūkstančiai medžiagos- apy- 

ir dėl to jų kaitos vardų ir fonnupų. Suras- " 
tvarkymas kol kas esti nepakan- la tūkstanti- ir šimtas, celių va-

■ ikhų (rnzymų), jie keičia me- 
I džiaaas kūne. Medžiagos apykai 

i’os ir enzymai vra su-
j rašyti knve’ose bei tam tikrose j
1 ' j tam Books.

kaitos kūne ligas.

i - - • tę. Pensininkai, pradėkime do-i vėžio: y = . _
mėtis savo sveikatos pagrindais j ’■•io ir vitamino D kiekį, 
nuo šiandien. Į būrel-us. klubus} Pev paskutinius 20 metų buvo 
.-nėję, sajia kasdieninių pašnekę- tll° reikalu atliekami tyrimai Ca 
siu, domėtis pradėkime savo 
sveikatos pagerinimu dabar, o ne

ką mąs.

DIDŽIOSIOS LIGOS TURI SA-I j“ -’-T *;
VAS ŠAKNIS MEDŽIAGOS i

" APYKAITOJE !i *i-■ lentelese.
Daugelis didžiųjų žmogaus ne j ' Kūno rr.edž:agos apykaitos su. [ 

gerovių turi savas stiprias šaknis pratini-ii didėjant, nustatyta, Į
suleidusias į kūno audinių — Če-' Icįd- ji- vis daugiau komplikuota. 
Irų medžiagos apykaitą. Iš tokių
yra preto ligos, kraujo apytakos , jjiair sudėtingos gausis. Net visą ;

, Ateit v »e ’ jos • lentelės dar da u -

i gų baeilų. Jo nauda žmoguj ly
giai gera, kaip ir minėto jogur-
tp. Mūsų rūgusis pienas prilygs-1 stalo nusėdimas ir pasimeldus

fifornijes universitete, San Die- 
_____ įp> mieste. Vėžys storoje tanio- 

kitą kartą. Ryžkimės taisysi savo į ję. dažnpu atsiranda-pą* tokius 
kūno medžiagos apykaitą ir sten-i žmones, kurie gyvena, tamsiose | 
kimės tokio ryžto įgyvendinti | patalpose, mažai šaulės liiatė: 
nuo šiandien, tekią veiklą prade i Smuklės priklauso -prie tękių-pa- 
;ę. Daugiau tuo reikalu kitą kar- i O1PŪ- Pjls žmones jų kraujuje 
tą.

Pasiskaityti. Dr. Roger J. Wil •! 
Hams: The .Prevention of Alee-;

i hcli-nn Through Nutrition- Ban- >

ėsti mažiau negu teikia-vitami
ne D. O jei toks žmogus, dar ma
žai pieno geria (taipęlšpasi be
veik visi mūsiškiai pępsųiibkaii, 
ir dėl tb pamažintą kalcio kiekį

ta jogurto teikiamai nauęlai. To
dėl visi ne tik patys naudokime 
.-avo sųraugintą pieną, bet ir vai 
kųs Įpnuinkime jį naudoti. Įp
ratę nuo mažens, jie jį naudos 
visą laiką. •. .

Naviuose Jogurto Pasiga- ■ : 
minimas

Pigiau atsėjs, jei patys dainuo, 
se- gaihinsiinės jogurtą’. Tai leng
vas darbas, galima. naudoti Bet 
kokio gyvuĮio pieną ir bet kokią 
jo rūsį r sątdų,. nugriebtą, išga

irintą ąr sausą — pieno miltelius- 
Mes. naudokime neriebų: 2 pro- 
'ęęntų1 ar nugriebtą, nors ir ne- 
taip skanų, bet sveikesnį. Lietu-1 
via i mėgsta karvės pieną. Ožkos 
yja}perriebųs. Svarbu ne tik 
skam.}, bet įr. sveiką — sklerozę, 
nedidinantį pieną, jogurtą mau

valgymas stiprina visų jų ne tik 
Kūną,.' bęt ir dvasią, šildo jų tar
pusavio santykiavimą.

Maistą reikia gerbti ir džiaugti 
jiį kad ir paprasto, ganėtinai, tu
rint- Pasaulyje yra daugiau al
kanų, negu sočių žmonių. Todėl 
nė trupinio nereikia niekais mė
tyti, vaikai jais tegul lesina 
paukštelius, mokosi maistą gerb
ti, nuo mažens. Laikykime.mais
tą Dangaus dbvana, nes.šiandien 
jo turint, rytoj gali būti jo sto
ka:.
.... Lietuviai ne tik rankas plovė 
prieš valgį, bet ir maudosi kas 
šęštadienis ir prieš šventes. Da
bai- vienišumas gausėja ąpūsų 
tarpe. NenusimiriSŽ^frįMięB pą- 
sikcitiiuoi gyvenimo"■ ėpyšfovųj: 
dėl šeimos narių išsisklaidymo. 
Sėsdami prie ’ stalo momentui 
susikaupkime, susikaupkime ir 
Tvėrėjui dėkokime, kad sveiki 
išlikome ir duonos kąsniui užsi
dirbome. ; f

1 kraujuje -turi, tai tie du simiaže- 
STENKIMĖS GERU PATA-. j ■ (vhįnriua D ir kalciu žmo- 

įga-us ktanjuje kviečia veži į im
inėtai besielgiančių ;žri|ouių sto- 

PIENAS SAUGO NUO STORO- j TO ž^rną. ' j?? A " - .
Taigi, visai pigiai kiekvienas 

ge§Ati-savo7, sveikatą, toĮinii 
savo Storąja.; žarną nuo vėžio, 
jei jis pakarikainai apsšivies ir 
nžtekti-iiai sveiko proto turės, 

z r
NUNQ^E VAISIAI — GYVY

BINGUMO. ŠALTINIS

Klausimąs.pAr tiktai yra nau
dinga valgy tP'vaisius, daržoves 

. kaip dabar daug kas pataria? Aš 
r oensininkąs, neturiu dantų, pro 
į tezas kliba, nesukramtau jų, to- 
į dėl ir nevalgau. Man pakanka 
į košių su pienu valgiai. Ar to' 
negana?

Atsakymas, '^iixhjia, kad ue 
gana! Pirmiausia, reikia sutvar- 

’ Ryti savo burnoje šiečkamę — 
. pas dantų gydytoją--dar neval

gęs tuo ai eikJir pradėk tvarky- 
; tis dantis, šitoks apsileidimas yra 

nė vienam mūsiškiui nedovano
tinas. Tikrai, tokių apsileidėlių 
jau neturėtu rastis mūsų tarpe 
Tai patys sau per anksti tokie 
duobkasiai duobę kasa.

! Vaisiai ir daržovės auga ne 
žmogaus sunaudojimui, bet tai 
vra sėklos būsth'iiems augalams j 
ii jiems maištas. Juose esamos * 
sėklos žemėje būdamos išiuigina pynėti,-.bet daba*

*

RIMU PASINAUDOTI

SIOS ŽARNOS VĖŽIO i Taigi
- gali gm Jau žinom, kad į “

sutrikimai, inkstu uepakankamu ' gyvenimą mokslininkas biologas I 
m as. rali menų nykimas; daugy-, bhšveučh sirpratimui vienos nia- 
&‘hė sklerozė, vėžys ir daugelis žos medžiagos apykaitos dalies, i 
kitų. Tų ir kitų ligų sudėtingu- į Bendrai paėmus, teisinga bus > 
fn?,S sukelia galvos skausmą kiek tvirtinti, kad medžiagos apykai-; 
vienam tyrinėto’ui. Vienok žmo-{tą kūne apima tūk<t::nčius celių 
gaus kūne medžiagos apykaitos , variklių (enzymų) ir tiems tūks- 
žmovai turi geresnę galimybę-taneiams atsakančius cheminius 
tvarkytis su minėtomis negero- pakitimus. Tokie pakitimai žmo- prašau, Geih. Daktare, paa škin-

Klausimas.
-tan.biai maltų javų dumia su 
vaisiais ir daržovėmis — ten esa
mos sėklos (fiber) saugo žmo
gaus ste rają žarną nuo vėžio. Da 
bar -užinojau, kad ir pienas to
kią apsaugą teikia. Ar tai tiesa,!

Grea 
American 

Dream 
Machine.

Ręikia nusipirkti pradžioje 
j paprasto (skysto) ar džiovintą 

— pakeliuose jogurto rauge (jp- 
gurt strater). Jei neturima na
muose ap "negalima pasiskolinti 
iš kaimyno, tai prišeis nusipirk
ti jo iš Health Food Store. Kartą 
pasidarius jogurtą, reikės jo rau
ge palikti kitam kartui, niekada 
daugiau nereikės jo pirkti.

Jogurtas Daromas Šitaip

1. Tris, keturis puodukus pie
no pašildyk iki užvirimo pilkais-, 
tųvėje (saucepan).

2. Nukilk prikaistuvė nuo ug
nies ir atšaldyk iki drungnumo

naujus augalus. Jaunam-1- auga
lui reikalinga labai gera dirva. 
Todėl vaisiuose. daržovėse yra 
sukaupta gausybė naudingų meč 
džiagų. -Jomis maitinasi dygstan
tis augalas - ?. -i ... . . :

Todėl mes. žmonės, ypač pen 
sininkai naudokimės vaisiais ir 

, daržovėmis -avas sveikatos ge- 
riausūun p-laikymui. Virkime, 

i lušykime trinkime, sunkoms

Klaiisimas. Aš labai mėgstu lovio.’e 
•ogiutą. tik jis Brangesnis už su
raugimą namie pieną. Koi dir
bini, tai niekis buvo ir brangiau 

r reikia pensi 
niūkei ir su.'cejit u skaitytis. Mėgs 
■u 'ir; rūgiišį pieną, "pati nioku 
li.amięšu fauguiti.' Ąrįyra maistin 
gĮlhJo^at'žvliJfhj; k.6ks t^i^tumaš 
tarp- jų, :prašau->pąa»^feti^ Dė
koju. į ę ‘ - j i ‘•'a ‘e 4.
- !' > '-

■ ■Atsakymas.-' Tatns.’df minimos 
vaųgmto piešo skirtingos thš rū
šys jeguFUs if rūgusis pienas.’ 
yra vienodai maistingos,' kūnui 
naudingos. įkar.ūs ir gerai virš

fyjatt,. x»'

■*-

■s rear*. That »«uk yttw ftiaarru 
ui cxxne true U»ie7 thus: ****

ntar <jrwn 0* jrfnhyr tne MsynJ! 
:«nw> Pl«o wiM-re yuu vrOru or the.

Month pi«n w«e*y 1

Take stick In America. Jomis Bate&ka (kr.). Alfonsas šidaįis ir 5faridna« 
nap»jfc damttoja ANudo pažmonviė. adlytioje.

‘ Nuotrauka M. Dagio

.skvsto jogurto raugo, arba vie
na pakeli sauso jo raugo. Leng
vai, atsargiai išmaišyk tą rangą, 

4. Tą mišinį reikia laikyti pas 
; temperatūroje keletą 

tuno 4 ik j 10) valandų (taqi E 
90-120 laipsnių), čia ir yra pas
laptie pasisekimui: reikia pašto 
vios temperatūros. Tam galima 
naudoti plačiu kaklu termosą 
4 aide - mouth Thermos) ar nu
sipirkti elektrini jogurto gamiklį 
riėlektric yogurt maker — pirk
ti iš Health Food store).

5 Ta- mišinys pastovioje tem
peratūroje turi būti laikomas 
hito ketonų iki dešimt valandų, 
priklausomai, kokio skonio nori 
logurtą pasigaminti: trumpiau 
laikysi pn-u>vioie temperatūroje 

’ - tuo lengvesnio skonio (ne to
ki rūgštų) jogurtą gausi. Ilgiau 
laikant, jogurtas darosi ašinis - - 
I llgštus. •

6 Po nuiiėto pujailrymo paste
. rioje temperatūrvje, dėk miriių 

: šaldytuvą mažinusiai trims va
landoms, 
. 7. Ta ta gali jogurtą valgyt, 
panašiai kaip ir rūgusi paną 
ieną, s n bulvėmis »u daržove 

mis (agmkais) ar vabtais be 
uogomis.

8 ■NejMmirš)| paMUMti jogurto 
rauge Kham bariui nereikės d 
naujo pirkti Taip. įuk, darydavo

APIE GRYBUS

Tai dienelės lyja, lyja, 
Žemė trokšta, ryte ryja, .- 
Daug kas važiuoja pagrybauti, 
Tik musmirių venkit rauti.

Jeigu norit dar gyventi, 
Bei kitu metų sulaukti, 
Mat. tie grybai apgaulingi, 
Margi, garžūs ir spalvingi.

Aš jums galiu pasakyti, 
Bet nereikia jus mokyti 
Kaip važiavoin mes grybauti, 
žodžiu sakant, smaguriauti. A-
Ten giraitėj ant kalnelio, 
Prie pat pietinio kelelio, z- 
Matos grybai jau nuo tūlo, 
Ir grybauti rodos noro.

O ten grybų daug, visokių. f ; 
Ant nelaimės nfevienokių, 
Bile grybai, kas-kam darbo. 
Mes su rinkom-juos be vargo.

Tik vėliau grybų pavalgius, 
Lyg kas ausin pakuždėjo. 
Pasirūpink kur graborius, f 
Nes jau vidurius skaudėjo.

Nors g-ybaut yra gerai. ’> J 
Mes jau žinom nuo seniai, 
Kuriuos grybuos niusmiriai, 
Su jais būkipi atsargiai.

Tai dienelės lyja, lyja, ;
Žemė trokšta, ryte ryja.. 
Daug kas važiuos pagrybauti, 
Tik musmirių verkit rauti.

A. Jūsas

IKH THE CHALLENGEIj

/nrįč Skaniu:* apetitui’
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Mažosios tjetuvos rezistencinis 
spūdis

(lęslnys); .'y j.

Kalbrnifikąs Vilius 'Pė;e^~ai}U 
iŠ Kanados skąite- l-. bai išsamią,; 
inekslmę paskaitą ‘Mažoji Lie
tuva vandenvardžių šviesoje’’, 
palygindamas strDi'dž. Lietuvos 
ir Vakarų Ęir.opor vandenvar
džiais, Pavyedžiui: jis palygino 
KiąipėdO' kr. ujię Danę, kuri te-

luosė šaltiniuose.
Atsiverčiau Lietuvių Enciklo

pedijos XVIII tomą, 39 psl., kur , 
kalbama apie Mažosios Lietuvos 
Tarybą!. Buvęs Mažosios Lietu
vos Tarybos' vicepirm., buvęs 
VLIKo vykdomosios tarybos na-' 
iys, bnvęs ilgametis Mažosios Lie
tuvos t Rezistencihio sąjūdžio 

ką per Klaipėdos’nąi^sfą ir įte-1 l'ūto-, dabar garbės pirmininkas, 
ka į 'Mąr’es, įr kuri savo kamienu | teisinįnkas Marty-
yi a;ūientiška Dunojaus upei ir jnas frakas ten šiaip rašo: 
skirįaši tik balsiu kaita. Į P° Pas- karo, M- Lie-

Biivą ir keli paklausimai, dėl tuyai patekus po rusiškuoju jun-
skiriasi tik balsių kaita. . '

L.. .
Dunpjaus minėjimo lietuvių lino 8U> *r l^45 Potsdamo konferen- 
dies dąinose ir gyvenvietės pa
vadinimą Padūmojus, buvusiame 
Kretingos apsk., Skuodo valse., 
į .tuos paklausimus kąlb. V. Pė- 
leraįtis pasistfengė tinkamai atsą-

\ ; 'j' >
Suvažiavimas, nutarė, kad Maž- 

Liętuvds Rezistencinio sąjūdžio 
valdyba kreiptųsi į VLIKd val
dybą ir prašytų, kad į bendra 
Lietuvos vadavimo — laisvinimo 
programą įjungtų ir Mažosios 
Lietuvos išiaisvinuno reikalą.

Kalbininkas ir istorikas V. Pė- 
teraitiš (kalbininkas -kartu būna 
ir- istorikas-, mes kalbos tyrinėji- 
ma  ̂tampriai Tišaši su tautos pra 
eitirhl) pabrėžė, kad kreipiantis 
į VIŠLKą reikia konkrečiai nitro- 
dylį kokio ploto ribose ta Mažo
ji' Lįettiva y iri pageidaūjama'iš- 
lafstįntr ir- prijungti ■ prie Ddž. 
Lietuvos; Išlaisvi nimo pageid a vi 
nias turi'būti paremtas kokiais 
nbrš istoriniais, tarptautiniais do 
ktimęjštaas' — sutartimis/- c Ąę 
šiaipitusčiais žodžiais: g-' ■

pagalbu atęjof A- Regis, 
ntjrdĮlydatrpts/.kad i jau 1946 me
tais Mažėsios' Littin’-Cs -Tarybos 
pįrmKįr-YMKo valdybes narys 
Erdmonas Simonaitis Maž. Lie
tuvos Tarytipš. vardų-. įteikė JAV 
State. Departamentui dekiarąci- 
jąj:kur pabrėžiama, kad Mažoji 
Lietuva pagal 'Potsdamo 'liniją 
būtą, 'prijungta prie Lietuvos 
valstybės. Ta deklaracij a esanti 
Įregistruota JAV State • Depar- 
tatoėnie.;; •" - l-

Bandžiau gauti tos deklaraci
jos .kopi ją’,.’bet nepasisekė, j
‘- •'•Reikia'pastebėti, kad Potsda- 
nxx.lįnija> iiiaždaug, sutampa su 
MažčšK^Lietųyoš hetnyiųčgyyeL

;U< :. U,; T -- 
-Nepasisekus /gaut'i/Ęrdmaj$į)  t. 
EiC^dąįeie-\wd'^^.raęi}ės- -kopijos/ 
prisiėjo .daugiau žinių- ieškotiĮki;

eijos nutarimu atskyrus visą M.' 
Lietuvą nuo Vokietijos, M. Lie
tuvos lietuviui vėl ėmė tę-ti sa
vo politinę veiklą ir atgaivino 
savo tautinę ir politinę atstovy-J 
Lę M. L. T, (Mužosics Lietuvos ’ 
Tarybą. A. PI.). Atsidūrę V. Vo- į 
kieti joj e, M. Lietuvos lietuviai 
1946 XI 6 Fūldoje atkūrė M- L. 
T. ir kariu paskelbė deklaraciją, 
kurioje pakartotinai pareiškė, į 
savo tvirtą valią' atsiskirti nuo J 
Vokietijos ir susijungti su savoj 
tailtes kamienu bendroje Lietu-i 

:vos valstybėje. Ta ja deklaracija] 
kreipiamasi i demokratines pa-Į 

.šaulio valstybes su prašymu: 1.1 
paremti liet, tautos i_____
inuš ir padėti ja,į išsivaduoti iš 
naūt’o rytų okupanto jungo; 2. 
at-drirti-M Lietuvą nuo Aismarių

„ties Rudkalniu iki šventainiu ties i 
Suvalkais, — kad jį galėtu susi
jungti su išlaisvihtąja D Lietu

Dail. Poceviciutė Natiurmortas. Auejus

DIDYSIS VARPAS

(Tęsinys)

Balandis neūpriešino Abu iš
lėkė ir sustoio ansc:e. ,

— Jau nebelyja. Gražumėlis! 
tokiame ore keliauti i svečius.,K» VU«JLIV« . -U. 1 ”

reikalavi 1 ^ar susPė?’u, krikštynos be ma-
- --1 .nes neprasidės! — Ji kranktelėjo 

ii- n’.įsiūbavo pro katedrą. Ba
landis gi palengva nuplasnojo į 
rotuše.

C f

Ten visą apsakė, kad seniau
sias varpas esąs prie katedros. 
Sustoję palangėje balandžiai d

j -O'-“ — ±   •
Į riu nešiojantį žąsies plunksną, 
j užkištą už ausies, šis išvertė pa- 

(1 geltusius miesto raštus, kur su- 
’’ Į tiko daug varpų, lieciintų ir sutū

pi ntų į patrankas. Surado žinia- 
ir apie pirnfąjį katedros varpą.

Sutūpę ratu balandžiai net 
■įso, — taip jiem

va. 1947 I 15 paskelbė protestą U . -' J 7 '
prieš M. Lietuvos gyventojų nai-! sPnc,Jc’sl> kreipės į s.'iete 
kūlimą ir M. Lietuvos koloniza- j 
V ūpą rusais, prašydami M. Lie-1 
tūvos valdymą pavesti Jungtinių : 
ĮTsittų Komisij-ai-ir vietos lietu
viams leisti sukurti savo valdžią.

Savaime aišku; kad ta Maž.
Lietuvos Tarybos deklaracija, kui mirktelėti nėdr
rią pasirašė pirmininkas E- Si-] puvo įdomu. Tačiau toji vieta, 
moūaitis, buvo pasiųsta ir JAV 
State Depart, ir ten -ji buvo Įre
gistruota.

Taigi pagal 194^ m. Potsdamo 
konferencijos nutarimą Mažoji 
Lietuva buvo atskirta nuo Voki e 
tijos ir laikinai pavesta admi
nistruoti Sovietu S-gai. Mažoji 

: Lietuva tryliktame šimtmetyje, 
per penkias dešimt metų užsitę- ’• 
su^-ių karų • /žiauraus vokiečių Į 

;/kryžiuočių ordino, buvo nuka- 
■ t įaųrta,.nežmoniška priespauda

; pavergtieji prūsai ir -lietuviai vai 
domi ju^atimtos žemės koloni-

zuojamos vokiečiais atėjūnais ir
■ šalis germanizuojamą.

į šiandien-. Vokietijos valdžia į 
Mažosios Lietuvos.teritoriją pre
tenzijų nebereiškia ir jų negali 
reikšti, nes Potsdamo nutarimai 
nėra panaikinti.

Antanas Pleškys

kur buvo įrašyti metai buvo kan 
džių pragraužta. Taip niekas ir 
nežinojo, kada nuliedintas ir pa
krikštytas pirmasis varpas.

Balandžiams patiko ši istorjia 
ii kitą dieną būriais nuskrido į 
katedrą. Jau angos juodavo var
nom. Paskutinė atskubėjo jų iš
mintingiausia. Pamačiusi krikš
tynų drauges, pikta suriko:

— O ko jūs čia? Marš prie vai
kų. Aš jums papasakosiu visa! — 
ji išvaikė krankles ir užsipuolė 
balandžius. — Tinginiai, vos tik 
nutupėt. tuoj miegoti rengiatės. 
Aš gi lakstau suplukus nuo anks
taus ryto, skelbiu naujieną. Lai
mė, kad suradau varpą, kitaip 
jūs nieko nežinotumėt, prakeikti 
miegaliai.

Balandžiai sušiaušę plunksnas, 
brykšte’ėjo sparnu 4iį^ii<lko ne
sakę. leidos į varpinės Itamsą- nužydėjo leli 
Varna pasipiktino' tokiu Ilgesiu: 
prasigrūde pro visus ir Į užėmė 
geriausią vietą.

— Prašau tylos ir daugiau pa
garbos mūsų pasididžiavimui, — 
iškilmingai tarė varna.; Kai ba
landžiai stojo ’ratų, įi ikrankte- 
Įėjo: — Didysai varpe,:{labar ga
li papasakoti trumpai ięh/fiizdžiai 

vi-a. ką atsimeni. Prašaųg nesi gi r-

JAY DRUGS VAISTINE. !

i

t

:.L L.L ,,' -.'h
LITRRATORA, Hetuvfą HtmtOros, meno tr mcfs- 

IlM m, mrtrtčtt*. Jame yra vertingi,niekuomet adenitą. Via? 
Irtvic* Igno KUpeho, Vinco Macitac. P. Joniko; V. Stxnkoc 
I. Rattkčfo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir 1 
■eflaus straipanlai bei rtudijcM/ ffiustruotoe nuotraukomis i 
M,?iL Cfurfioirfe, M. KSeikio, V. KHuboa, 1L Rūkitelės ir A. Vare- 
tūryboe povediniais. 866 pust knyga kainuoja tik p.

> DAINŲ IVENTtS LAUKUOSE, poetės, rašytojos tr te 
tttfą lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie datai 
fventes bd Jų irtorije Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojąs 
tiems, gėrintU autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim! 
bei trfkuEslals. Studija yra 151 pusL, kainuoja <2.

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprsJ^ 
tar luošo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne senas, 
gyvenimo brųoių apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ht« 
ra tūrinė studija, »usk irstyta kraneliais. Ta 203 puslapių kny; 
parduodama tik ui O. 1||C<

> EISI U V16KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalanjo 
pfcmial paralyta ttudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnėj 
Labgųvo* apskričių duomenimis. Apraiyma! Įdomūs kiekvienai 
UetsvfuL Leidiny* flluatruotu nuotraukomis pabaigoj* duodam. 
▼ftOvardHų pavadtnlmalvb jų rertinJaJ | vokiečių kalbą. E&5& 
MtdLnfOjt 8M pust knygoje yra Rytprtafų Umėiapls. KaIm t*

1 U LAUKIS LEMI, rslytojos PetronėMe Orintaftėe its 
mfcAnai tr mintys tpi« aamenia b rietas neprfk. Lietuvoje ir pb 
maiątals boUevikų okupacijos metais. Knyga turi 234 pualapit

2759 W. 71st St, Chicago, DL
» BtTESTINGAJ 1SPILDOMI RECEPTAI * FANNIE MAY SAL- 

DUKYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo 
? Fal. ryto iki 10 y ak vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 8:30 vaL vak« 
D. ST'HLMAN, B.S., Registruotai vaistininkas

į i

ti. nes pagyru nemėgstu ir jo
mis netikiu1

— Jūs čia? atsiliepė langvai oš
damas varpas. — Linksma, kad 
gerieji paukščiai aplankė seni, 
surūdijusį, suskilusį, dulkėm ap
trauktą... Visą naktį svajojau, 
kažko ilgėjaus, girdėjau lietaus 
išplautus balsus. Ak, tai praei
tis, praeitis...

— Tu nori, kad mes verktu
me? Ne, nė negalvok taip. Pasa
kok greičiau, — pertraukė var
na.

— Atleiskit seniui- Truputį 
užsisvajojau. Vėjas šią naktį sve
čiavosi. ir aš daug prisiminiau. 
Kai mirė Vytautas pasidariau 
tada šaltas. Daug kartų skambė
jau, bet retai kada užkaisdavo 
mano briaunos. Šaukiau'karalius 
į sostą, guldžiau juos į kapus. Tr 
Šv. Kazimierui gaudžiau ii, pri
sipažinsiu, verkiau: teks jaunas

Paskui bylojau 
tą patį vyskupams ir elgetoms. 
Kiek pro mane praėjo didžiūnu, 
karių galiūnų, paprastų žmone
lių nuskubėjo be pėdsako.

Vienas balandis neišlaikė: ap
siverkė sujaudintas griaudžios 
kalbos. Varna tuoj sumirksėjo 
ir pastebėjo:

— Mes žinome, daug miršta. 
Užvakar ir mano dėdė didvyriš
kai žuvo nuo katino, bet aš ne
verkiau. Prašyčiau visiems rim
čiau.

— Kartą atsitiko baisu^ūdaly- 
kas. — atsiduso varpas- —jį Bu
vau įpratęs tikėti, kad taip visa
da bus: matysiu aikštę, saulėtus 
namus, bet vienais metais įsilie
jo Į miestą svetima kariuomenė, 
iš rytų. Ak. tada sudrebėjo ąžuo
linės staklės, trūkinėjo virvės,' 
mano šalta širdis paraudo nuo 

; karščio. Susijaudinęs kviečiau vi

sus gintis, išsaugoti miestą. Jiė ‘ Ateis valanda ir fu kalbėsi savo 
tačiau negirdėjo manęs Tada pa kalba“, — tarė jie man ątsisvei- 
sikėlė liepsno- ir bėgo per na- kindami. Pasilikau tamsoje, ap
muš. šoko iki manęs. Aš buvau kritau dulkėm. Maniau, trip ir 
aukštai, ir jos nepasiekė manęs? žūsiu. Bet kartą išgirdau dainas. 
Aš gaudžiau ir per ugnį, šiurpu
liūgai šaukiau. Rūstūs kareiviai1 lietuviškos. Tą dieną išsijudinau 
šoko Į bokštą, kardais 
mono šonus, c aš dar
skambėjau Tariau, gal tai pas-’ Įč tyros širdies. Jie, tie naurieji 
kutinės valandos, tegu įrašo į žmonės, suprato mane ir norėjo 
knygas, kad mieste liko vienas, praverti angas, nubraukti dulkes, 
kuris nepasidavė. Neįveikę ma
nęs, jie nukirto virves ir senąjį 
varpininką nužudė. Per mane, 
pažaliavusi, aprūdijusį, riedėjo 
didelės ašaros Nenudžiovino jų 
rei vėjas, nei saulė. Jie, tie sve
timieji, pasirišo naujas virves ir 
norėjo prakalbinti mane, kad 
juos džiuginčiau, bet balso neiš
daviau Buvau nebylys, aš šal
tas, sustingęs varis. O kai jie pa
sitraukė, vėl nuliūdę gyventojai 
pakėlė akis, nes aš skambėjau. 
Pasakojau kitaip: kviečiau bur
tis ir dirbti, įsiklausyti j mano 
balsą, ateinantį iš senų laikų. 
Miestas gi nebesuprato manęs. 
Paskui vėl atėjo svetimi iš ma
rių, pasikėlė vėliau nauja ugnis, 
kuri pasiekė ir mano bokštą. Ji 
piktai tyčiojosi ir sakė man: nu- 
tildysiu tave amžinai. Suėdė ma
no sijas, ir puoliau žemyn. P pa
mušiau mūrus ir suskilau.

Mano žaizdas sugydė, vėl pa
kabino, bet ilgai nesidžiaugiau: 
atėjo svetimieji, ir mieste nebeli
ko mano valdovų. Tada siūbavau 
liūdnas, ir retas kas suprato ma
no kalbą, ir iš jų gautas malonus- 
sutikimas pasinaudoti jų patal
pomis”.

Jie kalbėjo- “Jeigu tu toliau 
jskambėši, jie išveš tave svetur,. 
Turi . pasilikti čia, nes čia gimei’V 
■Jrė-slapta užmūrijo mano angasį 
kad. svetimos . akys m.entatytų-

mi Ilgai klausiau ir atpažinau — jos 
lt ' la ■ i « f1 a i n • « / 11 n 01

kapojo | iš miego — sugaudžiau. Žinau,, 
garsiau j negražus jau mano balsas, bet jis

tačiau greit atėjo svetimi tatai 
r pikti žodžiai. Vėl nutilau. Nū
nai laukiu ir sapnuoju, kaupiu 
jėgas, nes kažkas man kužda — 
vėl gyvensiu, liudysiu teisybę, 
juk aš daug kentėjau.

Varpas nutilo.
— Kokia liūdna tavo istorija> 

— atsiduso balandžiai-
— Man visai hepatinka, — 

kriuktelėjo varna — Kas čia 
per pasakojimas. Niekai! Tik 
,-šaros, ašaros, gaisrai, karai! Kuo 
aš drauges pradžiuginsiu. Ko 
aš pradžiuginsiu. Kc aš atskri
dai! pas tave ir laiką gaišatį. Mes 
iki šiol gyvenome be tavęs ir to
liau gyvensim, sočiai ir gerai gy
vensim.

Pjktai. sukrankė ir dingo. Ba
landžiai tupėjo valandėlę, susi
mąstę^ susigūžę. Eidami ratu, jie 
linksėjo galvom ir skrido į angą. 
Iš ten, suplakę sparnais, suko 
aplink bokštą. Į juos švietė vi
durdienio saulė. ■ ■-

Panirus Jurkus

Du ereliai — senis ir jauniklis 
skrenda padangėse. Virš jų gal
vų pralekia sprausminis lėktu
vas- Jauhiklis klausia:
į — Kodėl tąslpaukštis taip sku- 

;ž
■r—,Jei' tau Uodega rūktų ir tu 
skubėtura,— atsakė senis.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia Ir. turtingiausia lietuvių fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai •’tarnaujanti jau per 97 metui

SLA — atlieka kultūrinius darbūs, gelbsti- ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. .- . y

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS 3HLLIONUS doleris 
apdraudę savo nariams. / -

SLA -apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pefrK>» 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuyis ir lietuvių draugas' gali 
Susivienijime apsidrausti iki $19,000. .'.

SuA— apdraudžia- ir Taupomąja' epdrauda — Endowment 
. Insurance, kuri ypač naudinga jaunĮmiri' siektanėiam 

aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.
SLA — vaikus apdraudžia pigia įąmriu^įta: apdraųda: ui 

_r $1,000-apdraudos sumą" temoka tik $3.00 metama.
-SLA —kuopu yrą .visose lietuvių kolonijose.

. ’Kreipkitės f savd apylinkės kuopų veikėjui, 
jie Jimt mielai pagelbės -f SLA-įsirašyti. ■'

. . .Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą: .

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

307 W. 30th St, New Yorl/N.t. 10001 
' - j' ’ Tel. (212) 563-2210.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTIII Wi

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

For constipation relief tomorre** 
> reach for EX'LAX tonight <

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

50 metu studijavęs, kaip

> JULIUS JANONIS, poetai fr reroUudonleriua, nertrpno 
tu Ir klaldingxl Interpretuojama* gyvenime ir politikojeį tik > 
f-BTgJo Jailnako knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poa 
CIį. Debar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui fcmogaua t»i»* 
Knyga yn d5<fcHo formato, 565 pualaplą, kainuoja M.

< IATTHNB6 NDTKLfS, M. loačenko ktryba, J. Valaift

a

Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI ER MINTYS, 
(D tomai 110.00

Prot Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. 86.00

II dalis, 229 psl.__ _____ 86.00

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL ________ — 85.00

4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. 85.00
••••

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽILc^TŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. K00

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

NAUJIENOS, 1729 So. flatted St., Chicago, IU. 60603 siųs
kit* čekį ir prkKktv vi*n$ dolerį persiuntimo lilxUomi.

I

^araiė 700 puslapių kny^ą, turion audėjo vfsk$, fou Bet ta3» tr 
*et kur, bet kuria kalba buvę parašyta apie Lietuvį lietuviui 
Ir lietuvių kalb^. Jis mokėsi kartu su kuru Jaunium Ir prof. M. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padari 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslini vertimu* 

Ir patarė mums toliau studijuoti. 4

talsa FM Kktt vtriefUL FUtar |BL

S — Naujienos, Chicago. 8, TU. Wedn«sday, September 25, 198?
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į bet nenorėjo peržengti piketuojamos voro#.
Ne tik džiugu, bet manau, kad verta paminėti, jog , 

į šį kartą ALTo valdybos narių nesimatė piketuotojų tay- ’ 
|pe. Prie jėzuitų namų susirinko apie šimtą* pikettain- I 

kų. kurie nenutraukiama vora vaikščiojo nuo M-los i 
° gatvės iki įėjimo j jėzuitų centrą, buvo apie 3jOt| Setu- 

i vių, kurie kalbėjosi su piketuotojais ir sustojošata.

Ai of Jaau<ry T, I9i0 
SvŽMcnptiofl rctm: »

CZ 'ca^o $45-00 per j^ar, $24.00 per 
Jx doaUtt, >1AUO per 2 mocm ln 
other USA localiues. $44.00 per 
$22.00 per six monLo^ $12.00 per 
Jiree months. Canada $45.00 per year; 
'x\her cou^riM $43*04 her year.

mpUurų , 
pubdi ____

nenaši

Kanadoje
metama _______
pusei metų ____
vienam meneafsi

MO.QO

m.®

dauguma. Jeigu dauguma lietuvių buvo priešinga bet 
kokiems santykiams su okupantą statytiniais, jeigu

25 cents per copy

rtus sausio pirmos sttaoos 
Pisarcsėio kainos;

metama ___ _____
pusei metų_____
truzu menesiau^
yienam mėnesiui . 

Kitose JAV vielose:

$24.00
$16410

$5.00

8 - 1 ~ ■■■■; Paketavimas prie jėzuitų namų yra svarbus drah'- 
ukas. Chicagos lietuviai pareiškė savo valią. Niekas jų 

— neorganizavo, niekas jų nekvietė, niekas jiems neprimi- 
------- - | nė, kad jėzuitai ir vėl sutiko išnuomoti savo apatinę 

salę atvykusioms Maskvos agentams. Lietuviai pajutę 
lendi-©- pavojų, viską padėjo Į šalį ir ryžosi pareikšti protestą 

- ' šitokiai bendradarbiavimo su okupantu politikai.
--------- j Lietuviškoji visuomenė suprato pavojų, susirinko 

tvarkingai, iškėlė plakatus ir pranešė ne vien ąlKjiij- 
r siems, bet kiekvienam skaityti mokančiam, kad nieko iš 

^skyrus seiinėdienius, j to nebus. Kas galėjo nesuprasti, tam žodžiu pą- 
L Sešta&eiaug — iki13 -sal.--------- aiškino.

...  1 Šiuo atveju Įdomiausia yrą tai, kad kitą lietuvišką

metama __
pusei metų

Naupeaog euu 
sekmadjezūua, pirm arffonnTf ir >vezi- 
tad1 entos. Leidžia Xaujjejaj J 
ve, ITW So. 2ai«sed Scees, Chicafo, 
IL 60608. Telef. 421-6100.

kasdibi
hsixiew P*<rK«X (aliejus)^Aikas Šileikis

'ETNINIV'G®V'P^V KO'NFE- rrk-os Lietuvių Tapybos. parešškLi, ■ Ajėėnkc&/LjewV-Wt ...Tarybos 
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Iš TABOR FARMOS Į JĖZUITŲ CENTRĄ spauda užmerkė akis ir niekor savo skaitytojams nepra
nešė apie atvykusius 4 komunistus, jų kalbas Tabor for-

Šiomis dienomis Tabor farmoje Įvyko metinė San- moję ir jų eilėraščių skaitymą jėzuitų centre. Apie afš- 
tariečių — šviesiečių konferencija. Pora valdybos narių kinimą, kaip reikia kritikuoti lietuvių literatūrą, ■ taįp 
išsikvietė iš Vilniaus 4-ris artistus paskaityti ir padai- Pat nieko nepasakyta, tarytum nieko nebūtų 
nuoti kelias lietuviškas daineles. . įvy^f-

Santaros — Šviesos narių skaičius- yra labai nedide- : Atvykusieji buvo baimės apimti. Jėzuitams tap pat 
lis,; dai n inkų kvietėjų- galėtum ant pirštų suskaityti, nebuvo aršku, ko teks laukti. Bet kurtam, galui l^<ų- 
Niekaš apie tą jų konferenciją nieko nebūtų ‘ žinojęs, 
jeigu Draugo redakcija nebūtų Įdėjus pokalbio; su Moc
kumi. Būtų nieko nėfodvę ir jėzuitų centre, jeigu mari- C- 
jenų redaguojamas katalikų. Draugas būtų atvažiavu-1 
siu Maskvos agentų neišgarsinęs. Draugas pranešė, kad 
atvažiavusieji 4 lietuviai artistai jėzuitų namuose aiš
kins apie lietuvišką literatūros kritiką, Jėzuitų centre 
susirinko dvigubai daugiau, negu Tabor farmoje.

Jeigu Draugo redaktoriai būtų neišgarsihę atvy
kusių keturių artistų, tai niekas apie jiems ruošiamą 
priėmimą taip pat būtų nežinoję. Žmonių skaičius būtų 
buvęs kiek mažesnis, jeigu Draugo redakcijos nariai 
nebūtų prasiskverbę pro piketininkus.

Amerikos Lietuvių Taryba, patyrusi apie jėzuitų

riuoja tie, kurie turėjo ąiškų fr garsų balsą pareikšti;:: ;
— Esame .priešingi komunistų kalboms v, Jaunimo

■ Centre! ' ■
Naujienos yra vienintelės,, kurios aiškiai šį reikalą 

Paprašė ir Amerikos lietuvius inforniava. Dėl- to, Nąuji’e- 
nos gali skaudžiai nukentėti.Bet Naujienos niekad f ak - 

. tų neslėpė. Jie privalo būti žinomi visiems lietuviams.
Jei Naujienos nukentės, tai lietuviai dar skaudžiau 

nukentės. Lietuviai liks be akių ir be ausų. Jie neturės 
progos paskaityti žinių apie’ gyvenmo tikrovę,. jie gir- 

idės tiktai gandus.

J pakartbSaia nekreipėSavo- centrą Vasi^tene tunų- . . ■ - ■
‘te JAV- Iw^e^erae^a- rugsėįa 
■2r d. Esybėm'-, 'ifen^sese;. Kaį;į- 
1 tolumo fcJvejė, teres-- saya sur 

k<ir;
■svirc 'sfri ’?&•'?
irtikalai. Sitnpanuoias bus. tęsia
mas ir lUgsęjo id n., <j l”l‘gy 29

‘d. Įvyks- šios- konfederacijos koit-
• ferencija. EtteP-ių grupiu- konfe-
* deraerjoje hetuviams atstovauja 
•ar. J. Genys, Amejr.’ LietĮ’ Tary- 
'lįs srtsto.vas* Vašiagtaiie. Jis yip 
: sfež koufedėrac^t <pirsftiąinfcų 
' ve>, d- vėhaii
1 pSrnBP-iuku.

Lfetomti' ta-ybexv -d«aae*£.
• Saataroš. — šviesos-’
■suvažiaVfftro ĮM-ogrąmoa-
:tr Įįefi iš okupuotos-. Liefttysš*

1st '-ui ('kviesti -kafeėtejak ’■
- ■ ■ irij j'okupuotos Lietuvos niekai lega

liai' negali atvykti be okųpae'.a 
žinibsį o- išleL dainas įvairių 
.r areni .atfecėū+s Į ti-zšieflj,

nkos Lietuvių Tapyba n&ri/at; 
ikreįpfe- .dėmesį,- kad pagal Liet ii - 
xtas; feUvHMme- veiksHH^-nustaitv

• tai- be&dėiviMMj gaires

į^tihteku 
tjW sudėję.Atikas ai 
' yį^auį^^'įsuMę.s|ipriB< 
SO* '-'V^įtev ijjgi&Įdus. 

oku/ . i-įė- ■ Įšaltai. "did
Arce- • earbais. .’ir- .•^fiųr'riĮnis • Irįi

pareiškė: 
tautos 

yrąiš- 
ku- 

ant te- 
Lie-

dideliais 
laimėj i -

reikė'

f DKL KALMtOJU IŠ OKU-

Į tr Lietuvos vaktybinizrB
‘ mad ar tautos- įsitaisvkrite ui 
•.akupacijoi:”.. ? J: ■■ i,J> L*

■ Spaudoje 1985.-. m. rugjęūčic 
d. buvo paskelbtas šitoksai Ai ne

ALT T- BUnsfJiu&o^ 
kmisaas Ateitininkų Kongrese

.Bet įvyko, dai- svarbesnis dalykas. Keli

Tai-yh“' 
atęitijiin- 

ii/vr?.- ak- 
ateitinin- -

paramo

jos na- 
sįėkinių 

veik- 
’ su
pa- 

Siaisviiu-

Gerokai po septynių, bet dar to£ iki astuonių,, pike- -Chicagai pažįstamo daktaro-bafeas; . • -
— ^g^trbja kanauninkas! VaKoJ Yaliol

į Už šėkūndes visą minia pakartojo-ta. pątj ©bąfe^.^
tiktai visą tai buvo padaryta tekiu • stipriu ba^uv.';k^/U.žėB^^s. stšė^Us projekta- 
sudrebėjo lietuvių statytos jėzuitų mūro ’ sienos. Kelfos; institute:jąū-.te^ta. projek- 
pelės, stovėjusios prie cJurų,. sulipdo-. į vįdų ir užadag^ ,^ęk.~
duris. Matyti, pabijojo, kad minta nepradėtų žingsniuos.
tf- į vidų. Bet minia dar kartą pakartojo tą patį obafeį,; a 

I “Valio, valio, valio!” aidėjo po visą apylinkę. ” y
Senų Amerikos katalikeų Įkurto laikraščio dabar-; 

tini ai redaktoriai, sulindę pro šonines duris, viduje dre
bėjo. Matyt, kad tas drebulys dar ir šiandien ’nepraėjo/ 
nes iki šio meto nė žodžio nepasakė savo pusla^' 

t piuose.
■ Chicagos lietuvių dauguma buvo su piketuotojais.;1 
Amerikos lietuviai'tai turi žinoti ir imtis žingsnių, kad 
komunistų paskaitos laisvoj Amerikoj nepasikartotų!

tuotojų takas buvo pilnas,, gali pasakyti, kad buvo už- 
‘ grūstas. Užgrūstas ne piketuotojais- su- palukais, bet

Ą^Ecfnį.ormaci ja

centre ruošiamą priėmimą atvykusioms Vilniaus artis- J žmonėmis, norėjusiais pasiklausyti, ką nauj° komunis
tams, nutarė Įspėti Chicagos lietuvius apie Chicagon tus pažįstantieji, galėjo užgirsti ko jie nežinojo. Jiems 
Maskvai tarnaujančius atvykusius lietuvius ir
su jais nebendrauti. Bet tas atsišaukimas buvo atgru- į ar buvo kokia nauja mintis, koks naujas argumentas, 
busiems rankom paruoštas ir išsiuntinėtas, kad jis Ia-[ar buvo bent vienas naujas aiškinimas.
bai vėlai pasiekė Naujienas. [ Atėjusieji nustebo, kad rado piketuotojus, n.ešio-

Nors jau šaukštai buvo po pietų, bet mes tą prane- jaučius plakatus, Įrašytus Įvairiausius obolsius. Jiems 
Šimą Įdėsime, kad skaitytojai pamatytų ALTo poziciją nereikėjo eiti pirmyn. Piketuotojų linijos jie neperzen- 
šiuo^ reikalu. Geriau vėliau, negu niekad. į gė. Iš Įvairiausiu Chįpagos pjiemiesčių jie atvyko iki

Džiugu pastebėti, kad nė vienas žinomesnis AL’Fo' jėzuitų centro, bet toliau nė žingsnio. Vienas kitas nž- 
tarybos narys nebuvo atvykęs Į jėzuitų centrą, nebandė kaibno pf^etuctojus, norėjo patirti, kaip galėjo jie su- 
praslysti pro piketininkus, kaip tai darė Draugo ir ki-; siorganizuoti ir čia atsirasti su plaktais, kada niekui 
tų redakcijų nariai. ' nebuvo pranešta apie piketavimą. Apie atvežtas naujas

Jeigu kuris buvo atvykęs,tai išvydęs piketąv.lietuvius komunistinės lūpos garsino Draugas bet apie piketavi- 
kuris buvo atvlkęs, tai pamatęs piketavusius lietuvius mą niekur nebuvo nė žodžio.

patarė buvo aišku, kad buvo kitos lupos, bet jie norėjo patrti, 
• •1*11 • __ J _ _

Atėjusieji nustebo,, kad rado piketuotojus, nėšio
'■’Par- bųs didžiaųĮr visaine Pabal- 
' tijy.; Jącr dabar, ėj^ikąięjuota, kad 
‘ pjesę si-ItRateinoset per metas 
išaii^š,'62? tonų. salqtįt£ 730 tonų 
iVOguiiųL- 6 tūkstančiai tonų agur 
tau; j G - /

Kaunfetis laimėje- taurę

* -Sočyje baigėsi Sov: ■: Sąjungos 
bnrįavinio varžybos*. Kaunietis 
Gintaiitas Mindė “479” jachtų 
kląsėje gavo taurę.

T—-

Rr. Jonas Balys
APIE UETUY1U MITOLOGUĄ BE 

FANTAZUV

r, yra daug svarbių mitologinių straipsnių. Argi 
"ss verkatas Paryžiuj neprieinamas? Jei Biblio- 
teųue Nationale ir Sorbonos univ-to bibliotekos 

Įjos neturi, tai reikėjo profesoriui Greimui pasi- 
,rūpinti, kad Įsigytų. Tai labai būtų naudinga ir 
įjam pačiam.

GAMTOS GERBIMAS
Vienas senas graikiškas šaltinis lietuvius 

tiesiog vadina “pirolatrais” arba ugnies gartoin-

^Tęsinys)
Aiškinimas patrauklus, tik mes nežinome ar 

toks žodis “dirvolika” kada nors mūsų kalboje I 
buvo vartojamas. Dar sunkiau kitus jo aiškini- Į 
mus suvirškinti. “Beaukuris” reiškiąs “Vėją” j 
neaiškinama kodėl). Gal čia turima mintyje “sū- į tojais.... Tą pati patvirtina Dusbuigas, Dlugošas 
kurvs”.

«/

I ir kiti kronikininkai. Tur būt nerasime tautos, 
je (ir ki ur) tikima, ksd vėlo sūkury kurioje nebūtų ugnies kulto pėdsakų, 

keliaująs koks demoną? (”velmas neša save šei- ! 
mai pietus”) ar burtininkas. Žmogus sviedė Į sū-

Šiaip ar taip gamtos gerbimas iš senu yra 
paliudytas istorinių šaltinių, tautosakos ir liau-

kurį peilį, kuris dingo. Vėliau sutiktas žmogus 1 dies tikėjimų, išlikusių iki šių dienų.Garbino dau
sų randu veide išmetinėjo, kam jį sužeidęs ir pa- daus kūnus: Saulę, Mėnulį. Atišnnę. Garbino 
rodė turįs jo peilį. 1 -daugass Amentus: ugnį, ir vandenį, ypaliagus

“NosoJasf’, anot Gremioi. reiškiąs “nuošalų” akmenis, kai kuriuos medžius (ypač ąžuolą, gal 
(paslėptą, slaptą, kaip vetaias)r sutvėrimą. Aps- 
kritikai. A. J. Greimas tariasi viską galįs savaip 
pakeisti. Taip žinomoje dainoje, kur minimas 
“Ruginis su Žvaginiu”, jis lengva ranka “Rugi
nį” pakeičia į ’’Javinį“. Vartojant tokį metodą, 
viską galima “išaiškinti”. Tačiau yra skeptikų, 
kaita takais aiškinimais netiki, juos laiko nepa
teisinamu- nei kalbiniu, nei isteriniu pažiūriu.

Keista, kai

ant

dau ; rašančio mitologiniais klau- 
e nio raštuose nepastebėjau cituo- 
L.?tuvių Enciklopedijos”, kurioje

^dar uosį, liepą, šermukšnį). Gerbė žalčius, kaip 
'dievų pasiuntinius. (Plg. vikingus, kurių mito
logijoje ir mene gyvatė turėjo svarbų vaidmenį). 
Buvo šventi miškai, vadinami alka. Buvo šventi 
kalnai (Rambynas), upės ir ežerai (yra ir keJtae 

į upės Šventoji vardu. Šventežeris ežei-as Dievytis 
ir kt.).

Smulkiau į tai nesigilinsime, pasistengdami 
bendra pastaba, kad gamtos kūnų ir en meatų 

į gerbimas turi daug panašumo įvairiose tautose, 
nes žmonių fantazija yra ribota ir vis pasireiš-

. kia panašiomis formomis. Kas kita medžių, au
galų ir gyvulių gerbimas, jis labai Įvairuoja.

METODOLOGINES PASTABOS
t ta

Mitologijos tyrinėtojas turi būti susipažinęs 
su etnologijos ir folkloristikos mokslo metodais 
r jais vadovautis. Todėl archeologas ar kalbi
ninką* nebus geras mitologas, nes yra skirtingi 

' darbo metodai.
Koks nors semantikas tikį niekų priparstys Jš- 

rasdąsDas negalimus dalykus, kai rašys, nieko, 
’ nežrnoctarrras apie epinės fcrodies kūrybos- dės
nius, kuriuos jau prieš kefiasdešimt metų išaiš- 

jknn> danas Qxel Otrft tI9C4—1917), paskelbda
mas savo garsų straipsnį “Epischee Gesetze”1 

'^ta, . ’ tas-tata'"
EtnMogįjpa metodiką sukūrė Paul Ehren- 

< reieh. v««kiętį*» ig folkloristika* metoiliką — suo
mis Kaai’fe Kroitm

Literatai į mitologiją dažnai žĮūri tik kaip į 
, fantastinę siauras požiūris. So-
[ ciologai mitotegijoje ieško ir mato per daug “šo- 
ciahnų santykių” atspindžių.

Geriau yv» su istorikai*, kurie išmoksta kri
tiškai žiūrėti į esame» Sėltinjus bei jų patikrini- 

(mą. Kadaise h Basanavičius pasakęs apie T.Nzr- 
j huto sukurtą neva lietuvišką “mitą- apie tvaną”, 
kad tai būtų labai graąį pasaka^ jeigu ji nebūtų 
pramanyta raštingų žmmpų. Tačiau ir būdamas 
istorikas mūsų Petras Klimas pateko-lenko A.

————- —__—__
Mierzynskio vienašališkos teorijos Įtakon.

1 Semantikai viską paremia dienovardžio kai- 
! po žodžio nagrinėjimu, ieškant jo prasmės, nes 
! sako, kad “jis ką nors reiškia”, žodžiai įvairiais 
būdais atsiranda. Semantikai nekreipia dėmesio 
į kalbininkus surastus istorinius gersų kaitos- 

I dėsnius, pvz. iš “audėja” negalėjo atsirasti “aus
tė.) a”. ar atvirkščiai. Panašiai žodžių kilmės ir 
prasmės dievų varduose anksčiau ieškojo Grien- 

t Bergeris (labai nevykusiai)!, suoipis Sėtąją Fran- 
■ kelta (labai atsargiai}, ir mūsų “maveiikas” 
Skardžius. Jis bandė išaiškinti vardų aitvaras, 
kaukas, perkūnas, laima ir kt kilmę, ir ; prasmę, 
prieidamas įvairių istądų. - -

PagriaciiiMs yrą-, ar~ tą,-* dtavo var
das nusalto jo funkcijas; ar yr> tik ' pripuolamai 
susidaręs garsų junginys ?Tmitoęūkmfnkui svar
iau, ne kaip jie pavudmami. bei I>ipųiė pavai*- 
Irfueti »r Įsivaizduoti: ką • tą ji~ deto.
lAnot Skardžiaus, kaf ksrtų tų keistų vardų kil
mės “sveiku protų” nęgąffma; i^^kvtfi.CAidai”, 
1954, Nr. 5). 'ta:/.- ta .‘ta '

, . (Bus dai^įali}
. ■ ■ 11
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SKAITYTI DlcNRASYr*;HAUjltMOS'* I

‘ , >•./ . </r«F, _ • ___ , . »'' , f * , ** ' ^2 x
■ ■ii— »■ *** ' i J « ' /"' '**' - '”*** *l,> ■* ••

4—Naujiennu Chictjp^ W < 4 ^ ptesut>er 25, 1 So5



Funeral Home and Cremation Service

DAIMID

— —'

ANTON KRIŠIUNAS

MIKE MAKSVYTIS

LACKAWICZ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Telefoną
orr s 
FREI
GIFTS
FROW
MATURFS 
REMEDY

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
Programos vedėja

TRYS MANIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS -A UI OMOBUJAMS PASTATYTI

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

DR.A. K GLEVECKAS 
gydytojasir chirurgas 
SPECIALYBE: AKIŲ LIGOJ 

3921 West 103rd Street 
ViKadoa pagal susitarimu

Apdraustas perkrauetymae 
iB fvelriy iMuniy.

ANTANAS VILIMAI
TbL 376-1882 ar 376-59*1

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

1424 South 50 th Avenue 
Cieero, 111. 60650 

Tek: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

TĖVAS IR SŪNUS
UETTE FUNERAL HOME

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Ha., 12:30 vaL p.p 

iš WTI3 stoties, 1110 AM banga 
2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629

' Trief. 778-5374

'• Kas yrą diplomatus? Tai 
toks žmogus, kuriame mokama 
gera alga už tai, kad ilgai pagal
votų kol nieko nepasakys.

(Madcel Proust)

- Pasaulis yra pilnas tikslių 
ir įtikinančių. įrodymų, kūne yra

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
Wwtchewtw Community kiinikot

Modkinot dirolderiug

K Manheim RA* We*fcb*afee, 11L 
VALANDOS: 3—8 darbe dienomii 
ir kas antrą šeštadieni 8—3 yaL 
T<į 562-2727 arba 562-2728

Kojak salėje, 3400 So. Taiman 
Avė Nariai prašomi atsilankyti, 
yra daug svarbių reikalų aptarti. 
Bus ir vaišės.

<• Rožė Dkižgalvis rast.

— Lietuvių Žagarės Klubo 
po atostoginis narių susirinki
mas įvyks šeštadienį, rugsėjo

. _ Gyv. Chicagoje, Marquette Parko apylinkėje.
Mirė 1985 nu rugsėjo 21 d., sulaukęs 93 metų. 

Gimęs Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 79 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Helen, pagal tėvus Stim- 

beriutė, duktė Violet Gerling, žentas Allen, anūkas 
Roderick; draugai: Mary Kisiūnas, MarySutter- 
ling ir Mary Runke bei kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. -

Kūnas buvo pašarvotas Lack-Lackawicz koply
čioje, 2424 W. 69th St

Antradienį, rugsėjo 24 dieną, 10:00 vai. ryto bu
vo nulydėtas iš koplyčios į šv. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų buvo 
palaidotas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Nuliūdę lieka: žmona, duktė, žentas, anūkas.
Laidotuvių direktoriai: Steponas C. tapk ir Sū

nūs. Tek 737-1213.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS air-conditioned KOPLYČIOS

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

radijo ŠEIMOS valandos

šeštadieniais ir sekmadiemaU
" nae 8:30 iki vaL ryto.

Stoties WOPA - 1490 AM 
tTiK<TIūdĮarr>os JT mūšy studijos

? ‘ Ma rquotte Parko.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

— AW—«» Davkua

■7159 So. Maplewood Ave.
Chicago, IL 60629

Tdef. 778-1543

«■ Penktadienį, rugsėjo 27 dieną. 9.-00 vai. ryto bu 
ydimas
os bažnyčią,o po gedulingų pamaldų bus laidojama: 
lietuvių Tautinėse kapinėse.

Visi a. < MIKE MAKSVYČIO giminės, drau 
jai ir pažį tami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai 
dotuvėss suteikti jam paskutinį patarnavimą ii 
atsive^kTnini^. . r- • • 1

Nuliū<lę*iieka: Žmona, seserys, brolis.

Laidotuvių direktoriai Dovydas Gaidas ir Ge 
rald«s' Daimid. Tel. 523-OUO.

Lietuvoje dabar įsitvirtinusį 
trinarė oficiali lietuvhį asmen
vardžių sistema: vardas, pavardė 
ir tėvo vardas. Senovėje, iki at
sirandant pavardėms, lietuviai 
turėjo vien vardus- Jie buvo dau 
giausia dvikatnieniai pvz . Nar- 
tautas, Vaišviltas, Mingaila, Vy
tautas, Tautvaldas ir t.t.

Krikščionybės Įvedimas (Au
kštaičiuose 1387 m., žemaičiuo
se — 1413 m.) paspartino naujų 
pavardžių sudarymą ir greta šė
mųjų ėmė rastis svetimos kilmės 
krikščioniškieji, daugiausia šven 
duju vardai: Jonas, Petras, Juo
zapas, One, Anelė ir fct ■

- ' Lietuvon e kūrėme ir visiškai 
naujus vardus. Taip atsirado 
Rasa,’ Svajonė, Meilė, Angus ir 
pan. Be tautiškų, krikščioniškų 

xir dirbtinių Lietuvoje yra var
dų atėjusių' iš literatūros; pvz., 
Gražina, ir iš kitu'tautų vardai.

Sktn. Z Juškevičienė atsisvei
kino Velionį jautriu poetiniu žnr 
dipt, jį ątsisvefkino kaip skatrtyj, 
bės kelio bendrakeleivį, — idė- 
os drangą. Ji prtm'ne Velioni, 

buvusį Kalėjos karo veteraną, 
— į ten Degusį demokratijos pa
laimą.

K- Tautkui atsisve^ino Velio
nį Metrus parka Lrtuvių klubo 
vardu ir pareiškė gihą užuojau
tą liūdinčiai šeint d. V. Šunaitis 
atsisveikino Velionį kaimynų h- 
artimų draugų vardu, kapuose, 
prie duobės. Buvo porirengusi 
tarti atsisveikinimo žodi ir R. 
LB-nės atstovė. A- Repšienė, bet 
kažkas paskubėjo — pradėjo gie
doti giesmę, Marija, Marija, tai 
taip h- liko jos neišsakytas jaus
mas, nepareikšta pagarba taip 
garbingą gyvenimo kelią nuėju
siam, šviesios atminties F.armun-

Gyv. Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje.
Mirė 1985 m. rugsėjo 23 d., ryte, sulaukęs 68 me

tų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Salantų mieste,
Amerikoje išgyveno 28 metus.

Paliko nuliūdime: žmona Alfreda, pagal tėvus 
Mirovaitė; 2 seserys: Birutė Tamošiūnienė su šei
ma, ir Aldona Vyšniauskienė su šeima; brolis Juo
zas su šeima, įyv. Australijoj bei kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

v -Š

Trečiadienį nuo 5:00 vai. iki 9:30 vai. vak., ket
virtadienį nuo 2:00 vai iki 9:30 vai. vak. kūnas bus 
pašarvotas .Qaidas-Dainjid koplyčioje, 4330 S. Ca
lifornia Ave. *

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
' ./ inkštų, pūslrs ir 

prostatos chirurgija 
2656 West 63rd Street ” 

Ytlindos: antrai 1L4 popiet.
Į , . - tetartai š-T-tsL vak. ' ’ ‘ 
■4 ; ■ Oftte talafonas: /76-2S8Q, 

"Mwendfea 448-5545 \

INž. RAIMUNDUI MIŠAŲSKUI IŠKELIAVUS 
. ' Į ANAPILĮ ■ . G- .

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
gųsis venų išsiplėtimo hemo- 
coidųgydymas.

re Cicero, kur ji g>Hu liūdžiu 
rirdyjr eui>v«ikwG draugai, 
bendradarbiai, kaimynai ir JAV 
kiru včtęraOai, organizacijų ats
tovei.

Meri you neod a lareNve g*
Aim'd? way

ts nefcrt' teVv* w
y«w MA

: 48s pavyzdy s;.'jagnąjai ksrta i. 
,1'kaip.- r^fe(a.-my^ūzLrfetųyą- iš-tp/ 

. fe.,- ;Rįjmr»ndaa,. nei .ir iš kario 
tgrnybes-pašjlžuesavęs, savo-.’ais- 
yaląikį skyrė p^^uiiuįpkų rėn 
■giiuui, jis mokė " parašiutininko 
ėiokslo ir mene ^apylinkės-jau ni-

? ir tariama; jog Raimundo 
^šlitinis kJealizmaį; ir demoki’ali- 
W»:-nūsiteik^ias;'nėiti demokra- 

’^laimą lytų -tautoms, švie
čia a^iaf stipriai, -tarsi didelė 
žvaigždė’ šių dienų pragmatiško 
žmogaus .nakties padangėje...
> Velionis buvo pašarvotas But
kus-Vasaitis laidotuvių koplyčio-

JIS GYVENO LIETUVOS LAISVĖS VILTIMI IR 
TARNAVO '$^QKRAW4r ' 

r ' '♦ T1* - V - ’ *' “*■'-*-n ’^sA’\r . • ** • ’• *

Didžiu kudesk, širdyje buw yntąsL— jis(lįįįyą pakąrlostĮDai 
^dovanotaši JAV armijom auka- 
t»rs _atzymejiipd ženklais. --(Tea- 

;,ka mMoniai '.pastebėti, kad Rai- 
.piu'jodas buvoj^ entuziastas? pa-i 

liūdinčių tėvę- 
■Įįų teigųnū,/Žjąimųndąs - turėjo 
gĮlįai • paslėp^įhĮųitį, kad b.ūda- 
jŪĮąa jt3i ašiėVnihk>s, galimai ka- 

.kftyrksčiąi<‘^>Hepsnojus, jis 
.pirmas, ^dėš^^ųlėkti į Lietu- 
:y^,padė&'iad^VJ^datts-iš "žraii- 
.rįas Rusijos komjmLtinės vergi,

, -Ii ■> Vi.''' V--' -7

>utikta žinia, kaj' po ~ sunkios ’ iri 
gana ilgos' ligos' mirė inž. Rak 

j mund.as.Mišanskaš?.Jis- lHTrė š. iti.
rugsėjo mėn. Llr.ds;.Veteranų li
goninėje- . Tenka., pasakyti, kad 
skaudų, liūdna ne tik- velionio 
artimiesiems, žmonai -IjJcfijai, tė
veliams — Teofilei ir ’Zigmui Mi
ša u> k?, ms, bet ir jo:’, draugams, 
kaimynams, taip,, anksti netekus; 

•šio tauraus liętiiyio, .ištikimo de-l 
. mekratiniųprincipų gynėjo, haii;- 
mundas mirė sulaukęs \vps Pėj^ 

į kiasdešimt penkis’, saulėtekio mėš. 
f ‘ us Jani iškėliaįusolikb. apčiuoį' 
: piama spraga Lietuvės „laisvės 
vilties puoselėtojų ir demokratė 
jos idealo skleidėjų gretose.

Raimundas uuo jaunystės, die-' 
. nu įsirikiavo į UetuviSą-'^vem. 
mą, jis tvirtai žengė Lietuvos ke_- 
lip, lietuvių skautu,gretose.

; iMlvo aktyvus i skautas^•-/ skautų 
vieneto vadovą^-pakeltas j p^»j 
ktUtriinko laipsnį. Save laikai 
priklausė Chicagos skautininku.
1 ąmovei,kuriai atidavė savo skau
tiška ir tautine duoklę.

Inžinierijos mokslą baigęs, tar-j 
j navo JAV armijoj e, parašiutiniu f 
' kų dalinyje. Jo pastangos, paši- 
i šventimas, pareigingumas buvo 
! vadu nestebėtas ir aukštai ęver-

Ludotuvių apeigos buvo už- 
baigtos, užsklęstos dalyviams su
giedojus Lietuvos himną.

Raimunda:, gttiai įspaude- sa
vogyvenimo pėdas didžiųjų ide
alų kelyje, ramiai Ssėkis šie 
mums draugingoj demokratinio 
krašto žemėje.

Liidotuvėse dalyvavo apie pus 
•mtro šimto žmonių, arti šio skai- 
čiatis žmonių dalyvavo ir laido
tuvių pietuose, kur visi buvo ma-_ 
Itmiai, širdingai priimti, pavaišin 
ti Veiionic žmonos Sofijos ir jo 
tėvelių, ponų T. ir Z. MSauskų.

Netenka abejoti, jog vsi buvu
sieji šių laidotuvių. dalyviai nuo
širdžiai užjaučia :-Veliėnie5^afti- 
mnosiuš^taipL anksti netekusitK. 

■ įpylimo vvro ir vienturčio sės’J 
nans. Vielionio Raimundo arti
miesiems priklauso gili užuojau
ta. ir ’ šio rašinio ir autorės pro 
memoria.

Z. Juškevičienė

Nature’s Remedy
for GCV7U. OVttMCMT Uixr Of COVSTVAmN

fERKRAUSTYMAI

'MOVING 
L*lifimAi — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAIMA 
Priimam Master Charge 

ir VISA karteles.
R. iERRNAS. T*L 925-MM

/---------------------- ——-------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ /
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RUSU PAVERGTO IE LIETUVOJE
reik'U izoliuoti ip gydyti ’. 
■Tie'oje’’’ medicinos sesuo 
nutė Galvanauskienė.

t.

■ Už gerą darbą — autoniobi! s

Sov. Sąjungoj, ūkio pasiekia.ų 
parodo- vyriausia^ komitetas pa- 
codos garbės diplomu ir automo
biliu “Moskviė-412” apdovanojo 
Kėdainių rajoninio gamybinio 
susivienijime "žemės ūkio tech
nika” vairuotoją Stanislovą Rut- 
kūną. Apdovanotas už efekty
vų žemės ūkio technikos panau
dojimą/

Sa vas...

rašo
Da-

‘•Tiesos” Dienos Aiduose J.
Geštaiitas rašo:

— Prie parduotuvės stovėjo kos, 
keletas vyrų, apsirengusių spe-( 
cjaiiaLs darbo drabužiais, su sau- j 
eoš šalmais ant galvų. Į parduo
tuvę suko moteris.

— Paneliuk, — suturėjo ją vy
rai, — būk gerutė, paimk mums 
pora buteliukų-.. , , j

— P ilys pasiimkit, — pasiūlė tę. 
moteris.

— Apsirengusiems specialiais 
darbo drabužiais neduoda.

— Ir gerai daro Užsipylę akis 
dar plytą ant galvos kam užme-

s'ngumą pradėjo plačią akcija, 
kad buvusieji račių sajunginin- 
k »i — Sovietai nesimaišytų JAV 
teismuose, kur JAV r.ilieėiai kal- 

( tin: :Ui už nacių pati 'rytus nusi
kaltimus.

! peržiūrėta Office of Special In
vestigations veikla.

Reilcatat'jama, kad šiose bylose 
; būtų laikomasi JAV teisinės tvar 

leidžiant pasirinkti jury 
teismą, gaunant valstybės skiria
mą gynėją it leidžiant perklau- 
sinėti bei patikrinti prieš Ame 
rikos pilietį nukreiptus liudij:- 
nr.’S. taip pat pasisakoma prieš 
trėmimą už geležinės uždangos 
tų, kurie prarastų JAV pihety-

Siekiama, kad būtų

B.ūpi peiliai ir šakutės

"Valstiečių laikraštyje” J. Ge
nutis skundžiasi:
* — Garsūs Kvėdarnoje buvo 
klumpdirbiai. Gražiai išdailintos, 
visaip išmarginto^ klumpės kau
kšėjo žemaitišku šokių sūkury. 
Deja, jų nebeliko.

Mums, Šilalės rajone ligonine- šit. — sugėdino moteris.
jė besigydantiems, rūpi ne klum Ūmai jie išgirdo storą, kimų 
pės, bet susitikti su klumpdir- balsą:
Jjiais norėtume. Spaudžia kitas —Duokit pinigus — paimsiu.
,bėdos. Jeigu, sakome, jie moka Jie supylė į nepažįstamo gera- 
pagaminti klumpes, tai gal pa-( dario delną monetas ir oriai iš- 
gamintų ir medinius peilius bei ;arė:
šakutes. Turėtume bent kuo pa- — Iš karte matyti — savas vy- 
slsmeigti dešros gabalą, užsitep-' ras! - ;
ti ant duonos sviesto Dabar gi 
visas tas “operacijas” atliekame 
tik šaukštais ir pirštais.

Tiesa, vienintelis įrankis — val
gykloje kai kam patogus: paleng 
vėją indų plovimas, taigi padi
dėja ir darbo našumas. j

Platesnių informacijų apie šia 
akciją galima gauti kreipiantis 
į Coalition for Constitutional Ju
stice, 25108 Marquerite Park 
way, Suite B 245, Mission Viejo, 
CA 92692. Coalition for Consti
tutional Justice apie šią akciją 
painformavo ALTą. A.mer. Liet. 

; Taryba, o taip pat ir Lietuvių 
Teisėms Ginti Komitetas, tai ak
cijai pritaria.

X v 
g

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

6529 So. Kedzie Ave.

i

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM! , 
S EOLAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKXJIMAI1.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

INCOME TAX SERVICE
778-2233

£212 W. Cermak Road Chicago, ffl. Tai. §47-7741

j

fp B

UAL MT ATI FOR SALI «AL BSTAT1 FOfl SAU a 
w JtiiMl, tbm i PirjiBrtmdl f

BUTŲ NUOMAVIMAS
« MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS PVALDYMAS '

• NOTARIATAS • VERTIMAI, ą, >

JVSQ RŪSIU DRAUDIMO AGENTO*! ’

SLIKTROS ĮRENGIMAI 1 
PATAISYMAI

Turi v Chic*9os mUsta
Dirbu Ir užmiesčiuose, r

><rintuofAi ir sąžininga!, %
KLAUDIJUS PUMPUTIS 1 'į 

4514 S. Tilmm Av^ U ‘ 
TeL 927-3559 - - : $

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.' ' ‘NAŠLIŲ, NAŠLIUKIŲ IR 
PAVIENIŲ KLUBAS

Susirinkimas įvyko rugsėjo 13 
d. 1985 m. Anelės salėje 45 th. : 
St. ii- Talman. Avė.

^Pirmininkė Bernice Žemgalis 
atidarė susirinkimą pirmą valan
dą po pietų. Valdybos nariai at- , 
silankė išskiriant, Anne Condux, i 
kuri kuvo ligoninėje. Mirusiu 
narių nebuvo. 1

Naujų narių prisirašė į klubą 
keturi: Helen Vengelauskas. Ire
ne Martin, Bronislava Stonis ir 
Stasys Zuris.

Protokolas priimtas narių vien- 
Beveik visuose butuose prastai balsiai.
šildo radiatoriai, todėl kamba
riuose šalta. Antesję^aiptinėje 
neveikia elektros jungiklių aū-1

j tomatai. Dvidešimto buto virtu- 34?d.' 19?/m. Pikniko /aport'a
i vėje_elektra Įvesta grubiai padarė Bernice žemgulis. Klubui

?ikd labai gero peno. Aukavo ku
gelius Rožė Didžgalvis. Anna

i -Mikšis, Bernice Žemgulis ir Ste
lla Randis. Emily Servile padare 
skaniu virtinių.

Darbininkai dėl pikniko bifyo 
į —Bernice Žemgulis, Frank Pė- 
'. džįukas, A. Kaslaitis, .Sue Chap,- 

tek lig j, Staskus,; Mary' Ernestas,

Antanas ir Bronė Miseliai praeitą savaitę minėjo 48 
metų vedybinio gyvenimo sukaktį, karti; su savo vaikais 
Vyta, Dalia ir Danguole.

Kai priartės 50 metų sukaktis, tai primename pažįs
tamiem^ ateiti pas Miselius, sustoti prie Canno lelijų ly
svelės ir lukterėti, kol ateis eilė paspausti dešinę sukak
tuvininkams.

Skundžiasi namo "Berželis” 
gyvento jai

• Prieš metus Klaipėdos namų 
statybos kombinatas įteikė rak-

I tus kooperatinio namo ‘‘Berže
lis”, esančio Plungėje, A. Jucio 
g. Nr. 8. gyventojams. Deja, 
džiaugsmas naujais butais netru
ko išblėsti Statybininkai paliko 
daug nebaigtų darbų, kai ku- 

; riuos atliko nesąžiningai.
Beveik į visus penkto aukšto 

o kai kur pęf.

t 
i 
i

Antialkoholinis klubas

Rokiškyje veikia antialkoholi-' 
nis klubas •‘Ąžuolas’’, bet dar 
nemažai šlitinėjančių gatvėse.
"Kasdieniniame darbe susiduriu
su alkoholikais ir esu įsitikinusi, butus per stogą 
kad tai sunkūs ligoniai, kuriuos sienos siūles lyjant bėga vanduo.'

Klubas paskyrė auką 25 dole
rius dėl Balto.

Klirbd’ piknikas Įvyko liepos
KAIP SUDAROMI
| TESTAMENTAI
.j; Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininke Prano ŠULO J džiaut taisykles^ todėl čia šviesa 
paruošta ir teisėjo Alphonse ' apskritai nedega. Kai kuriuose

- WELLS peržiūrėta “Sūduvos” butuose atsilupa linoleumas. Tu-
^feleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna-
Įna Naujienų administracijoje. AKCIJA PRIEš KONSTITUCI-
Knygos kaina — $3.9? (su per- NIŲ TEĮSfį^įįĄUŽYMĄ: . džįukas, A. Kaslaitis, .Sue Chap.- 

f^nuntįinu)

ri priekaištų ir rūsiat

Monika.' Cicėnas, N. Skinulis, V. 
Abraitis ir Anna Wiechecke.

Bernice Žemgalis surengė iš
važiavimą Anelės Kojak vietoj 
prie ežerio Į Lake Villa. Narių 
buvo 47: Visi turėjo labai gerus 
pietus, lauke gražioj vietoj tarp 
medžių ir vėliau užkandžių.

Su dainom 'autobuse, atvažia
vo ir visi'grižo namo labai paten
kinti. Visi davė didelį kreditą 
dėl Bernice Žemgulis.

Ligonių buVc ligoninėj. Anna 
Condux. Mary Neberieza, N. 
Skinulis ir S. Doran.

Finansų raštininkė Rožė Didž- 
galvis išdavė raportą, kad dar 
\ ra daug narių neužsimokėję 
klubo duoklės. Kitas susirinki
mas įvyks lapkričio 8 dieną Ane- 
1 ės salėjPT^ome iiarių TižsinTo- 
kėti ir vėl dąlvyąuti klube.-

Bronice Žemgalis vėl užsakei 
šaulių salę dėl pikniko liepos 14} 
d. 1986 m.

Susirinkimas užsidarė antrą 
valandą pc piet. 35 nariai atsilan
kė.

Po skanių užkandžiu ir kavu
tės visi išsiskirstė.

Anna Condux, koresp.
__ 1

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.- 
Dilelis butas savininkui. Geras inves- 
^vimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys. • -

Didelis, gr^ai įrengtas bungalow. 
Nebrangus- ,

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

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

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair).

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

Ext. GH: 9617. . 
for information.

———*

DĖMES.IO //
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobile 
liability draudimas penaninkans^ 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ave^ 

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

Į šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdraustų j

ARVYDAS KIELA
6557 S. Tęlman Avenue

Chicago, IL 60629 J
434-9655 ar 737-171/

JAV R. LB-nės Cicere Apy
linkės Valdyba rengia pikniką — 
gegušinę rugsėjo 29 dieną 12 
vai. dieno.-;, šaulių Namuose, 
2417 W. 43 Str., Chicago, UI.

Visi kviečiami ir laukiami. 
Gros, Gintaro orkestras.

HELP WANTED — MALE-FEMALF 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

88.0C

*2.0*

financing.
. AT OU1 10W UT5

Naujienose galima gaųft ej 
AUGUSTINO PAšKONIO 

knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR 
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

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

Čekį rašykite ir siųskite:

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

Aleksas Ambrose,

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausia 

Chicagos lietuvių istorijų
(1869 — 1959 metai). J,

664 psL, vardynas.
Minkšti viršeliai Kaina 118,

Persiuntimas — $2.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

SAVINGS,
VVVTM R»A v fVi T 

vojrx/voup inccmi

H<h 
Interest RXe* 

p>id on String

Irrtertst Compounded 
Daily and P»d Quarteriy

Mutual Federal 
Savings andloan

2212 WEST CERMAK ROAD :CHICAGO, ILL 60608 
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747 

®UtSi Jton.Tua.Fr 1.>-4 Thur.9-8 gat. >-l 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose gaHma gauti nepaprastai {doming gydy

tojo, ria n o men ės veikėjo It rašytojo atsiminimui.

Dt. A. Guaes — MINTYS IR DARBAI, 259 liečia 1906 
metų Įvykiui, Jablonskio ii Totoraičio jaunas dienas ii 
nstrūpinimą _______________________________

Dr. A. J. Guasen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ii 
groži®. Kietais viršeliais _________________

Minkštais viršeliais, tik_______________

A. J. Gowen — AUKATA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą Įspūdžiai Tik___

G*/hna taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ėekj arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri- 

doAast tl peraiunthno Išbridoms.

HOU 
ra.oo

GOVERNMENT JOBS.
-* • • ' f o •%

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

Call J-805 - 687-6000
' Ext. R - 9617.
į,ujįa . Ssr—-- -----

gįįjąEPAIRSGENERAV 
rįŠ? ' Taisyruai

RENTING IN GENERAL 
N u o m o f

t ' Notary PvMle ’-\
INCOME TAX SERVICM \' ” 

4259 S' Maplewobd, Tai. 254-74M

j vytimai, 'giir.frifat 
:omj pilietybOspra-

:w"
r

■Maldytu\7us;;skalblmo ' 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS ' 

BEI KROSNIS.
He.'rtianDečkyi

TeL 585-6624
r-
r* •
Sr '

• Prie 71-mos ir Mozart iš
nuomojamas 3-jų sausų ir švie
sit! kambariu butas. Žiemą turės 
nustumti sniegą nuo tako.

Skambinti 687-1213.

GINTARAS P. CEP1NAŠ
Darbo rtlandoK Kasdien: axM 

: 9 vai ryto iki 8 v»L nkaro. .
feštad.: -nuo 9 vtL r. iki 12 tiL £

- h pagal susitarimą. < j
TeL 776-5162

U4J West 83rd Strwl
Chkagp, DL 60821

—

TORN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

S247 S. Kedzie Av».
(3120) 776.8700

—

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psL Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ii pas 
autorių: 8729'So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

— Nicaraguos sandinistų prie
šai susitiko su JAV atstovais Wa
shin gtone.

J

advokato draugija

Darbo valandoc
i ryto Do 5 vaL popiet.

C606 S. K^fd. Ay*. 
Chlc*®o, 111. W629
TeL: 778-8000

Triaminic® Syrup 
Triaminiciri® Tablets. 

or • 
Triatruriic'12* Tablets 

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.

LabofeforWt, '
.►nealn. Nebraska «501.

6 — Naujienos, Chicago, 8, HI. Wednesday, September 25,1985'

Jton.Tua.Fr

