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.... RUSAI PALAIDOJO SENTIKĮ ARKIVYSKUPĄ .. 
FILORETĄ

New York, N. Y.—Praeitą pirmadienį rusai sen
tikiai palaidojo sentikį arkivyskupą Filoretą.

Tai buvo pats įtakingiausias sentikių tikybinįnkas J 
visam pasaulyje. Jis buvo.-vyriausias arkivyskupas vi- 
soje Rytų Amerikoje- Jis buvo didelis komunistų priešas. ■ 
Buvo geras kalbėtojas, įmokėjo logškai galvoti, laikė pa- • 
maldas; tai prisirinkdavo pina cerkvė. Jis turėjo gerą 
balsą. Kada’kaltindavo cerkvėje, tai visi jį girdėjo ir. 
suprato; ’ ' .
. Senatvėje jau .pradėjo širguluioti. Negalėjo viską
valgyti, o gerti visai. negalėjo. Jaunystėje buvo stiprus 
vyras, turėjo tokią lazdą, o paskutiniais metais iš namų Į 
ngalėdavo išetj- Jis turėjo puikų butą New Yorke, pa- į 
Čiame Manhatane. Ten jis laikė visus tikinčiųjų doku
mentus. Bet pats buvo visai sudžiuvęs.Nošis buvo smai
la. Barzda buvo praretėjusi. Ne tik pražilusi, bet ir iš- 
slinkuhi, skruostų kaulai atsikišę, patys skruostai Įdu
bę, o metropolta balta, didelė kepurė buvo panaši Į bi
čių kopinėtojo rėtį,: užverstą ant galvos, kad bitės ne
lįstų- Galva ątrdė mažutė, išdžiūvusi, dvi galėtum į tą 
rėtį suspausti...

Ant kaklo buvo pasikabinęs Bizantijos simboli ir 
varinį lenciūgą- Pravalytas gal ir būtų žibėjęs, bet dul
kėmis apklotas ir nevalytas, pajuodo, buvo panašus 
į spizą. __ ____

Arkiv. Filaretas buvo 82 metų. Nėra ko stebėtis, 
kad jis atrodė susenęs ir be sveikatos. , - 5

Sentikiai atsiskyrė nuo Romos katalikų 1050 me
tais, tikiL^ė^:iMęvą, bet jie bendradarbiauja su val-

Libija sutraukė karo jėgas Egipto pasienin, 
ruošiasi gintis

ŠVEICARŲ POLICIJA NEGALĖJO GARANTUOTI 
CHADAFI SAUGUMO

Libijos vadas norėjo pasimatyti su prezidentu, bet 
šis nerodė noro

valdžią'ateina iš''‘tįi^we. Komuinistai,? ^pagrobę valdžią
1917’ m.', reikaĮąy.Q,Škądf-sentikių bažnyčia pripažintą jų

, r***" * —-•

valdžia. ■■■ • .. ' ■ ; ' y
Arkiv.. Fileretąs. nepritarė šiam principui iri pasi- į ’v:

•» -r _ 1 i *. i ~ - - yv> (

“ StFV 
dabar 

’Valdyba bus renkama dvejiem^J

sakė preš komunstų pemsmą. Jam labai nepa tiko, kai sudėt in Įeiįa ričioms or-
boševikai sušaudė visą caro šeiįmą. Tais laikais jis buvo - ^nizacijdiiis nominavus, suva- 
jaunas vyras. Jis vadinosi Georgijus, Nikalojaųs sūnus, ‘žiavima<- patvirtino naują Amr.- 
Voznesenskis- Jis gimė Kutške; buvo giliai tikintis if'-Uet. Taryba tokios'sudėties: 
mokės paruošiamoje popų mokykloje. Sušaudžius carą I Amerikos Lietimų Romos Ka- 
ir caro’ generolams persiihetus pas komunistus, jaunas ' 
Voznesenskis vedė karą prieš, komunistus. Kai karas 
buvo pralaimėtas, tai jaunas popas atsidūrė Kinijoje, 
Charbine, kur buvo tūkstančiai pabėgusių rusų.

Iš Charbino popas Georgijus persikėlė į Hongkon- 
gą. Iš sentikių bažnyčios, vadovybė persikėlė į Turkiją, 
centaras Konstantinopolyje, kaip Bizantijos laikais. 
Bet Kernel Paša rusus iš Turkijos išvijo, nutarė ir sta
čiatikius išvyti. Pradžioje jie persikėlė į Jugosla
viją, o vėliau i Vokietiią, į Muncheną, 1964 m. per
sikėlė į New Yorką ir įsikūrė Manhatane.
' Kartu su sentikių bažnyčios vtadovybe, Amerikon 
atkeliavo ir popas Filoretas. Seniams išmirus, Filoretas 
tapo ne vien vyskupu, bet ir arkivyskupu, o paskutiniu 
metu jis buvo viso milijono sentikių bažnyčios galva.

Pačioje Rusijoje yra sentikių bažnyčios vadovybė, 
kuri visoje Sovietų Sąjungoje teturi tiltai 10.000 narių, 
o arkivyskupas turėjo milijoną- neklausančių Maskvds 
sentikių vadovybės. Amerkoje yra apie 80.000 sentikių, 
kurie kiauro Maskvos sentikių vadovybės, bet neleidžia 
komunistams kištis į bažnyčios reikalus...

Dabartiniu metu santykiai yra suskilę į tris dide
les grunes:

1. Rusijos santykių bažnyčios vadovybė, leidžianti 
komunistams kištis į sentikių bažnyčios reikalus;

2- Arkiv. Filareto vadovaujanti sentikių bažny
čia, kuri nepripažįsta Maskvos sentikių 'bažnyčios vado
vybės ir savarankiškai tvarko sentykių 'bažnyčios išei
vijos reikalus, ir

3. Sentikių bažnyčios .vadovybė, kuri pripažįsta 
Maskvoje esančius sentikių bažnyčios vadovus, bet ne
leidžia komunistams kištis į bažnyčios reikalus.

Mirus arkiv. Filaretui, Amerikoje esantieji senti
kių bažnyčios vyskupai turės išrinkti naują sentikių

KAIRAS. Egiptas. — Egipto :os salą ir nusileisti valdžius ?e- 
spauda penktadieni pranešė, kadi rodrome.
Libijos karo vadas Chadafi pra- ■ Maitos vyriausybė besilaiky- 
nešė, kad Libr ds .karo vadas Cha j dama veikiančios abiejų vakty-’ 
dafi šiomis dienomis sustiprino bių sutarties, leido Egipto vv- 

• savo jėgas visame Egipto pasie- Į riausybei atsiųsti karius smogi* 
nyje.

i Libijos vyriausybė žino 
Egiptas yrr informuotas apie Li- 

. bijos arabu veiklą viduržemio į 
jūros pakraščiuose, apie įsibro
vimą i italu laivą, o paskutiniu Į 
metu pagrobimą keleivinio Fgip !

, to lėktuve, nutupdyto Maltoje, 
į Chadafi yra įsitikinęs, kad 
Egipto vyriausybė keršysianti

’ už “Egipto Air“ sunaikinimą, to
dėl -ir pasiuntė sustiprinimą į 
Egipto pasieni.

Ką Egipto vyriausybė darys, 
i tuo tarpu dar nežinia, bet egip- 
. tiečiai įaip pat šaukiami į Libi

jos pasienį. Nustatyta, kad Cha
dafi būtinai norėjo patekti į Že
nevą ir susitikti su ten posėdžia
vusiu prez Reaganu ir Rusijos 
koniuni<tų. part ij os generali niu 
sekretorių, bet .šveicaru vvriaU- 
sybė atsisakė garantuoti Chada- Į 

s fi saugumą. Žinia buvo pranešta j 
p re z Reaganui, bet šis nerodė : 
didelio noro pasimatyti su Cha- j 
dafi.> Švek ai ų vyriausybė' m m- j 
oagiąi .atsc.kė Libijos vadui, kad 
ji nęp_ori jo Šveicarijoje. <

Dabar aiškėja, kad Libijos te- • 
rorištai tuo pačia metu, kai jie i 
praąė leidimo pasitarti su prez. j 
Reaganu, tai Libijos teroristai! 
orgąitizavo Egipto keleivinio ]ek j 
tuvo .pagrobimą. Į lėktuvą buvo į 
įnešti ginklai Egipte, kai lėktu
vas ‘rengėsi skristi i Atėnus, o į l ' ■-r į

penki teroristai vėl {lipo nevi' 
skris‘i i Atėnus, bet už 10 minu- • 
čiu liepė kapitonui pasukti į Mal

kus. kad išlaisvintų lėktuvo įgu
la ir vidu’e laikomus įkaitus, 
j vidų įsiveržę egiptiečiai nušo
vė viduje buvusius S teroristus, 
c vieną sunkiai sužeidė. Pradžio
je jis pasakoje, kad buvęs kelei
vis, važiuojąs į Tunisrą, o* vė
liau prisipažino, kad buvęs pa- 
]estirie is iš Libijos. Jam bus 
suruoštas- teismas.
Gyvi likę keleiviai ji atpažino, 
kad jis buvęs teroristų vado pa
vaduotojas.

Kada lėktuvo viduje ėjo ko
vos tarp įsiveržusių Egipto smo
gikų ir teroristų, maištininkų va 
das įbėgo į kapitono kambarį ir 
paleido į jc galvą revolverio kul
ką, bet nepataikė. Kulka prakir-_
to kapitono ausies viršutinę da
lį. Tuo tarpu kapitonas čiupo po 
ranka naklru vius> - kirvį ir p ra
ketė teroristų vadui galvą ir 

krūtinę. Pas teroristus rasti Li
bijos ir Egipto pasai. Jie nespė
jo Egipto pasus sunaikinti.

‘u Lyga: Stanley Balzekąs. Jr., ' 
Jokūįas Štukas, "Rimas MiĮlękas.
Į valdybą Stanley’ Balzefcas, Jr-

Amerikos Lietuvių Krikščio
niu Demokratų Sąjūdis: Pranas 
Razgaitis. Algimantas Pautie- 
nis. Stasys Dubauskas. J valdy
bą Stasys Dubauskas.

ALTo Infor.

— Kardinolų sinodas svarsto 
pa si ū 1 y irtą d uc t i ko m u a i j ą 
tiems katalikams, kurie l»d\j

1985 — 198&M. AMER. LIETUVIŲ TARYBA : !
žiavimas nuįarė, kad nupĮauskas. Į valdybą Grcžvyrias La- 
Afner. Lietuviu Taryboj zaų<kas ir dr. Vytautas 'Daugis.

iždo globėjus Aleksandras
Chaplikas.

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje: Ephrcsine Mikužiūtė, 
Aleksandras Chaplikas. Povilas 
Dangis. Į valdybą Povilas Dargis.

Lietuvių Katalikų Susivieni
jimas Amerikoje: Thomas E. 
Mack, dr. Vladas Šimaitis, Vy
tautas Yucius. Į valdybą dr. VIa 
das Šimaitis-

Amerikos Lietuviu Romos 
Katalikių Moterų Sąjunga: Dai-j

tu gyvena.

tuliku Federacija: Aleksan<liMas 
Domaiiskis, Viktoras Naiulžiti.-. 
Irena Šankus, d r. Juozas Meš
kauskas, Saulius Kuprys, Gn-

j šildą Reinytė - Petkuvienė. Ap 
‘ gis Kazlauskas. Į valdybą Alek-
■ sandras Donianskis ir Viktorasi na Danilevičiūtė - Dumbrienė. j 
Naudžius. Į iždo globėjus Vytau 
tas Yuckis.

Amerikos Lietuvių Socialde
mokratų Sąjunga: Mykolas Pra-I 
nevičius, Irena Rimavičienė. dr.

[ Jonas Valaitis. Janina Vienutis,!
’ dr. Euritelijis Žilinskas, Birutėj 

Skcrubskienė, Edmundas Jasiū-’ 
nas. Į valdybą Mykolas Pranevi-1 
čius ir dr. Jonas Valaitis. J iždo

! nebėjus Birutė Skcrubskienė.
• Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga: Teodoras Blinstrubas, 
Petras Bučast Vytautas Abraitis, 
Eugenijus Bartkus. Vida Jonu
šienė, Aleksas Laikūnas. dr. Po
vilas Švarcas. J valdybą Teodo-1

’ ras Blinstrnbas ir Petras Bučas. 
[ iždo globėjus Vytautas Abrai- 
tis.

Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sandara: dr. Algirdas Budrec-

j kis, dr. Vytautas Dangis. Alena ’ 
Devenienė - Grigaitienė. Julius* 
Kuzas. Teodora Kuzienė. Graž-I 
vydas Lazauskas, dr. Kazys Šid-

Anelė Rasteinis. Anna Šliterie- 
nė. Į valdybą Daina Danilevičių- | 
te - Dumb-ienė.

Lietine Vyčiai: d r. Leonas 
Kriaučeliūnas, dr. Leonardas Ši 
metis, Evelyn Oželicnė. Į valdy
bą dr. Leonas Kriaiičeliūnas.

Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Studentų Sąjunga: Ramunė Tri- 
čytė Svajūnė Kerdytė, Jonas 
Bobelio. I valdybą Ramunė Tri- 
čytė.

Lietuves Atgimimo Sąjūdis. 
Kęstutis Dijkis, Vytautas Jokū
baitis. Jonas Šiaučiūnas. Į 
dybą Jenas Šiaučiūnas.

Vilniaus Krašto Lietuvių 
iunga: Vanda Gasparienė. Ju
lius Pakalka, Petras Noreika. I 
valdybą Vanda Gasparienė.

Amerikos Lietuvių Respubli
konų Federacija: Anatolijus Mi
ltinas, J^nas Talandis. Juozas 
bulaitis, j valdybą Jonas Talan- 
dis.

Amerikos Lietuviu Demokm-

val-

Sa-

bažnyčios arkivyskupą.
Arkiv. Filaretą pripažistantieji sentikiai atsisveiki

no sentikių bažnyčioje, esančioje 
penktadienį jis buvo palaidotas 
esančiame sentikių vienuolyne.

East 93rd Street, o 
Jork ville miestelyje.

A. B. Valaitis

—Kolumbijoje dešinieji puo
la valdžios įstaigas, nežiūrint į 
U'gniakalnio Ruiz išsiveržima; 
.35,000 miestelio gyventojų išžu 
dė daugelį demonstracijos šali
ninku.

— Jeigu N. Z-.landija priims 
toki įstalymą, lai bendro gyni
mosi sutartis bus panaikinta, 
paskelbė valslybės departamon 
tas.

KALENDOReLIS

— I toj 'įkrito daug sniego
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And-

—Naujosios Zelandijos pretm 
j'ras Da vid I^pe prašo parla- 
nDenįą pravesti įstatvina drau 
džianlj atomo energiją varo
mus kivus įplaukti Į Naujosios 
Zelandijos uostus.

— Gorbačiovas kalbėjosi su 
Jack>onu stačias, virai neprisė- 
do ir nepaiarc jam atsimesti. Gor- 
bačiovienė kkeusėti pokalbio su 
Jacksonu, bet pastarasis buvo pa
ruošęs fotografus, kad padarytų 
geras nuotraukas.

Lapkričio 30 d. — 
rius. Davainis.

Butageidis. Gedūnė. šile.
Gruodžio 2d — šv. Pauli

na, šv. Andrija. Krutulė, Sir- 
muntas.

Saule teka — 6 57, leidžiasi — 
4:21.

Snigs.

į .

* ■' y

Japonai turi greičiausius traukinius pasaulyje Pra 
eita savaite Tokio vandalai išardė susisiekimą trau 
kiniais.

i
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Kūno, proto Jr |cusmų darnos po^rjndai

Naujausių Bwkiilp žinių populiarus drittikimas 
' JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.’ \

ARTERIJŲ PRISKRETOIAS - 14

Liaukimės ir toliau kamšę .savas arterijas ir tokius 
kamšalus, nustokime kviesti po savo stogu širdies ata-

Mediciniškas rągjnim.as 
resto, -tandartinio nwisto pride
dant dar ir Sviesto n Choleste
rolio kristalų, labai Pariebėja 
iu kraujas ir -linki sklerozė jų 
arterijose išsivysto: įttsįranda 
aut vidinių arterijų sienelių rie
balinės plokštės (kruopelės) L 
pagalimi susiaurėja' jų arterijų 

-»}jintli$.‘ Toks susiaurėjimas yra 
stiprus šauklys . atėjimui stroko 

'irį’ šiediės. atakos pą^ tokią ne .tik*. 
hėz^ŽįOtšę. bėt iiąpas žmogų. 
t '2 i'žyūibii greitėja arteli jų,
pfLkrpįiRnis. kai pyįdefiama bez •' 
džionėirs piie'juT*'' ’j-^tti^rąųs 
Hlaiętp ■ pĮ(sė't mit pusės 

4iešjąfų:'aliejaušttirįįdąūg'ėke- '
>ų; k'ęukspiiĮ^ų 

rjefošląė kirjp df gyj^niąj-4 -tau- 
k;4: ■ kenkjfc .•y-terij^fs/rir- syiėstp.

Gydytojai Tayfor if Cf>5ę> mčistp; ^M^t^ąiĮrĮebar
pat 4i kifi .tyFipėtojjii, tyrė 7&š0^slaš) ,ir pąliį:ŠĮ»š'i gyvtiy
piiškrenta arterijos.% Ssyb d^-" - Įi^įts lĮebalus kokoso riešutų j 
barais jie naudojo’ RhesĮis ginp- ą^e|jįš,'pij-nas pHsmgitų (poliau 
rife bėriižionęs. jų arterijos ^»gųriebalinių fū- 
skrenta panašiai'kaip i-į- žirni;, gščių (satur'atpd fatty acids) 
gaus.-Jie tyrė niaišfo įtąka< skreuntę.. skrėtina arterijos.-
teriju piiskretimą. Jie suse.kej _ 3r -Beždžiones penint žemės 
fej'i ktii’tas arterijų pririp'ėtimpy riešutųšiliejūmi (peanut oili 
priežaMis. Jiėins taip-jpaf -įsąi; dąfelogėjpjų arterijose esami’pa 
kūfje jldykąi paaiškėjo/kas dk-1 .. , , - . 7„ \
ro^'-SR ąTteDjėmis' žmegų-i. sens-.Į '.Pejpiitj. beždžiones .kukurūzų 
tūt^ ąiisekė šė^ . aĮj^ųąiiJIčorn pū) tik labai ne-
kiąčM K^y«nopus.../F^ps.-______

7-įj Bezd^onėms prie jonL.jpt smiiaĮ'^dvystė jų arterijose. Mat.'

Visame pasaulyje d«ug medi 
ciniškų laboratorijų dirba arte
rijų priskretimo (aiteriosklerc- 
zės) srityje- Stengiamasi išaiškin 
ti du ov-ąrbiui klausimus; 1. Kaa. 
greitina arterijų pHskretimą pas 
vieną mūsiškį kai pas kitą — vi
sai tokio greitinime ■ nesimato? 
Ar sklerozė yra pagydoma, ar . 
Ii kartą priskrėtusios arterijos 
būti išvalytos nuo tų priskreti- ’ 

’.nu? šiedu klausiniai reikalaują ‘ 
teisingo atsakyme, nes 'daugelj’s1 
mūsiškių ranka nimuru į pensi'-j 
ninkn dienose iristknga-< gėrių-, 
ti savo .sveikatą . gi wįi, jau-aš, 
stmas,:'nfeko1š manęsrtVebti* -gėi. 
respio./ Taip: nuleisti. rankų, ąiy 
viehas netin’ėtmnė. Ir štai ;dėb 
ko! ‘' • • 'r? '■ > ?-

'. Netikęs pieštas užkįiV^o^
. , uęterijas

Uukuri.zą Y'“' labai svei
kos jis yra priešas

tufj swdaUu mmdin- 
gas rteMjMės 
(unsaturated »rbą polytrt^atura- 

faty acids — arba fats).

Atuerikiecia maistus — svei- 
kutai galas

■Dr. Robert- W- Wisrier atiripj' 
j bandymus su -tą pačia beždžio

nių Rhesus rūšimi. Vūmą gru
pę tų beždžionių p ri d Mama,
prie beždžionių maisto, jis mat-' 
tino dabaj tiaiju aųitrikiečių rnais i 
tu. Jis jopis nedėjo tokio maisto 
ant lėkšpų, bet tuo> valgius su

maišė koše ji- šėrė beždžiones, j
Jps taip įMva lašinių ir kiaušinių 
pu^yčififtH (tokį maistą rytais 
valgo .•ųuet'ikiečifd). I . 
berdži<>iJė» .
stelku: lygiai «wip steikv.s kerta;e . * . < C/LCLLK/ k/mtXXACLA C4U1 UVIVj LCAXL7 t ■*- UZjlMl v UAVAAIIU
dienos metu šio krašto gyvento-’, • • ..... . , ...
jų dauguma i &ial graziai dainuoja, kad žmogus nežinai, ar

AtsimijMinp, kąd valgio pa
ruošimo forina nekeičia vęlgyje 
esamų medžiagų. Vienas gali kep 
ti kiaušini tauktwse: baltumu, 

’trjnys ir riebalai paliks nepaki
tę.'Tik verdant, daržoves šiek 
tiek vitaminų nueina šalin.

’Kita grupė-Rhęsųs beždžionių i 
ibiįyo maitinamaj; Sveiku maistu 
AjiSii^iitingią ,-,<l^tą — prudent- >mus nepąmoįys. kaip reikia gy- 
dfet) e tai'yrą ipkiuo, kokį pata^ .J” 
jria valgyti šio k|Įa|to širdies lL. 
Tgų- žipoW draugija (America)r 
'rį^irt ’‘'X-:.77 7 - ' „77^
gyvuliniųfriebkių (saturated Id- 
tš)'.ir cdojėstjgičlfc (trynių, rau* 
donos mę*0Š”;iįėšrų, dešrelių.). . 

-S. .
' • - i . . . ’i,Na, ir kasJėjdįox< protingai 

inaitrftantis?

Bezjlžįpnęs niaitįmrmos būdin
gu amenkiečių ’jilaistu (steikaų 
lajiniais, tryniais,’ sviestu,-sme- 
tonė|ė.-. ’(^tųrėjp Labai Riebų 
krąują ir sudląnkė artenoskle- 
roiĮnių Priskrėbinų savo arteri-. 
jose.

.Visai Pi ięsįngas dalykas gavo
si 'Pvoting: i Ritinant beždžio
nes (be gyv^įtaių riebąlų jr be 
choJesteiciiGII-'tliyniu, lašinių.| ... .. >’-’ž

jąr-teripskleroGnįai reikli-- ciešru. d-’š.i'eįių,): bezdžio., krau-į Į11 taiikos pętyįarždr- varvinę.^?!
it/ 'jifje Mažėt pa^ra'sėjo riebalai ir

Muz, Kazio Skaisgirio vadovaujamos Dainuojančios 
Žemaitės: Bronė Stravinskienė (kr.), Danutė Varanec- 

'7' “J . pietum, kiepė ir Aldona Undenenė £avi savo dainomis Alvudp 
Rudavo sakingų pažmonio dalyvius atsilankiusius j Lietuvio sodybą.

Jos taip puikiai atrodo, taip gražiai vaidina ir nuosta- 
• čia dau

giau į jas žiūrėti, ar atydžiau jų dainų klausytis. Jos ver
tos, oi vertos kiekvienam išgirsti ir pamatyti-

Nuotrauka M. Nagio
|l», .'I U, ■! 1 ■ '

Nedaug tępiiskreto jų arterijos. 
' AL mes lietuviai, pensininkai

. ir tę|iau pailįąis eisime pėr gy
venimą ir nieko tie daktarų Sp 
..beždžionėmis atlikti bandymai

yeh^i,'' simgamfe nuo, skjėrbzės7 
-pats Jaikas kųums visiems liautis 

„ .... ,.. r .. lUžkispyrušiąjs'-ožiais toliau likti.
Asssūrfatidn): tai niažąif : ’7 i'

Žmonės kaip ožiai-ids -prie- 
į* ■ -šina^'sveikatai

y Kai-p. ožįai neina’ iš degančio 
.^vąjld,'- jiė. ąąmė ■sudega. Taip ir 
kai kui'fe žmonės elgiasi: .jie riė- 
tiietą-juos žudantį nesveiką majs. 
lą, .nes jis’.-jiems gardus ir- jo} 
kiu būdu: (kol perkūnas netrenj 
kia) ,'-iiepradeda sveikai,. isšiin- 
lingni — iiėpaikai nraitintis.’Tik 
tokie sifcirgę (širdies ataką ar 
Streiką gavę)- ir ligoninėn^atšidū- 
fę tokie i’ožilįr’ ir .tokios "ožkos” 
Ima pildyti, .gydytojo patarimų 
}au. senai sjiėrgs patariamą: jie 
iaųnasi persivalgę,, meta pėrdiy 

į felį, svorį, liaunaš rūkę,’ nųsūp

*

Great 
American 

Dream 
Machine.

rą riebab* ir choie-terolio. Ta" 
pats dedasi ir su imog.ius arteri-

kai tenorus ima nesveikai mai- 
tmtifc;- kai jis gausiai vartoja gy
vulinius riebalus ir chojestervii

Sklerozė Bėra neetimisomu 
negerovė

Tyrimais įrodyta,, kad sklero
zę galima gauti nesveikai maiti
nantis. Taip pat tyrimais yra nu
statyta, kad esamą sklerozę ga
lima panaikinti sveiku maistu, 
hormonais ir cholesteroli kran- 
jure mažinančiais vaistais. Išeina, 
kad sklerozė nėra visai nepaju
dinamas dalykas, kaip seniau bu 
vp manyta. Kaip ją galima įsi
gyti blogu niūistu, taip jos ga
lima gerokai atsikratyti pradė
jus reikiamai elgtis.

Išvada. . „ i
Pagaliau meš visi lietuviai pa

naudokime savo didžią išmintį 
ir ryžkimės jau dabar keisti ne
sveiką gyvenimą sveikesniu. Da
bar ligoninėse kiekvienam pa^ 
cientui patariama: nerūkyti, ne
girtauti, nevartoti kavos ir tikros 
arhatps, nevalgyti paprikos ir 
MŠtromynų- ,

Mes galime pasitenkinti svei
ku maistų: vaisiais, daržovėmis, 
vaisių spltipiis, pieniškomis, vai

kių ir: daržovių sunkomis. Prie-’ 
dui.prie to .naudokime kiaušinio!

<’.* irro $• 7<m»
.mi of drMBM. And. _ 
4e**fai b* v* toto
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10 arak* 

TTTni ootn* (Ali tof y»ar» 
Mow. Booth autor* ta '<4»» tkar 
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Būtina siekvienarti kasdien ke
liom* minutėms s-j^ikauj>ti ra
mume ir apsvarstyti vieną kitą 
rimtą reikalą. Tam darbui gali
ma panaudoti ir šitas kun. Juozo 
Cuozevižiaus kilnias mintis.

Šų dienų mokslininkai pripa
žįsta, kad visas žemes ptaviršius 
kinta. Žinoma, kai kurie pasi
keitimai ja n įvyko gal prieš mi
lijonus metų.

Europa, Azija ir Afrika su 
Amerika kadaise buvo vienoje 
vietoje — vienas žemynus. Dar 
ir šiandien Amerika tolsta nuo 
Europos kasmet per du coliuss. 
Afrika tolsta nuo Azijos.

žemės drebėjimai ir ugnikal
nių išsi vertimai naikina mies
tus ir žmones, šventraštyge ap
rašyta miestų, Sodomos ir Go- 
rnoroi sunaikinimas kaip Dievo 
bausmė už ištvirkusį gyvenimą. 
Panašiai dabar naikinami irgi 
miestai ir žmonės.
Artinas Kalėdos. Kalbama apie 

artėjančios naujos žvaigždės pa
sirodymą- Ten buvo dvejų žvai
gždžių priartėjimas, tada atro
dė, kad nauja žvaigždė- Toks su
artėjimas. tų žvaigždžių pasi
kartoja kas keli šimtai metų.

Tuos faktus prisistatydami ži
nokime, kad švento Rašto -kny
gos nėra išmistas, bet aprašymai 
turi pagrindo.

Sekant pasaulio įvykius, ma
tosi, kad už pačios gamtos katas* 
trofas nemažiau gali būti pavo
jingos Paties Žmogaus paruoš- 
tos katastrofos. Atominės bom
bos, tokios ^ilrgijos industrija, 
atomo skaldymas... Tiek' daug 
prigaminta tų bombų, kad jas 
panaudojant nebeliks ant žemės 
gyvybės.

To pavojaus priežastis yra žmo 
gaus nustosimas ne tik tikėjimo, 
bet ir lutstojimas paprasto, žmo
niškumo, pagarbos kitam ’ žmo
gui bei tautai.- ‘ -i

Todėl mes stenkimės kiek ga
lima būti vienas kitam geres
niais ir daugiau vienas' kitam 
pagelbinčiais, nežiūrint --visų pa
saulinių katastrofų.

1 
stengiasi, kad tik kitą pažeminus,; 
o sau didesnės naudos įsigijus.

Tu ūė nepradėk naikinti iš
tvirkavimą, ištvirkėliai tau im> 
lupti akis iš kaktos. Tegul ne 
įiębando kuris įspėti žriipnes dėt 
■rūkymo ar girtavimo žalos, stū 
-kils visi rūkalų, gėralų pirkliai', 
jiems pritars rūkorių, girtuokliųfbMtyma,'kalakutieną, žuvį bei 
pulkai: jie visi choru tvirtins. ? paukštieną. Dar riešutų Įvairių 
kąd rūkymas, girtavimas yrą] griąužkime ir tik stambiai ma-I- 
OK!’ ) , 1 tų rugių bei kviečių grūdų duo-

j - Ne kitaip yra ir tvirtinant tie
są, kad gyvuliniai taukai (svies
tas, lašiniai, smeton^ė...) ir che- 
’esteroftš ^tryniai, dešros, dešre
lės-..) pėrgausiai naudojami Ken 
kia sveikatai': didina sklerozėj 

, prišaukia -troką, širdies ataką — 
' '.nejau šoks į akis kiaulių, vištų,' 
karvių augintojai ir papirkti jų 
plunksnagraužiai. Jie ims skelb
ti: kaip anie Amerikos priešai' 
ukrainiečio atvejuje netiesą, būk 
inųniš tūri būti idealas tiktai 
"dešra, kiauliena ir tankui”. Tai 
kiaulių pirkliu daina. Išmintin
gam lietuviui ji nekiausitina ir 
pagal, ją negyventina!

Sveikatos' priešai mėgina su
menkinti tyrinėtojų darbus

Kai kurie žmonės tvirtina, 
beždžionės;

na naudokime. Tai ir visas svei
kas maistas, kuris kiekvienam to
lins sklerozę ir stroką.

Nė į rankas neknkime tokio 
patarimo valgyje, kuris pataria 
recepte maisto naudoti sviestą, 
trynį ir siijetonėlę. Laikraščiai 
r.esįiat’.sdinkime tokių patarimų. 
O kur randame patarimą naudo
ti sviestą, pakeiskime jį augali
niu aliejumi. Kiaušinį keiskime 
į Vien Jo Baltymą Smetonėlę 
keiskime i rūgusį pieną ar pasu
kas.

Teina
ĮŠvejitė: atgimkime ir mes visi 

> Sveikai mitybai ii- per ją Geres
nei sveikatai, ypač stroko ir šir
dies atakos išvengimui. Gana 
mums gyventi vien taukams, dės 
roms ir kiaulienai bei kavai su 
degtine ir cigarete

Daugiau apie tai kitą kartą.
Pasiskaityti. Arthur Ankovitz, 

M. D. Strokes and their Prevem. 
tion. Ajove Book.

Kalėdos — atgimimo

bekonus, trynius,.svaigalus, ka
vą ir-tiktą arbatą naudoję'.. de
rėdami kuo greičiau stroko bei 
lirdiesjntakos atsikrsfyti./ 
. Gerai, kad tokie, taip sakant, 
žeguęjas trenkus pėrkphui.iDaug | kad žmonės nėra 
išmintingiau pasielgs -tašj’kuris skirtingi elgesyje, sudėtyje ir su j 
dabar — nuo šiandien — dar ge- -.nanume, prote. Kiti žmonės ma-1 
rokai prieš trenkiant perkūnui po, kad žmogus ir beždžionė tu- 

[ (dar prieš stroką ar "širdies ata- ri daug gyvybinių panašumų, 
: ką) pradės maitintis ir gyventi! kurių negalima nuneigti, žino-

— elčtiš Išmintingai, 

' Prekybininkai ne sveikata, bet 
'sava kišene rūpinasi

i Kaip nesenai ukrainiečiu i ne-i 
j pavjrkiiš pabėgti pas, amerikie- 
^čiu<šio krašto priešai apkaltino 
i Amerikos valdžios atstovus žmo-i 
Į ūiu persekiojimu, žmogaus tei 
j siu mindžiojimu, panašiai elgia-j

‘ priešinas kiekvienam gūrini, j’.e .j įtakoje maisto, ypač tam tik-

‘išmintingiau pasielgs-fašj ’J 
dabar — nuo šiandien dar ge- -• r I >V» •

j (dar prieš stroką ar širdies ata-

' ! ina, kad yra skirtumų taip žmo
gaus ir beždžionės: jei beždžio
nės, neišrado kaajiputerio, jos 
neišrado taip pat ir ginklų, ir ne
kėlė kąru. Neskaitant skirtingu
mo inteligentijoje ir elgesyje, 
yra gyvybinis — biologinis pa
našumas tarp beždžionės ir žmo 
gaus,

Tyrimai.-, su beždžionėmis su- 
•fš visi'tikii žmonijos priešai. Jie sekta, kad artėtiosklerozė vys.io-

šešupėle miela, tėviškė manoji, 
■- Kaip svajotą sapną aš vis tave girdžiu... 
~ Tyras vandenėlis glosto basą koją, 
’,7 Ir pasklinda kvapas vyšnių žydinčių....

4 Nuokalnioj pašlaitėj ramunėlė rymo — 
?• Tai mano’seselė vieniša viena..

T Kaip balta gėlė — vieniša tėvynė,
• 0 ten lyja, dergia d- rgana...

• Ir suspaudžia sielą s pulto svajonė —
’ Sešup^lė miela — tąin toli, toli. ..

Tie geltoni gluosniai ilgo kelio klony 
“ 7 Ir žiettnkęiičiaj^v0 ž< Imėnys žali...

' Aš kiekvieną f įkąrą žvaigždėtą,
Su savim kalbuoeŲ ir'tavęs

. - Kaip aiyvbB'-zifites/kUip darželio mėtos,
Kvepia tavo -vardas svetimuos laukuos—

Ak. keleivio duHteė įįrtisime Šventojoj
Ir bučiuosim žetnę -Kryžkelės kely.

Petronėlė .Orentaite
(Tremties Metuose)

KILNIOS MINTYS

Kun. Juozas Juozevičius

Nuo 1914 metų
Ml M J

Pavergtoj Lietuvoj
> ■

Vienam šilta, visiems — šalta

"Valstiečių laikraštyje” R. Va
leika rašo: ’

— Šalta, — sako Joniškio MS- 
MV kvartalo gyventojai.

— Mamytė, aš neisiu į darže
li. ten salta, — skundžiasi ma
žoji Virgutė mamytei.

— Kodėl šiandien nesiprau
sęs, Jonuk? — klausia mokytoja.

. — Nėra karšto vandens, — abe 
jngai atsako mokinukas.

žodžiu, tame kvartale, kurį 
"turėtu gerai aiišildyti ir karštu 
Vandeniu aprūpinti MSMV, vi
siems šalta.

Netiesa, kai kam dar šilta. Vi
su pirma MSMV viršininkui G. 
Zabarauskoi. Matyt, nešalta ir 
i-ajono vykdomojo komiteto dar 
buotojaKBS. Priešingu atveju Į gy 

I-ventorų-skundus seniai būtų su- 
4 reagavę.” /"

f ./
Chirurgų mokslinė koniereucijn

Dvi c'ienas Vilniuje vyko Lie
tuvos chirurgu mokslinė konfe
rencija, kurioje buvo apžvelgti 
šios medicinoj sritie* specialistų 
laimėjimai,/pasiekti per keturis 
po karo dešimtmečius.

* ' htuttcu. SAV- 
aptan.auja taupymo ir 
pasKoių iriKaiufc viso* į 
apylinkes. Dėkojame ,l 

uz ui u nu parodyti} pa ]

lamu 
diusų 
/MHIS 
3iUKejinių. Mes norėtum uu
u Jums naudingi ir ateityje.

Sukaltos apdrausto* 
iki $100,000.

MIDLAND

Ml W. 69th STREET 
Chicago, U. £0429 

tol. 725-7400

nt9 SO. HARLEM AVE. 
BrKAgevi*-*-, U. 6045$ 

<<I S7&-9WV

SAVINGS |
ANC. LGaN aSSOCIAIION L 

4049 ARCHER AVENUE J J j

Chicago, TL 6Q61:
CHICAGO, n. 60632

Sešt., — Pirm- — Nov. -0 Dec. 1. — IPS'



BRIGHTON PARKO NAMU SAVININKU BALIUS
‘ ri > ' "t ' " ' ' rti ' T>1 •

■ :■ - i!Brighton Parko Lietuvių Na-Awa<<4 foj Community Serv 
nių Savininku 'Sąjunga tuošia ce). Pat Salmon, vykdomasis < 
ine'.itn 24 metų sukakties. Kalių, J rektorius Buck of the Yards Ta 
šį šeštadieni, lapkričio 30-tą die- ryboje gaus 1985 Jaunimo Lavi 
ną, Šaulių Namuose, 2417 W. Po-, niirrsi Įžymaus Tarnybos Premi 
pe John Paul II Drive (43-čioje' ją (Distinguished Service Av. 
gatvėje į vakarus), 7 vai vakare.' ard f*

Paliaus proga bus įteiktos pre- 
i<un kandidatam,

Ycuth Development).
Brighton Parko Lietuvių Na- 

mijųs tuun kandidatam, kurie'mų S .virinku Sąjungos balū-iB 
žymiai pasireiškė visuomenės ’ programos komitete pimiinin- 
tarnybeje Brighton Parko Lie- į kaus Juozas Kulys. Demokratų 
ii.vhj Namų S-artninkų Sąjunga Committeeman iš 12-to Ward 
išrinko penkis kandidatus. ■ Robert S Molaro ir Iliiniis Vr.ls- 

Alder.nan Edwad M- Eu-ke,j tijos Atstovas iš 22-tro Distrikto 
č.kagos miosto tarybos firansi f Robert Krska dalyvaus baliuje, 
nio komi ėto- pi-'miįtinka,, bus Brighton Parko Lietuvių N t- 
pagerbtas 1935 metu ’Man oi the- mų Savininku Sąjunga, 26!6 
Year’ premija. James E. O’Gra- west Montgomery Street, įsteigė 
dy, buvęs Čikagos policies di- Pranas šulas ir Antanas Maun i 
rėk: orius gaus 1985 metų Tsta+y- balandžio mėnesį 1961 metais, 
mų Prilaikymo įžymaus Tavy-. Sąjunga švęs 25-iių metų sukak 
bos Premiją. (Distinguished Ser- tavęs ateinančių metų balandžio 
vice Awaid for Law Enforce-, mėnesį.
inent.) Don W. Adannis (Ado-| Brighton Parke Lietuvių Na
maitis) Illinois respublikonų vai- mų Savininkų Sąjunga yra in- 
stijos pirmininkas, gaus 1985 me
tu Politikos įžymaus Tarnybos 
Freirjiją. Clement J. Balonėk, 
12-to Ward respublikonų kom- 
mitteeman, gaus 1985 metų Vi
suomenės Tarnybos JžymausPre 
miją (Distinguished Service

formacijos organizacija, kuri pa 
deda namų savininkam su prob
lemoms ir visokiais reikalais.Są
junga remia lietuviškas mokyk
las, nepelno siekiančias organi
zacijas ir laikraščius.

Andrė Kižytė

DR. Z. IVINSKIS
MINDAUGAS

MINDAUGO SANTYKIAI SU KAIMYNAIS IR JO 
POLITIKOS CHARAKTERISTIKA

' „j . • . fl ęsinys)
’ • *Sl ’a: X .

Lietuviu tautos ateičiai Dur
bės' kautynės turėjo reikšmingų 
pasėkų. Kadangi Prūsų kryžiuo
tai porai dešimtmečiu buvo už-, , . ,- . .y * , • i (iodamiesi kry:imti krašto viduje (sukilimas ga! .. 7
jutinai buvo nuuhąJšintas 1274 
m.). Traidenio ir jo įpėdinių val
džioje spėjusi sutvirtėti, Vėliau i 
per eilę generacijų Lietuva pa-j 
jėgė sėkmingai vesti įtempta; ' 
kovas prieš riterius.

Tuo, metu, kai prūsai.iš pas- 

kutinitijų -kovojo savo didžąją 
kųvą prieš kryžiuočius, vidaus i 
nesutikimai Lietuvoje^ 1263-1270 j 
nu, nesudarė šalini, išorinio pa-į 
vajaus, juo labiau, kad ir Livo- j 
nijere buvo sukilusios tautos.; 
estai, kuršiai,' žiemgaliai.

Kuršas buvo pajungtas tik 
po 7. metų kovos, 1267 m.,, o ! 
koLžiemgaliai bV.vc-migalėtij pra grimų esą žuvę daug.

ėjo 30 metų — 1290. Į pasidalin
tą Cekdį ir i Mindaugo užrašy- ( 
tas žemes žemaičiuose ordinas! 
jau nebegalėjo ĮkeĮti kojos.

Tuoj po Durbės pergalės, nau- i 
žiuočių silpna pa-. 

į dėtimi, lietuviai tęsė savo žy-i 
gins Livonron. Bendrad?.rbi?u-i s- . . - J
darni su kuršiais, šiems jie pa-’ 
dėjo užimti pilis Į vakarus nuo 
Ventos, kur atsilaikė tik Kup'ir- į 
ga ir Klaipėda. Surinkę savo ir 

j Rygon atvykusių nilgrimų jė ! 
s gas, Livonijos kryžiuočiai ant ’ 

Dauguvos kranto prie Lielvar-’ >o 
dės (Lennewarden) šv. Ėlažfe-'pas 
jaus dieną 1261. II 3., pastojo j 
kelią su gausiu grobiu gržtan-j 
tiems lietuviams, bet nesėkmių--

Turėdami Durbės patyriu 
riteriai šį kartą nebesi davė ai 
supami, ir jų tekrito 10, kai pit 

. Keliose

Dfil Vmilnuod Ardulv
r • LIT KR ATCRA, Retortą literatūros, meno h. rrobS' 

I»M m. metrais*: Jame yra vertingi, niekuomet nesenrią, VLu- 
Erirvią, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jbafko, V. Sėsti-- 
F. Rinkiko, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičlsu* b v 
Mefliti* ztraipsulai bei rtudijos, iliustruotos juotraukorrd» 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kažubcs, A. RūkJtelės ir JL Var? 
kflrjrfeoe poveikalaia. 365 puaL knyga kainuoja tik SS.

> DAINŲ SVeNTSS LAUKUOSE, poetės, rx5ytojo« ir te 
Rnlą lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie ds'is 
Ivectv beirjų Istoriją Ir eigų. Įdomi skaityti ir nedainuoja.; 
tiem*. gėrintia autorės puikiu rtiliuml ir surinktais duomenim 
bei Ufkuliaiaia. Studija yra 151 pusi., kainuoja 52.

T-___  ' r-
> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke

ta* Foozo Adomai So — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne MUfe 
gyvenimo bruožų apraiymai, bet tiksli to laikotarpio buities W» 
ratfirįnė studija, suskindyta skirsneliais Ta 2TO puslapių knv? 
parduodam* tik ui fl.

t LEETUVBKASIS PAMARYS., Henriko Tomo-Tamafer a 
įdomiai yiraiyta atudija apie Rytprūsius, remf*nMa-J?ak*Ins* 
Labfuioa apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs Wekvknan 
SetųyluL Leidinys Hiurtruotaa nuotraukomis pabaigoje duodam; 
ritovardžių pavadlnim&’^fr jų vertiniai j vokiečių kalbą. Laba 
BM^higoje 335 pu«L knygoje yra Rytprdutų ėemėhtpla. K’inz S*

> KA CAUHfiS LIMA, palytojo* Petronėlės OrirtaftėJ cts 
minimai Ir m!nty» apie omenis ir vietas ueprlk. Lietuvoje ir pi 
m airiais bollevikų okupacijom metais. Knyga turi 234 pualarK- 
bet kainuoja tik O.

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionieriui nefrp.v. 
Ui ► klaidingai interpretuojanus gyvenime ir politikoje; tik 
Itirglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
riją. Dabar būtų Jj galima pavadinti kovotoju oi Žmogaus teL* 
Kiyga T“a didelio formato, 235 pualapią, kainuoja ąS.

V SATYIKNM NOVTLfiA. » Soačenko klryba, >. Valai A 
TariSmkl. |M RA knygoje jr*. S* aąmoflnją ner**’’’’ Kelne F< 

' RRypH B*mamos I7J»> Sw. S2»WW 5. ?

HSt

Iš ckiip. Lietuvos
Liaudies kontrolieriai

Jaruševieiūtė “Tie-

o

pagonį

03 r

wen) 
na še

,jv<
P;

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija*1 jau atspausdint*.

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

kymai, 184 psl. Kaina S5.
Gaunama “Naujienose” ii pa* 
autorių: R729*So. Campbed

Ave., Chicago, IL 60629.

lis — \ erkiai.

ordine.

sakes

ze.n.J

< a in k 9':

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI

H0.00

fe

Ln 
j orume

U Mj 

ima

IgOillis 
uvo įgi 
k os J 
:sti Mm

žadėtoji kariuomenė.
krenirtas šaiposi.
:-.en) Mindaugui “žadėjo dideli
pagalbų’ , ir "jie labai skubėjo’

„ . Is Livonros sugrįžęs Mmdau-pergaieinis ■ “... .... 1 .,. ; . . gas. pagal EiĮiutmę kroniką, esąs
;s j«.d j k3r£ju priekaištu Treniotai, kam

nu-
Livonijos 
rūsčiai iš-

i’’i keliui Į namus.
i- Karaliui Mindaugui nepasise- 
;e kė sukelti už Lietuvos ribų sim 
-į pariju ir ten Įsitvirtuti. Jis ne-

sukilusių žiemgalių
č prūsų pirmieji di-1 dinedavo 
imai darė Įspūdžiu' igulas ir

ji rusai apgavę. kam turėjęs 
traukti santykius su 
magistru. Mindaugas 
metinėje, jog latviai, lybiai ir

2--
reach for &

Ex-Lax helps restore yev' system s own natural 
^thm overright. Gently- Dependably, try it tonight.

Ydtfli like the relief in t?.e momtng.
Chocolated or piBs, ’"x Lax is^^ 
“The Overnight Wonder.' 
•>
Read label and folio* ""
directions.
C Ex-Lax. Inc., 1982

indam; -. jog L: 
stigriž.

kubuos
rnis kartu vis ti
VO-

1231

mosi jaikotarpis jau Į 
rt~s, vie/.m nutrauk-i

i’motine Livom 
įaičiaį po 
imte savo

dą. kunigą T;*en 
ą. kad tas -’u va^du įtikimų N- 

•ėl

prieš įurs i Kova
ind- 

v.-kiu (Dinž Naugarde), 
Terliota, Mindaugas 

■oiiijon ir . nesėk- 
Cesio -(Wejndcno)

*

1. Dt. nario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
J] tomai------ —----------- ------ ——------ -------------- --------- I

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETI TVISKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. ------------------------------

H dalis. 229 psl. ______________________________________

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza 178 psi. ___________

4. Janinos Natinės, TRYS IR VIENA Atiminimai. 172 psl.

5. Prof. P. Paksrslio, KRYŽIUOČIŲ VAT STV'RčS SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI 176 psl___ ______________ _

J. Vendors, S. DAUKANTO LnTTIYTšRA VEIKLA.
60 psi. _______________ ________________________ _ _

NAUJIENOS, 1729 So. u - i St.. Chicago. HI. 6C50i
kite čekj Ir pridAkM rieną do}*rj pers.ltntim- ». ’Mkuni.

i

MOT
6.

’ijiurva- : ritoUVilujaus,— Kauno -- Kbit 
' 1 *' ‘ jytyiĄgĮstrold. Tikį ?»fd|-

ve ruože — nuo Lauk a ves 
:in ipras į prūsu įemę. Ar iki Endriejavo kol kus bus va

žinėjama viena maristraįės jucs 
ta. Ąntroje dar tebevyksta tie
simo darbai.

Kelyje įrengtos -.kirtingo lygio 
sankryžos, keturios judėjimo 
juostos. . t

Dar V774
s .r j
tūnai darė b:nd:ą žygį- Jis bu
vo m

Į 
.1

tai reiškė solidarumą ir paga’- 
I ką ■'iikiTeianLs p.’ūsams, tiksliau 
■ neg..Įima išaiškinti. Težinoma, 
i kad lietuviai g iždami Jazdcve 
paėmė nelaisvėn ir nužudė Da- 

j niejiaus žentą Mozūrijos Ziemo- 
1 vita, o ’o sūnų Konradą išsive- 
' -‘ė Lietuvon.

Ar 1261 m. nutraukdamas są- 
iinigą <i Livonijos ordiniu tuo 

I pačiu Mindauge* atkirto ir nuo 
krikščionybės, nėia tiksliai išaiš
kinta.

Prie žygio nepasisekimo 
.o Mii:- prisidėjo tai, kad iš Naugarduko

Velomobilis

T. i neįprastos^ formos triratis 
J j mkonstravo ir pasidarė Suvie
ko tarybinio ūkio vyriausias nži- 
nierius Arūnas Mikalauskas. Sa 
vo velomobilį A. Mikalauskas 
galvoja padaryti dviračiu ir ki
tais metais eksponuoti Šiauliuose 
vykstančioje kasmetinėje tokios 
technikos parodoje, dalyvauti 
,'aižybcse. , .

soje’’ rašo:’
Į — Prie hno-nės vartų sugrįžu

sius iš reiso vairuotojus sustab
dė liaudies kontrolieriai. Specią- 

. liąis matavimo prietaisais buvo 
; išmatucti kuro likučiai bakuose.
patikrinti spidometrai. Jau kitą 
rytą patikrinimo medžiaga gu- 

Livonijos Įėjo ant įmonės viršininko Jūo- 
og rusai (Ru- zo Tuziko stalo, buvo apsvarsty

ta gamybiniame susirinkime.
— Tokius netikėtus patilrrini- 

kai jie prie Dorpato (Estijoje) j mus rengiame gana dažnai, —

K. Kavėcko pagerbimas

Lietuvos valstybinės konser
vatorijos dėstytojai ir studentai 

‘ gausiai susirinko j orofesoriaus 
Konrado Kavecko kūrybinį raka 
rą ir pagerbė ji 80-mečio proga.

Įvyko didelis šio kompozito
riaus kūriniu koncertas.

ro visos
?.en:aičiu
žiuočius,; pasirodė, lietuviai jau buvo pa- papasakojo Kauno 6-sios auto

transporto įmonės liaudies kont
rolės grupės pirmininkas Petras 
Serapinas.

Šiemet įmonės vairuotojai jau 
sutaupė 80 tonų benzino, beveik 
G tonas dyzelinio kūno.

i jos tau-j pariju ir ten įsitvirtnti. Jis ne- 
gonybėn • prijungė savo valstybei nė žienu 

u. nė kuršių, nors ir vieni 
iti mielai nuo 1260 m. priim- 

žem.aičių ir lietuviii 
dažnai veikė išvien-

Naujas senasis plentas ■,

Ištisinis eismas'lapkričio 4 die 
ną atidarytas baigiant rekonst-

kiti s Treniotos jam žadėtos že
mės “visai resujungia” prie jo. 
Lygiai tas paL.piatyti iš Min
daugo pokalbio su jo žmona 
Morta, kuri pareiškė savo didelį 
nepasitenkinimą Treniota.

TESTAMENTAIi
Tuo reikalu Jums gali- dane 

ąsdėti teisininke Prano ŠULO 
oaruošta ir teišėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Envga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

SUSmENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia Ir turtingiausia lietuvių fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau, per 97 metus.

. . _ ■ ■ ' r* '■**- " i -
■ SLA — atlieka -kulkirnlius darbus, gelbsti ur kitiems, kurie tuos

.. darbus dirba. ; i v'F '
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS 3HLU0NVS doleriu 

apdraudę savo nariams. 7 '
SLA - apdraudžia pigiausiomis karnomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja .tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. • ? ■ .

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui,. siekiančĮani 
aukštojo mokslo ir jį" gyvenimo flrįdžiat v *•’. • 

\ . vJ' ■ . -.i-į ’
— vaikus apdraudžia termi^uota^pdraudr ui 

SLOOO apdraudos suspą išmoka00 metama.
SLA— kuopų yri visoje 'lietuvių; kakMitipeį. \ 

Kreipkitės i sa4o apylinkės kuopę reiki
• jie Jums .mielai paaėlb^žĮvSJ^ įsirašy

V' ' v ‘ ■- ~ “■-.r

LITHUANIAN
807 3bth St, liWl

- • TeL (212) J«-2210 . yį;

CA

InJL LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

J6.D0 
$6 00

$5.00

$5.00

e&rašė 700 puslapiu knygą, kurion sudėjo viską, ka> bet kada tt 
Set kur. bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
(r UetnvlĘ kalbą Jis mokės! kartu su kun. Jaunium ir prof. H, 
Būga pas genansdus šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuviu kalbą liepiančias Ištraukas, paruošė tiksliai rertimtw' 

tr patarė mums toliau studijuoti.

Kalu KJe« rtrWi*L

f

J35S g 3«iete3 St,, »IE .3^4

šeši, — Pirm.. — K«v. 30 — ~Dęc. 2, 1985
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Lieruvoje prie encfltlbpetttjos dirbusieji?, tai cft 
pusė bėdos. Bet kai prie emritfo pertuos darbo tė

Juozo Kapočiaus- atliktas-’ kcdrūrmis darbas.

tll

oš neišleido.
Ta ne ju 
išleido n

tė vkus 10

P. ąžuolas- prašė suręs
ti, kodėl ir kaip gausiau teĮk-

mus, o pavergtoje Lituvoje vos ištesėjo 
baltinėje Lietuvoje tedarė visa lietuvių 
ko tiktai lietuviškai verstą “Pravda 
apie knygas fr studijas

į teko- gauti Vincą Rastenį, turėjusi gerą atnmtį ii

-gis priminė, kad bipže- 
bv.s mioėjiują*- SLA

žiavimą uždarant pihn.

už £a»iumą suvdži^vi-

Suv
T. Hluuu wbsu dėkoji spatieai ir 
j a d t, ■.li
mo. Dėkojo vadovavusiems su-
važinvimui. -SketHo turėti tvir
tą tikėjimą, kad bendra veikla 
yra pasisekimo pagrindas. — ti
kėjimą, kad toiirnftme horizon
te šviečia laisvės žiburėlis. Ryž
tingu įsipareigojimu siekime Lie
tuves laisvės.

Suvažiavimas baigtis Lietu
ves himnu.

ALT informacinis biul.
metami . - - --— 148.00
pusei metu — — 126-00

įsaujienos eizu xasdieu, issXipaiu 
_ krnadiemuji, pixmadieaihis ir iven- 

, tadiemns. Leidžia Naujiena Bendro- 
ve» 1739 So. Halsted. Street, Chloro, 

JtrXn 60608. Telex. 421-6I0C.8-LD -UU f - —

$5.00
Orderiu kartu su ntorymiL

visa eilė vardų ir Įvykių, komunistų parašytų 
tuvoje.

Bevartaliojant naujai atėjusį tomą, mūsų dėmėsi
'pinigus reiki* siusti pašte Money r atkreipė žinia apie kalbininką ir lietuvių kalbos istori- 

ką Joną Kazlauską.
Pacituosime šiame tome įdėtą trumpą pranešimą 

apie kagėbistų nužudytą Vilniaus u-nversiteto- profeso- 
. L rių Kazlauską Prof.Kazlauskas įrodė, kad lietuvių kal- 

[ ba yra senesnė, negu rusrekoji. Savo tvirtinimą jis rė- 
E mė gramatika ir sintaksės faktais.Šr idėja sovietų valdo
vams nepatikę todėl jie' nutarė nėskrti pinigų lietuvių 

įkalbos sto-rjos katedrai- Kazlauskas; kreipėsi- į Lietuvoj 
Praeitą šeštadieni, lapkričio 23-čią, laiškanešys atne- ■ esančius sovietų pareigūnus, prašydamas, kad paskir- 

šė dar vieną Lietuvių Enciklopedijos tomą. Tai trisde- tų biudžete numatytus. pinigus katedrai, bęįt iiieko iš to 
.-.mi sep in as, (^XXVII), pavadinifas Papildymai. < . neigėjo^ Tada jis metė viską £r nunyko Į Kremlių, pasi- 

x apildymai gražiai surinkti ir gerai atspausdinti, ^atė su sovietų finansų meisteriu ir... žuvo.
Fionas- pcpier.us, aiškios raidės, daug paveikslų, 689 Starką rašo naujai’ isėie pabfidvTnar anie kalbinin- 
t usiateai, „Jfiėta pora lapų pastaboms. Vięšėli$ kietas, 
net ir spalva tinka. „„--i. - •

Turime priĮmjnti, kad Juoazs Kapočius atliko la
bai dideli kultūrinį darbą. Aišku, lietuviškoji išeivija- 
iam padėjo, bet be Kapočiaus pasiryžimo ir be jo užsi- 
spyrifo išeivija nieko nebūtų padariusi. Politįkka, tikė
jimas, ivaries organizacijos būtų nepajėgusios padary
ti tai, ką Juoazs Kapočius vienas padarė. Nuomonių 
skirtumai būtų nuvedę prie susiskaldymo ir iširimo. 

Kleopas Jurgelionis 1910 metais bandė paruošti 
Lietuvių enciplopediją. Antanas Olševskis prižadėjo 
ją išleisti- Olšauskis Amerikos spaudos darbą pažino, 
tam tikslui turėjo susitaupęs reikalingų pinigų. Pasira- 
rašė sutartį su poetu Jurgelioniu. Jis pats rašė, kalbė
ję- įvairių sričių redaktorius samdė, bet sutartu laiku 
rankraščio neparuošė. Olšauskis sutaupytus pinigus iš
leido, bet Jurgelionis rankraščų neparuošė. Olšauskis 
išklausė paskutinio Jurgelionio pasiaiškinmo ir pa
sakė:

— Tavo žodžiu daugiau aš nepasitikiu ir daugiau 
Tau nebemokėsiu.

Tuo ir pasibaigė pirmasis išeivijos lietuvių enciklo
pedijos leidimas. Jurgelionis enciklopedijos neparuošė, 
kaip Dranga Vliko istorijos, bet pinigus išeikvojo- Jūr- 
gelicns bent buvo poetas, tuo tarpu Drunga yra pa
prastas meklers, kuris apgavo buvusį Vliko iždininką 
ir keleiviečius. Olšsevskįui užteko vieno sulaužyto pa
žado, bet marijonams vieno neužtenka.

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, isskyrui sekmadieniu

ANTRAS LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
PAPILDYMAS

.tų biudžete niūnatytuš.pinifūs katedrai, bet ūiėkO iš to

“Kazlauskas, Jonas; kąFbniibkay, mire 197T m. 
Vilniuje- Jo mirtį, dengia Įtariamos aplinkybės? 
1970 m. buvo pakviestas i Pensilvanijos valstybini

ATNAUJINS AVIACIJOS 
RYŠIUS SU RUSAIS

MASKVA; Rtisifa. — Savai- 
' .___ 'L-,-- ______ —■_ Į lės plfcffŽTojė atsfcrcfo JAV avia-

T ■ ir 1^.,’ėięes atstovai. Jie nuvyko d ei-REZOUbCWOS JR UŽDARY- . G,m, Kom.teto r.-
MAS ■ | vc&fe. Svkoja.Ha iy.-K.ms uz fcaD aWau.

;.tlAh,? tobrs, ypač uz pasran- ,
RejuISuerų kcm.sijos pu™.. į.-.s .traukli jaunasai kartą. ,. N(^, Yorko
V. Stalčiui pasiūta, šuva-1 Uzs.rra.nr. pastangos LKB karje. ^iU
-imas prran.ė rezbiracps. ku ...Są plauni, .r k,t. j ejvilinit keleivių vi-

Kb.usnnu sumanymu punkte; < . >
1 zas. Siūloma i susisiekimą iiUJK:ti O Jcžeubnitiene - pasiu.e ištirti, . - -

, '. ■ . r . Pietų Pacifiko salas ir Japoniją,kam veltinu faktą,. Kad vienas - , . . , L ■-,. . z. • u^.-a. fekati susisiekimas aps,mokėtų-lietuvis dirba OSI tarnybn e. r 1 y.-
J. Žemaitis iškėlė reikalą.tvir-Į Amerikiečiai reikalauja. $au-

ęnjif pfeifi&ikyti prieš orgiinfeaer- • guniio. Jie nenori, kad pasik^’tc- 
jrs, kurios-k^neefetsi i? cktip'c Lie-■-(ij |į-fcnrvo namuširnas, kaip ru- 
iuvcs neaiškius kalbėtojus, saj padarė keleiviniam P. Korė- 

"Firm.- T.'Bliu št r ubas- primine; jOS lėktuvui, įskridusiam į so- 
larvtą ALTo pa- ■ vietų. eialvę.

S&yžsfų Vafdzia Jcohtroliuoj-i 
----- -  f visą avračijioš. sYftisiėkima. Ru-

tų sostinėje jfe susiradęs sovfęfų finansų miiųsteri irj S)V?£ kelrivKif ^W^ėsijį, 
.valdovąmš, aiškinu apie lietuvių kalbos istoriją- »•:j>i^t skris.ų Afeerikte lėktu-

zia
/rios bus paskelbtos vėliau : dė-
• > ~' i t ui r 7? . Eiėtu  ̂■ c s
laisvi £vnimą- prašąnr susitiki-

valdybafe nž dįu^bąę ;$merkiann 
;9SI metodai, vertin^yiibs ALT 
: yairfyboė' pastangos' gintį liėtu- 
.viny prieš OSI nėteĮstįajts kalti
nimus, skatinama remti, auklėms tiro reikalu pat

* LretJnvHa Teisėms GMrti’Fondą ir iyiškimą,- V: Jokūbaitis- ]>akvit- j

- < - . ’ - - • ■ . - • • - ■' , ~ ‘ • . - * . . 7.1 —T ■ I - -“n,

universitetą vieną semestrą skaityti paskaitas. Už pagal -gramatiką'ir sintaksės-dėsnius,-'Įrodinėjęs-,’:kadi.-,. 
Už jį asakė Maskva. (W70t I®. 29). kad- jis- esąs ap- KeėuViiį kalba yra senesnė, negu rusiškoji ir kad buei- *. 
sikrovęs darbu Vilniaus u-te,negalįs atvykti i JAV- nai reikią valseybęs biudžeean-gi^Žnti išbrauktas -str l:
Apie tai sužinojo po poros mėnesių ir ne' iš Mask

avos, bet k? JAV kvietėjų. Buvo nustebintas ne tuo,

Kaip jis galvojo-,. nežinoma. Galimai dalykas, kad 
kokiu- nors būdu sūč^- f. ItOnfKkte su saugumu 
(BGB). Vilniuje lerdŽTanras “Lteratūros fr Meno 
žurnalas” 1970. XI. 21. rašo, kad J- Kazlauskas din
go 1970. X. B vidudienš, išėjęs iš LMA (Bene bus 
Lietuvių mokslo akademija? L. R.) bibliotekos, o 
dienraštis Tiesa dar vėliau (19970. XII- 4) paskel
bė “medicininės komisijos ekspertyzės aktą”, kad 
lavonas rastas 1970. XI. 17 Nėries upėje. Tardy
mas nustatęs, kad miręs prigerdamas vandenyje. 
Pelaidotas 1970- XI. 20 Antakalnio kapinėse, Ofi
cialus pranešimas neįtikina, kad nusižudė.” 
Pažymėtina, kad žinia apie prof. Kazlausko Papil- Į 

lyrnuos paimta iš prof. W. R. Schustilgo' rašinio, pas- 
kelbto Balistikos Inšt. ledmyje. -

Naujai išėjo L. E. Pap’dymai skelbia, kad kalbinin- dimas ii’ palaidotas Antakalnio. kapinėse. Pasaka, kad 
kas Kazlauskas dįngęs, kai išėjo iš LMA bibliotekos jis dingęs Vilnuje, išėjęs iš bibliotekos, buvo sugalvo- 
Vilnmje, o 1971 metų pradžioje Naujienos gavusios ta vėliau.

•- — piktetoiiūš Franko l,ek! o 
. ! aiiYerikiečiahns fefeCgti laivyno ir 

. 1 aviacijos Bazes. Dilbai1 jos Eu-
■ ropių ghitr hebbBėikalingos. <

mas- lietuvių kalbos .istorijos katėdraf.
ProfL Kazlauskūs baride. ūpsviekti apie kalbos itieūą Į 

nieko- nesuprantantį žmoSų-bęf jam nepavyko- M mik- g 
-terrs d^-valandas kfeusė prof Kazlausko-Įrodinėjimą, u? — 'GtofWfevsK pasakęs Jack- 
vo^au.' .pasakė, kadi kelią istorijai ketu^T jokios švąi^ gAinm. ka<f pokalbitik- 
boš efenų vsuomeTrfniam- gy^erifmuĮ ir nįfare neškit- j Į31,užtr”k:) 
ti pinigų. ; r

Kai pamatė, kad Kazlauskas - nenori -išeiti iš kabi
neto, tai paprašė du kagėbistus,-kad ji išvestų N®cKtM|do^t:jh-ifį«rn kiMHatėtai paruo.

' į f taft-vkfes- sžy-phiri teisėms tai - 
Įkyu. kad neįvyktų Miroslavui 
Medvedžiui padaryta skriauda-

fšfek tiek ilgihiv.

— Siūlb >?ėh. jfes^ė Helms va-
8-

— New Ycrko meras Koch 
tvirtina, kad Tokijo traukiniai

valandos prof. Kazlauskas- dingo.. •
Liudininkai lietuviai pasakoja, kad kageb'istaį nū- 

sįvecĮė profesorių tiesiai į geležinkelio stotį ir kartu su 
juo nuvažiavo į Vilnių. Kagėbistai- išlipę iš traukinio, 
nepasiekę sostinės išlipę vienoj stoty j.

Ten juos sutikę vietos kagėbistai ir išvežė į Panert ■ švn-ūs. tvarkingi ir greitesni ne- 
Ten geriausias lietuvių kalbininkas buvo pritrenktas ir j su New Yorko.
įmestas į Nerį. Už dviejų savaičių jo lavonas buvo iš
mestas ant kranto. Jis buvo atpažintas, padarytas skro- — Labai smarkus vėjas plaka

— -JAV leido antram rumunų 
jūreiviui pasilikti Amerikoje.

HENRI PERRUCHOT kaip darbininkė koloristė į ateljė, kurią įsteigė 
[ talentingas' 20 metų amžiaus graveris - litogra- 

Andre Francua Šazalas. Flora liekną tra
ti 0 G E N O GYVENIMAS

Vertė Vytautas1 Kauneckas
spindulių ir- Ašelių dukra

Jau vien tik matydamas, kaip ji spin
dinčiomis akimis sėdi krėsle, susirangiu
si it žaltys saulėkaitoje, būtum galėjęs 
atspėti, kad yra kilusi iš toli, kad ji — 
spindulių ir šešėlių dukra, kad ji — 
karštųjų šalių vaikas, pasiklydęs šiau
rės krašte...

Žiulis žanenąs “Florą Tristan”
(Tęsinys)

“Aš nekenčiu niekybės, pusiaukelės- Man 
reikalinga viskas. Aš nedaliu, bet vis tiek noriu 
laimėti tą viską Leiskite, atgausiu kvapą ir, vėl 
prisirinkąs jėgų, sušuksiu: “įpilk, įpilk dar!” 
Bėgsiu, uždusiu, ir įnirau kaip padūkėlis. Išmin
tie, kokia tu man nuobodi, visą laiką- tik žiovau
ji!” Tie sakiniai ne Floros, o būsimo jos anūko 
Polio Gogeno, nekalbaus dailininko, kuris iš pro
filio miknas niekas- Tačiau po šiais sakiniais įr 
Flo’-a būtų galėjusi pasi’ asytj Nedįdukė 17 me- 

r<- valdinga, aštri ir greit užpykstanti, 
ų-fyra- r, Sūri išimtimi. Nors ansirengu-
si skud * 11 a i >, ii regi save karalaitę.
s N . ?k tiek uždirbti pinigų, ji įstoja

pf. jautriu nervų, įstabiai graži ir viliojanti. Jį 
gama greit atspėja.kokiųs jausmus sukėlė Šazalui, 
jės širdyje jie randa ne per didžiausią argarsį, 
bet motina spiria jais pąsinaudoti.

Šalzalų giminė — gerbtina ir gerbiamą Da
lieji amatai yra-tapę joje beveik tradiciją Ande
re motina spausdino ir pardavinėjo estampus 
Imperijos laikais. Jo vyresnysis brolis Antanas 
— taip pat graveris, be to, dar ir tapytojas., Jis 
ruošiasi eksponuoti savo kūrinių artimiausiame 

'Salone, iliustruoja knygas, ruošia “Sh'ivinėjirtTO 
| pamokas damoms, mėgstančioms šį užsiėmimą”, 
jis kada nors bus paskirtas gyvūnų ikonografijos 
dėstytoju- prib Botanikos sodo. Floros visuomeni
nė padėtis tokia kukli, — motina jai. be abejo, 
tai nurodo, —kad ji negali tikėtis nieko daugiau. 
Gal naudos sumetimą palaikiusi širdies balsu, o 
gal paveikta savo temperamentu, ji bematant įti
kina save, kad myli šazalą

Prieštaravimų pasigirsta iš Šazalo riminės 
Litografas persergimas nesu jungti savo likimo 
su ta mergaitę — ne tiek dėl jos neturto, kiek dėl 
to, kad esanti perdaug užgaidi, baisi skaičiuoto
ja- “Niekad, — sakoma Šazalui, ji neturės ypa
tybių,reikalingų gerai žmonai ar gerai motinai.* 
Aistros apakintas, šazalas neklauso įspėjimų.“Jos 
būdas nelygus tik todėl. — atsako jis. kad ji

nėra laiminga; kai ištekės ir gyvens nors kuk
liai, bet pasiturimai, jos būdas pasidarys švel
nesnis.

Šazalui yra nemaža pagrindo manyti, kad 
jis neapsigauna. Flora jam rašo laiškus, kuriuo
se. pati įtikėdama savo žodžiais, jį užtikrina, jog 
nus’prendus būti pavyzdinga.

“Žinai aš noriu pasidaryti tobula moterimi.
— skelbia ji jam .... — Noriu būti visiems gerą 
įtoritr būti filosofė, bet tokia švelni, tokiu nteifr, 
kad vfei vyrai pagjenfeuk turėti žmoną filosofę.

A-tšventus vestuves, — 1821 metų pradėtoje,
— tie ketinimai jau neilgai betveria. Medaus mė- 
rtuo pavirsta trrfžies m^nferfu šazalas ištraukė 
Florą iš skurdo, Flora vietoje daugelio motefu 
jaustųsi už tai dėkingos; be to, joms glostytų šir- 

TT, kari taip užvaldė vyro jausmus. ŠazAlas tebė- 
■i*a žmoną įfemtylėj^, fctip fr pači% pfrmąją die
ną Flora’ dūsauji fr paslapčiomis frzta. šazalas

Į žmogus vidutiniškas, nepasižymi dideliu protu, 
, netori jokffr didelį ttžVrtokų, jfs patenkintas savo 
{.siaura būtifiti. 6r be to, nesugeba nė įsivaizduoti 

platesnių akiračių Jis, žinomą daro, ką tik gali 
stengdamasis žmonai Krikti, bet labai čia svarbu 
Flora ir vargšelio dėmesys; juk ji visa savo esy- 

į be veržiasi į pakilnesnį gyvenimą; juk meilę ji 
I laiko “Dievo kvapu, jo įgyvenančią mintimi, ku- 
i riahčia tai. kas didinga ir gražu.’* Tas tupinėjan- 
tis apie ją vyresnis greit ima jai atrodyti 'tiesiog 
šlykšti menkysta.

Gimsta vienas vaikas, paskui kitas. Fibra 
mažai jais tesirūpina, palieka juos žiūrėti moti
nai- Ji jaučasi nuklimpusi lyg į liūną, į tą san
tuoką, nors pati jos pageidavo. Kasdien vis la
biau niekina žmogų, už kurio ištekėjo. Suranda 
vs daugfiau kliaučių. Jis — lošikas, pasak jos, 
iššvaistąs šeimos pinigus. Ji priekaištauja jam, 
kad esąs staigus, tarytum pati, įkūnytas kiršu- 
mas, ne kiek nebūfų kalta dėl barnių, kurie ne
trūkūs t-ai’p jųdviejų- pradėjo tikt? ir mėnuo po- 
rrfrfresio darėsi vis smarkesni. Flora reiškia savo 
panieką taip įžeidžiamai ir aiškiai, kad šazaląs, 
negali jos nepastjbėti. Jis dėl to labai kan
kinasi.

Iskaufrintasr jis ima nebežiūrėti dirbtuvės, 
kurioje Flora neva dėl nesveikatos jam ničnieko 
nebf padeda; jo reikalai pašlija, eina vis prastyn, 

i įnfcffl iįMmdnr nebėrą, jty vik atidėl'šejh atsiskafty- 
fynius, prariskmnimą.

(Bus daugiau) . . -

FAfS SKAtTYK m KITUS

SKAITVTI niFMOA^TI 'NAUJIfNCS“ 1
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“Lietuvos Aidai
W.

1W»

Te. 662-2727 arba 562-2728

S

Mce 461-8200, Page 06058

Jonas ir Sofija Radvilai

Manheim K«L Wertd^Gtar, IIL 
iNDOSc S ’ -3 dirbo d'ienąyp*

KAZĖ BRAZDŽIONYTe 
Prosramos vedėja

Dr- PAUL V. DARGIS 
C -OYTOJAS IR CHIRURGAI 

(Chester Cemnwoity klinikai 

Madiditos dickterius

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

ftTIS stoties, 1110 AM banga.
2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629

Tdef. 778-5374

ra Radvilienė tuojau 
ėmis nusiperka

Radvilienei a 
se kūno sąnariuose 
<iai buvo palietęs a

tokiu adre a;

Naujienos, 1739 S. Hateted St, Chicago, IL 60608

Iffllllffllli UfllHUiliUll

sfoderniož poezijos knyga. Kaina 6 doL

apga- 
kų ir be sąžinės dvasiškių.

Radvilienės dukra Sonio.su- 
rado Villa Floresta Hospital Me 
dical Centrą, kur pagrindini 

i ligonių gydymas yra nuo aitri 
i iio. S. Radvilienė su dviem drau 

•'ėinis, kurios tarp pat turėjo 
eipriv.s artričius organizme, tuo 
:au ėmė ruoštis Į Meksiką va
duoti. Pirmiausiai parašė laišką 
Clinikns d r. Carlos ^oria dėl re
zervacijos. Kaip gavo atsakymą 
kokiai datai yra laksvą vietą So- 

d: 
bilietus ir 
Meksiką.

s buvo visuo- 
bet labia u- 
iejii rankų 
dėjo išties- •A

! 1

IS

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI ĮSPŪDŽIAI Iš MEKSIKOS

Di ALG. KAVALIŪNAS

G ’YTOJAS LR CHIRUftOM 
* :dĄLYB»: AKjy LIGOS 
Sj.il West 103rd Street 

ilindos pagal siautimą

Chieag«, Ob m29

QPTOMETRISTAS

Upytės Draugiškio Klubo prieš 
; metmįs susirinkimas įvyks penk 
tadienį gruodžio 6 dieną, T 09 
vai. po pautų, Anelės Kojak sa
lėje, 4500So. Tajman Ave.

Neriai prašomi atsilankyti, 
nes bus renkama 1986 metams 
valdyba ir bus daug svarbių rei
kalų aptarti.

Po susirinkimo biu vaišės.
"I . . A. K

261* W. 71st St. vTeL 737-5148 
T j Ina g-Hj Prit&iko skizxim 

■ir “coataęt lenses”. ,

Dr. .EONAS SEIBUTIS
,‘HKSTŲ, POSLiS IR

, i -C3TATO5 CHIRURGIJA
- i. 56 West 63rd Street

V; ados;. antrai 1—4 popiet, 
etvirted. 5—7 tsL veĮL 
mc teiafonas; /74-2ASC,

■ k iacnciįo« 448^545

Joniškįiečių Labdarybės ir Kul 
tūros lęiųbo prief 
rinkimai 'įvyks antradieni gruo
džio 3-eia dieną, 1-00 vaĮ. po 
pietų, Anelės Kojak salėje, 4500 
So. Talman Avė.

Nariai prašomi atsilankyti nes 
bus renkama valdyba 1986 me
tams,ir yra daug reikalų aptarti.

Po susirinkimo bus vaišės.

t

5 I

£
Į Funeral Home and Cremation Service

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

I ■ i
Charles Stasukaitis F

I ■

a
■AlMiD

i
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA I A’I JOJIMO ĮSTAIGA

a

i

ti.
Kai nuvažiavo į .Meksiką ir p. 

3. Radvilienę patikrino dr. Car- 
!o Soria ir po apklausinėjimo 
daktaras prirašė tinkamus vais
tus ir už 3-jų dienų sumažėjo 
skausmai sąnariuose ir laisvai 
jau gėlėje ištiesti ir sulenkti ran 
kų pirštus Šį stebuklingą ir grei
tas sąnarių at]iuosavimas ir grei
tas skausmų sumažinimas, vyko 
adatų leidimas i raumenis. Iš V *■
pradžių po kelias. Be adatų ir 
Įvairiu tablečių, bei skysčiu 4 ru 
šių. kuriuos vadino Formula. >

Po virš 20 metu p. Sofija Rad- ‘5 
Carlos Soria paga

A

tl

0. HERMITAGE AVENUE
Tel. 927-1741 - 1742

t

t
4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 

Telefonas 523 0440
MODERNIŠKOS AIR-COMM It O.VED KOPLYČIOS

r

Prieš metus teko apsilankyti 
pas mielus draugus Softfe ir J®-, 
na Radvilus Poll Cojburtie,' 
Ont. Canada. t f

Besikalbant Sofija Radviliene 
gerame ūpe ir su švpsena veide 
išsireiškė,-kad nesenai grįžusi iš 
Meksikos, nes sužinojusi, kad 
ten Villa Floressta Homital Me-

, dical Centre gydą natūraliais 
vaistais įvaii-ias ligas, Jų tarpe 

riii i^-tiitį. Sofija ^Radvilienė kaip 
tik turėjo visame organizme 
sii-prų ąpfriįį. 'Del- -Mbs ligdst’So- 
fija. skausmo kanhanama; - buvo 
apvažinėjus kelius Pietų Ameri- į 
kos šiitus’kraštus. BėtTgrjžusi .į1 
namus už kelių savaičių vėĮ pa- 
kreksdavo tokie pat skausmai. 
Per drauges sužinojusi, kad nuo 
visokių ligų ^gydo ••makiąnls Th 
lipinu valstybėje dvasiškiai i So
fija RaiĖnlie.ne važiuoja Jr. t Fi
lipinus. nesigaili nei- staąu&hį k<-■< - 
henė-s išlaidų, kad tžk pąšwėikitj.;į' 
Visi su važiavę-figOTiiai is •

■ kraštų: sumokėję }H.mg?i's'az 
das. turėto rankas iškėlę -į viršų * 
ir kartoti dvasiškio maldos, kad 
Aukščiausias grąžintų ■ sveikatą- 
F c tografn.s bednieRižiančiu? ligi)

pinus ir dvasiškiams už kalba
mas maldas, grįžo atgal į. Port
Colbome tokia pat ligonė, kaip • vlienė i
išvažiavusi. . .‘ i trip susti

Sofiją Radvilienė vra katalike’ c-uvusi klinikoje
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TĖVAS SŪNUS
NERAL HOME

2533 W. 7>st Street
1410 So. 51/. h Avė., Ci

i f. 476-2345TRYS ^ŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS Abi‘»10BiLlAMS PASTATYTI

4

a I

3 
t

Dr. Carlos Soria

Florida

nuliai mieqo-

Petersburg, Fla. 33710 
Tel (813) 321-4200

V
3

H ■ I

Prus La tos, inkstų, ir šlapumo 
i takų chirurgija.

8

i®

uitis ir dvasiškį fotografavo, e vė t nepajėgė, 
liau nuotraukas pardavinėjo. 1

spa-

xreet — Tel. Kh /-1213

SOPHIE BARČUS

KU.

r
i

i

RADUO i€IMOS VALANDOS

SesUdieBiais ir sekmadieniais

*

i
A

ta
1 • TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 

NOBLE VIRTUE*" £M£PT WH£N N£'S 
Dfi/V/NG. NEVER TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE, 
UNEXPECTED

Stoties WOPA - 1490 AM 
t dnsHu<51iYrtd< U lftt>»v Studljc* 

Parke.

uu 
40 

veiKęs artritis susti 
dėjo ne tik mane b< 

.sų kasėjus s' ;p ia 
i1; <kau>ynais. ] 

'i paįi
5 ;.n i lais

ei r
drebėjo. Visi

Uiiejome siriglamlę 
ę užmigdavome

iuų Ne’
olaučiu uždegimą

— Lietuviė Brighton Parko 
Moterų Klubo priešmetinis na
rių susirinkimas įvyks ketvirta. 
denį, gruodžio 5 dieną, 1 valan
dą popiet, An^ės Kojak salėje, 
4500 S. Taiman A ve .Narės k vie 
čiamos dalyvauti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti, ir bus 
renkama valdyba 1986 metams. 
Po susirinkimo vaišės.

Eugenija Strungys

vaistų pasiėmusius pusmečiui, iš1 Fort Colbome kanadiečiai 
važiavo . namus ir dirbo visus; na Radvilų Botanikos so 
šeimininkės darbus3 ko anksčiau I kaip ima sunkiau dirbti, po tru- 

/ puti pradedada jausti skausmą.
Artraičio visai ųepašalino. bet bet kai paima vaistų, skausmas

Sofra RadHiienė. išleidusi ke- naudojant vaistus apvaldė skaiis praeina ir gali nori 
lis tūkstančius už kelionę į-Fili-) mus ir tapo lyg naujai užgimęs tį naktimis, o dieuornk dirbti.

1424 Sol Ui ;>Uch Avenue 
Cictio, iii. 60650 

Tos.: (>52-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ I.aiDOJLMO ŠERMENINE

\gdriurUs perkravstymtf
s Įvairiu

ANTANAS VILIMAS
L 376-1882 ar 376-5931

žmogus. Panaudojusi vaistus na
muose porą mėnesių ir visai ne- 
bejausdania sąnariuose skausmo į 
2 mėn. vaistų visai nebenaudo- ' 
jo. Bet užėjus pavasariui ir So
fija Radvijienė turi labai gražią 
rezidenciją ir įvairių gėlių ir 
rožių prisisodinusi šimtus, kur

Aš iš 2-rojo kare pabėgęs iš 
Lietuvos, turėdamas visokių var
gų, patekęs Į Vokietiją, vokie
čiai vertė stoti į kariuomene. 
Kada atsisakiau stoti i ks 
menę, tada pasiuntė prie 
sų kasinio darbų. Rugsėjo, 
lio. lapkričio mėnesiais teko 1 
ti apkasus prie Ivirzuru ežer 
esant lietingoms dienoms su 

is ru 
e. šia

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VAN L h, ir GEORGE ŠOKINI

m< Diliams pas tat v u

KRAUSTYTAI

aidimai — Pilna apdraudė 
iEMA KAINA 

^ritmam Master Charge 
ir VISA korteles.

fERĖNAS. Tai. 925-5043

GET even ON THE

the odds ars 
AGAINST THE 
IRATE DRIVER 
WHO TRIES TO 
HIGHWAY.

>ra
ir kitu> ap- 

i varginti 
Tane labiau

I I |
I 
i
■ f
i<ė. ari^v..k=5

Illinois

8SC

7T&4543

Vedije — AW*^r DgvIum 

7159 Se^Maplewod Ak,

►

HELP TO PROTECT YOU 
IN’an auto acciknti

• ACC0RDIN8 TO THE
INSTITUTE FOR SAFER 

^LIVINS, AMERICAN MUTUAL 

LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY 
TEND TO RESKAIN THE BODY- 
FROM BLOWS AGAINST 
PARTI OF THE CAR, LESSEN Z 
T.U DANGER 0 : 'EiNG

AND INCRGMt SURVIVAL
OUNCES

<■ išgavo

“Nature’s Remeriv
for G£MTL^^W»CHi UUU Of Cuf&VA TM

HMaiMive qet
fbe w«y G*rUy

ta »etaa 
you c*n Narv't <

Rertatfv t*uer

mtt 
Gins 
F:<»

k tea-t

,7

Cicero, Ulini is

1



SUS)-VIEW 11 Mo l IETIMI, aMEKIK«i»>:

GERO' FS HOMi'l FT4S

KANDIDATAI i SLA PILDOMĄJĄ TARYBĄ:
i

Kegi*tr2ciuivKeMu ir 
piečiai 3 0° do1.
Pricsrie'c tarp 1 i* 2 v d

Brangūs Broliai ir St'ės SLA Nariai:

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje renka savo va 
dovybę Pikkc.iąją Tarybą, slaptu ir visuotinu narių 
balsavimu. Nominacijos Įvyks Giuodžio-December mė
nesyje, 1985 metais- ri

Labai svarbu, kad visos kuopos December mėnesyje 
turėtų savo susirinkimus ir kad nariai skaitlingai atsi
lankę balsuotų-

Kūčių ' akaii^ne 7 vai vakaro 
t Ve pačioje salėje

Tarybos Prezidiumam

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ ; 
AMERIKOJE NARIŲ DĖME- i

SIUI
1985 metais nuo gruodžio*mėn.

1 dienos ir baigiant gruodžio 31
nr a a r a - i , ‘ , J diena vyksta Susivienijime Lig-
S.L.A. GEROVEb KOMITETAI, kuri sudaro plas.tuviu Amerikoje pūdomosios 

taus patyrimo ir Įvairiausių iritikinimų nariai siūlo no-, Tarybos Nominacijos.
minuot Į SLA Pildomąją Tarybą visus dabartinius Pil-j visos SLA kuopos gruodžio--
domokos Tarybos narius:

PAUL P. DARGIS ........................ Prezidentas
ALEXSANDER CHAPLIKAS Vice Prezidentas 
GENEVIEVE MEILIŪNAS -............. Sekrtorė
CHISTINE AUSTIN ..... ..................  Iždininkė

J December mėn. privalo sušaukti 
, visuotinus narių susirinkimus ir

.* susirinkimuose atlikti Nominaci-
i as į SLA Pildomąją Tarybą.1 i 

Visi SLA nariai kuo skaitliu-“
* giausiai dalyvaukite Nominaci-: 

jose. [
FRANK ZAPOLIS

I --------------------------------------------------------------------------------------- ■ . ...........
i UAL ISTATI FOR RALI | ROAL ■ IT ATI FOR SALI 

Pr»~. x»in« — F»ra«viaBW — Imm —■ ParRWlawi

FASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TEBJONAS2 
H fEMALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KXJ1MAIK 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J;MUTUAL FEDERAL SAVINGS
I PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

E212 W. Cermak Road Chicago, AL Tri. 847-7741

BUTŲ NUOMAVIMAS
B MAMŲ PIRKIMAS R PARDAVIMAS • VALDYMAS >'

a NOTARIATAS • VERTIMAI

3TSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTUI!

f“. BACEVIČIUS — BELL REALTS
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

JOSEPHINE MILLER ...............  Iždo Globėja
: ' ' PAUL ŠŪKIS .................................. Iždo Globėjas

DR. VYTAUTAS P.DARGIS Daktaras Kvotėja

Norme pažymėti, jog dabartinei SLA Iždininkėj E. 
Mikužis atsisakius kandidatuoti, Gerovės Komitetas i 
Jos vietą sūlo Christine Austin, dabartinę Pildomosios 
Tarybos narę einančią Iždo Globėjos pareigas. Christi
ne Austin, taip pat. per daugeli metų, yra SLA 134-tos 
kuopos Finansų Sekretorė, Chicagoje.

Chrstine Austin yra kvalifikuota būti SLA IŽDI
NINKE

Į Iždo Globėjus, Gerovės Komitetas, rekomenduoja 
Povilą Suki, kuris per daug metų, ėjo SLA Finansų Sek
retoriaus,© dabar eina Pirmininko pareiga, SLA 14-toje 
kuopoje, Clevelande, Ohio.

Praeitas SLA Seimas, kuris Įvyko St- Petersburg, 
Floridoje, išrinko Povilą Šukį i SLA Skundų ir Apeliaci
jų Komitetą.

Mes žinome, kad dabartinė Pildomoji Taryba dirbo 
ypatingai gražiai sutardami. Visi Jos nariai yra teisin
gi i ir sąžiningi žmonės ir savo pareigas jie atliko kuoge- 
riausiai- Jie yra pasižymėję veikėjai ir po jų vadovybe 
SLA yra pasiekęs tvričiausios Finansinės padėties.

Ši PILDOMOJI TARYBA, vadovaujama Preziden
to Povilo Dangio, moka sutartinai dirbti kiekviename 
susivienijimo reikale^ tad* gerą toną duodanti ir visam 
mūsųiprgajĮ^einjąme gyvenniui,<iek įj^čiąĮnp/į^JSJ 
VJEl^i^IME^nękĮ įp;santykiuose su kiritm • Jietfrii^kom 
organizacijom. Tokios isu^ėtie^ PILDOMOSIOS ■ TARY
BOS reikia t^|^adovybė Įveda
SUSĮVIENUIMĄ i - gražią, ateinančiais ■"metais laukia
mą ŠIMTO metu sukaktį. Tokia vadovybė yra labai na^i- 

paskiram nartui: * bei;v&am ; -SUSIVJEJE&MVL 
UžšiąPILDOMĄJĄ TARYBĄ balsuokimeJ; šių metų 
Grtiodžio-DeceniUr mėnesyje. .. . Y

. S.L.A. GEROVĖS KOMITETAS.

R. JAV. LB METINIS 
SUVAŽIAVIMAS

JAV R. L. B-nės Tarybos na
rių ir atstovų metinio suvažiavi
mo, įvykstančio 1985 m. gruo
džio mėn. 21 d. (šeštadienį) Lie
tuvių Tautiniuose Namuose 6422 
South Kedzie Ave., Chicago. 
Illinois.

Darbotvarkė
1. 9.00 — 10.00 vai. ryto atsto

vų ir svečių registracija.
2. 10.00 vai- suvažiavimo ati

darymas — dr. Vladas Šimaitis.
3. Amerikos himnas — Leo- 

nilija Nakutytė.

. Invokacija — kun. kan. Vac- 
loyas Zakarauskas.
v5. Mirusių narių pagerbimas.
^Komisijų sudarymas;

h/ registracijos ir mandatų.
b/ nominacijų, 
c/ rezoliucijų, 
d/ spaudos.

7. Sveikinimai.
8- JAV R. L. B-nės Tarybos 

nariu ir atstovu pereito suvažia
vimo protokolo skaitymas — 
Liudvika Dubauskienė.

9. Paskaita skaitys dipl.ekono
mistas Ignas Petrauskas.

10. pranešimai:
a/ Tarybos Prezidiumo,
h/ Centro valdybos — pirmi

ninko ir narių,
c Kontrolės komisijos,
d/ Apygardų ir Apylinkių pir

mininkų.
11. Diskusijos dėl pranešimų
12. Pokalbis įstatų reikalu.
13. Rinkimai:
a/ Tarybos Prezidiumo,
b/ Centro valdybos,
c/ Kontrolės komisijos.
14. Rezoliucijų prienųmas-
15. Klausimai ir sumanymai. ,
16. Suvažiavimo uždarymas.

Lietuvos himnas.
Pastaba:

Genovaitė Meiliūnienė, { 
Susivienijimo Lietuviu Aim-, 
rikoje sekretorė.

— Lietuvių Brighton Parko *
Xa.mu Savininkų Draugijos . Jami Frank Zapolio ir Jausto 
rudeninis parengimas įvyks š. | Strolios, gruodžio 1 d., sekmadie 
m. lapkričio mėn 30 d., 7 vai. v^' nL ^.30 p.p., Mokslo ir Pramo- 
Šauflių salėje, ! nės (Sconce and Industry) m u-

Programoje: šalta —šilta va- ^ejuje (57-ia ii Lake Shore Dri- 
karienė^ Antrasis Kaimas, šo- ve) atliks lietuvišką kalėdinę 
kiams gros Gintaro orkestras/ PIOSra’m^-
įėjimas $12.50. Valdyba > . Bus ^dinimasJir ^utiniai ŠGJ

- I zmi TCnrrin elnio Poniutė

Bus vaidinimas ir tautiniai šo
kiai. Kūčių, stalą ruošia Ramutė 

PADĖKOS PAREIŠKIMAS I Bol&uĄtoė. Programoje daly- 
Į vauja Auksnė S. Kane, Ewald 

Prof- Geu. Stasio Dirnianto 10-' Radevich. John Ra dovi ch, Ra- 
ties metų mirties sukakties pa- mona Steponavičiūtė, ir visi šo- 
minėjimo organizacinis koįriite- kė.jai. Šokiaras groja Audrius Po
las, kurį sudarė Lietuvos Kariuo hkaitis ii Tomas Strolia. šokius 
menės Kūrėjų Savanorių Sąjun paruošti padėjo Lidija Ringienė, 
gos, Lietuvių Karių Veteranų. Paulius Strolia, iį-Judy Vaiku- 
Są-gos ‘Ramovė”, Lietuvos Šau-. tytė. Kviečiame visus gausiai da
lių Sąjungos Tremtyje, Lietuvos lyvauti ir paremti mūsų jauni- 
Didžiosios Kunigaikštystės Biru- mo gražias pastangas.
tės Dr-jos, Lietuvių Inžinierių Frank Zapolis
Sąjungos, Lietuvių Istorikų Dr-! 424-8654, 422-2448 
-jos ir generolo šeimos palikuo- ■ 
nių atstevai, š. m. lapkričio m.| 
6 d. baigdamos savo darbą, reiš- ’ 
kia nuoširdžią padėką visiems, .
bet kuom prisidėj tįsiems prie šio ( 
paminėjimo organizacinių bei 
pravedimo darbų, j' , 
t ^Išskirtinį’ padėka 1 priklauso 
LDK Birutės Dr-jos pirmininkei - 
aei t>r-£(Į$jįąįSės narei p. Mari-:, 
jai TtūhiŽiiei,'kijii ne tik nųošh’.-’ 
d^iąi rėiškėU Kpniitpto daifoiip-?'- 

į asmeniškai tėlkinSnltavo vai
šių parūošiųię. Jr ųėtsyeciams 
patarnaxrp,.betip minėjime stišL 
„dariusiomis išlaidoms padengti.
iš! savo kuklių santaupų, skyrė ' 
asmeninę auką, didesne, negu 
paskiros ši minėjimą surengti- 
sios organizacijos paskyrė. Į 

Ačiū ir Čikagos lietuviškajai vi- ■ 
suomenei, gausiai dalyvavusiai 
minėjime ir savo atsilankymu, 
tinkamai pagerbusiai buvusio Lie 
tuvos Krašto Apsaugos Ministe- 
rio, profesoriaus, generolo Sta
sio Dirmantc amžiną atminimą.

Minėjimo Organizacinis
Komitetas

FRANK ZAPOLIS PRAVES Z.YRASIŠKIŲ KLUBO AUKA 
PROGRAMĄ ‘.

Zamsiskių Klubo tradicinis ru-
Vyčių Tautiniu šokiu ir Vai- deninis auku paskirstimas Įvyko 

kų Dainų Ansambliai, vadovai:- lapkričio 17 d. 1985.
Aukomis apdovanota mtisų lie

tuviška spauda:
Naujienos, Draugas, Sandara, 

Laisvoji Lietuva, Kronika.
Aukomis apdovanotos radijo 

programos:
Margutis. Sophie Barčus, Lie

tuvos Aidai.
Liko neužmiršti ii; aukomis 

apdovanoti:
Altas, Vilkas. Balfas.

Aukas įteikti apsiėmė Ale 
Navardauskas 2894 Tecumse 
St. Portage, Indiana 46368. •

Į — Italija apkaltino 16 palesti- 
. niečių pagrobusių “Achile Lau
ro” laivą.

I r...;-. Ii.n, . '

— Salt Lake City uždengeas 
colių sniego- klodu.

— Penktadienį aukso 
kainavo $326.00.

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA ; 

LIETUVIAMS.

; ) butų mūrinis. Labai geros pajamos, 
lilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

3 butų, mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys- ' • ' \

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus. ’ •

i
INSURANCE — INCOME TAX

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

Zarasiškiu Klubas tikras Tėvy-į GOVERNMENT HOMES 
nės ir gerų darbų mylėtojų bu-

Už auka Naujienų Administ-1 
racija nuoširdžiai dėkoja.

Kultūros dienos Zalzburge

Spajic 11 — lapkričio 3 d. Zalz
burge vyko Lietuvos kultūros 
dienos. Renginiu orc grama buvo
įvairi ir turtinga. Čia koncertą- 30 
vo vargonininkas L. Digrys, Vii- Pairk.

from $1 (U repair). 
Also delinquent tax property. 

Call 1-805 - 687-6000 
Ext. GH. 9617. 
for information.

Job transfered out, owner is 
selling at a fantastic . price, 
Beautiful 3 unit brk. Apt. just 

years old in Mąrųuette

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

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ava^ 

Chicago, III.
TeL 523-2775 arba 523-9191

Dengiame ir taisome visu 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdraustoj

ARVYDAS KIELA |
6557 S. Tolman Avenue *

Chicago, IL 60629 ’
434-9655 ar 737-171^

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

425« S. Maplewood, Tel. 254-74M

Taip pat daromi vertimai, giminžk 
'škviptimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.
kJ

LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko
Darbas į garantuotas.

4612 SL ...
? (i ewn; of L*k»l. .

Skambinti YA 7-9107

HELP WANTED — FEMALE
• 2 «. ** r • . - - - J*

Darbininkių reikia

WOMAN ‘WANTED, sewing 
experience necessary, to 
window drapes part time, 
teach. Call 247-4434.

niaus kvartetas. V. Ganelino 
džiazo trio. Muzikinę programa 
papildė V. Koreškovo ir R. Pc- 
žęrsldo fotoparbda. Zalzburgo 
krašto gyventojai turėjo galimy
bę susipažinti su siuofeikine gra- 
f iįa; :M- K • įtų. rlion Jo d a rba i s.

- ^■asr^isytas- radkslir.mku ben- 
darbi avimo .sutari is

Vilni ir e-viešėjo Lenkijos mo
kslų akademijos delegacija, va
dovaujama akademiko Z. Kač- 
mnreko Spalio 31 d. Lietuvos 
Mokslų Akademijos prezidentas 
J. Požėla ir Lenkijos Mokslų 
Akademijos mikseris sekreto- 
rit’S Z. Kačmarekas pasirašė Lie-

1

sew
will tuvos ir. Lenkijos mokslų akade

mijų bendradarbiavimo sutartį.

Naujienoms reikalingas raidžių rinkėjas. Puikios 
darbo sąlygos, geras atlyginimas ir trumpos valandos. 
Pasiteirauti galite telefonu 421-6100 arba darbo valan
domis užvažiuoti j 1739 S.Halted St., Chicago, Ill. 60608

Call — 778-1796

REAL ESTATE — OUT OF TOWN
V Nuosavybes kitur

—— ------- - - ---------------------- —
T\VTN LĄKĖ^, WISCONSIN

Restaurant A. Lounge with ow-j 
ners apt- /- Sėatš approximately’ 
100. Esl'.bus.' i^il'Yai at Cen
tury 21 — L. Hodges Realty,; 
414 877-21031 ’ ' ' ’

Homeowners insurance
Good service/Good prk

F. Zapolis, Agent 
3206% W. 95th St

Everg, P«rk, HL. iAjf 
»642^> 424-K54 ?

Fee fa ėėt ’ -

naw

REPAIRS — tN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
n e’ .u a n Dečkyi 

TeL 585-6624

. --.s .. Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nne
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro. ■> 

Seštad.: nuo 9 vai- r. iki* 12. ral t 
j h pagal susitariina.

TeL 776-5162
1«43 West 63rd Street
■* Chlcage, HL 60621

HELP WANTED — MALE-FEMALF 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

GOVERNMENT JOBS.
816,040 — $59,230/year.
Now Hiring. Your Area.

Call 1.805 - 687-6000
Ext. R - 9617

For current federal list

ADVOKATŲ draugija
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGY8
Darbo valandor.

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet. 
Šeštadieniais pagal susitarinų.

$. Kedzie Avė.
Chicago, III. 60629
Tel: 778-8000

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
JH ruoilatėc keliauti — kreipkitės | Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
•727 8. Wertcrn Ave^ Chiouro, £D- 60643 

TetaL 312 238-t787
pstsnuTlBMM atekaot lėktuvu. trankhihL laivų teH*- 

erabea). vWfoaStaj ir sutomobiliq nuomavimo rerervadjw; Parduoda 
draudimui; Organlsuojame kelione* į Lietuvą ir kitur Imftur; 

ffatntiĮ aplankymui Amerikoje Ir taikiame tafar- 
kebeolu ratkalata

i ftgnMjte fikzledMd Chartered Mktuvaia* tik relaia tenmati flMi

SIŲSKITE PINIGUS
I LIETUVĄ

1 RUBLIS
$1.85 A

(įskaitant perlaidą ir ap* 
drauda)

Mažiausioji perlaida 30 nrb- 
lių.Persiuntimas paremtas da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, kurios 
įvyks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

Visi mokesčiai pilnai garan
tuoti. Jūs gausite pakvitavi
mą. Jis teisėtas ir apdraustas.

GRAMERCY
Shipping, Inc.

744 Broad St
Newark, N. J. 07102 

Est. 1947

PASSBOOK 
SAVINGS...

RENTING IN GENERAL 
N n o m o •s»e us for 

financing 
AT our low IATD

inicOMt

O’*1

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 606M
I Peter Kazanauskss, Pres. Tel.: 847-7747

SERVING CHICAGO LAND SINCE 1905

Išnuomojamas nąiegatniasis 
švarus kambarys vyrui ar mo. 
terei. Geras susisiekimas.Skam
bi s ti 776-4513.

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

S247 S. Kedzie Ave. 
‘ (3120) 776.8700

MISCELLANEOUS 
JvilrO* Dalvkal

DĖMESIO!

Gaminu etek trinies mašinėles 
bulves tarkuoti. Kas norėtų įsi
gyti, skambinkite tel. WA 5- 
4878.

2637 W. 69 St., Chicago,

— Klausimai — jaunystė, at
sakymai — senatvė.

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

or 
Triaminic-12® Tablets 

For Allergy Relief

sneeze at.

ę w: Dorvy Ukorifortw. Dtvtlton a( 
Sandoz, Inc .Lincoln, Nebraska M50L

• šešt, -— Pirm.. — Nov. 30 — Dec. 2, 1985




