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— Europos bankai pirrhadieni 
mokėjo po $401 už" aukso unciją.

Panamos kanalas,, kurio teritorialinė zona ^pirmadienį buvo atiduot? Panamos valstybei

— Illinois gubernatorius nori 
skristi į Kiniją biznio reikalams 
pagyvihti. sC ■1 : z "'

— Rusai planavo permesti 
karius į Salvadorą, bet JAV 
griežtai pasipriešino. Nikaragva 
atsisakė-.įsileisti sovietų brigadą.

— Sovietų valdžia nemanė, 
kad sekretorius Vance taip kie
tai reikalaus atšaukti visus so
vietu karius iš Kubos.

ga- 
ka-

Ir 
11

Library of Cu-.^ ess ur. 
PeriodSail fJMETcn 
Washington, D. C. 20540

Y NEWS

h

The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America

The Lithuanian Daily News
Published >y The Lithuanian News Publishing Co.. Inc 

1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60608 
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
• In The-United States

PABALTIEČIAI MASKVOJE PASMERKĖ iiHITLERIO^STALINO PAKTĄ 
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;----- Reuteris ir kitog .yakąnį žinŪĮ-agentūros rugpjūčio 24 dieną
paskelbė žinią, jog 45 lietuviai, latviai ir estai rugpiūčio 23 dieną 
Maskvoje? pąreikalavo, kad trims Pabaltijo respublikoms būtų 
leista laisvai apsispręsti, nes jos buvo neteisėtai aneksuotos re
miantis 1939 metų sovietų ir nacių nepuolimo paktu.

Baltiečių grupė, tarp kurių 
buvo keturi kunigai, išdalino 
Vakarų žurnalistams išsamų pa
reiškimą, kurio data sutampa 
su Molotoyo-Ribbentropo Pakto 
40-osiomis metinėmis. Pareiški- 

. ' - ■ • c ■ -i. -1 ■ .

mas adresuotas Sovietų Sąjun
gos, Vakarų ir Rytų Vokietijos 
vyriausybėms bei Jungtinėms 
Tautoms. Jame tvirtinamą, kad 
sovietų armija įsiveržė į Pabal
tijo valstybes, vykdydama Pak
to slaptų protokolų nurody
mus. “Molotovo Bibbęntropo 
Paktas”, rašoma pareiškime, 
“buvo sąmokslas tarp dviejų di
džiųjų istorijos tironų — Hitle
rio ir Stalino, — nukreiptas 
prieš taiką bei žmoniškumą ir 
įžiebęs Antrąjį Pasaulinį karą”.

Andriejus Sacharovas, Mask
avos Helsinkio Grupės nariai ir 

kiti žymūs disidentai išleido’ at- 
'’ skirą pareiškimą, kuriame jie 

pasisakė remiantys pabaltiečių 
akciją.

piūčio 25 dieną Chicagoje susi
tiko su PLB pirmininku inž. Vy
tautu Kamantų. Atvirame pasi
kalbėjime buvo pasikeista nuo
monėmis apie PLB ir VLIKo’ 
laikyseną ir būdus lietuvių išei- ’ 
vių pastangų deriniui išlaikyti. 
Buvo susitarta pasikeisti kraštų 
bendruomenių ir VLIKo atstovų 
adresais. Siekiant išvengti lygia- Į 
grečių pastangų. LB buvo pa
prašyta ir pažadėjo informuoti 
VLIKą apie visus spaudai ruo
šiamus darbus.

VLIKo valdybos pirmininkas 
dr. K Bobelis dalyvavo Pasau- 

. lio,Lietuvių Gydytojų Sąjungos 
suvažiavime Toronte, Kanadoje. 
Ta proga pasimatė ir tarėsi 
bendrais reikalais su Kanados 
Krašto LB pirmininku J. Sima
navičiumi, Tautos Fondo pirmi
ninku Juozu Giedraičiudr Tau
tos Fondo Kanados atstovais J.-, 
Vaičeliūnu ir A. Firavičiumi.
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VICEPREZIDENTAS WALTER MONDALE ATIDAVĖ KANALA PANAMIEČIAMS

JORDANIJOS KARALIUS PAGEIDAUJA ARABŲ VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJOSIŠ VLIKO VEIKLOS

Ryšium su pabaltiečių demar- 
. šu Maskvoje š'.m. rugpiūčio 24 d. 
VLIKo 'pirmininkas dr. Kazys 
Bobelis, rugpjūčio 31 dieną- iš
siuntinėjo telegramas'at; raštus 
30-čiai> vyriausybių, kurios pasi
rašė Helsinkio Baigiamąjį Aktą, 
išskyrus penkis “socialistinius 
kraštus”. Pabaltiečiai reikalauja 
laisvės ir Helsinkio Baigiamojo 
Akto-Įiupsprendžių. vykdymo. 1,

VLIKo Taryba posėdžiavo 
Chicagoje rugpiūčio 26 dieną. 
VLIKo valdybą taryboj atstova
vo pirmininkas dr. K. Bobelis ir 
viceprimininkas inž. .Liūtas Gri
nius. Dr. Bobelis nušvietė pas
kutinių kelių mėnesių darbus ir 
H. Con. Resolution 147 padėtį 
JAV Kongrese, o taip pat at
kreipė dėmesį į neseniai spau
doje pasirodžiusias klaidingas 
užuominas apie ankstyvesnes 
rezoliucijas. Inž. Grinius supa
žindino tarybą su valdybos pa
ruošiamais darbais 1979. metų 
VLIKo seimui, kuris įvyks gruo
džio mėn. Baltimorėje. Pasiruo
šimus seimui tvarko valdybos 
narė dr. Elena Armanienė, dar
bų programą ruošia VLIKo val
dyba. Tarybos narys Br. Bieliu- 
kas pristatė bu v. VLIKo valdy
bos pusės metų pastangų ap
žvalgą, kuri buvo pateikta val
dybos dėmesiui.

VLIKo valdybos pirmininkas 
dr. Kazys Bobelis ir vicepirmi
ninkas inž. Liūtas Grinius rug-

Arafatas nori pasimatyti 
su prez. Carterių

KAIRAS, Egiptas. — Jesse L. 
Jackson pareiškė,, kad palesti
niečių teroristų organizacijos 
vadovas Jasir Arafatas būtinai 
nori pasimatyti su prezidentu 
Carterių. Arafatas kelis, kartus 
prašė prezidentą priimti jį ir iš
klausyti palestiniečių reikalavi
mu.' bet iki šio meto jam nepa
vyko. Jeigu jį priimtų pats pre
zidentas, tai tada jo prestižas 
būtų stipresnis.

Jackson atvyko į Egiptą 151 
žmonių delegacijos priešakyje. 
Jacksonas jau susitarė susitikti 
su Egipto premjeru.. bet pasku
tiniu momentu,teko pasikalbėji
mą atidėti, nes premjeras buvo, 
užimtas kitais reikalais* Jackso
nas pareiškė, kad. jis. nenori iš
važiuoti iš Egipto nepasimatęs 
su prezidentu Sadatu, tačiau ir 
prezidentas Sadatas jam dar ne
paskyrė laiko pasimatymui.

Egiptiečiai mano, kad Jackso-j 
nas, aiškindamas apie Arafato} 
norą pasimatyti su prezidentu ' 
Carterių, gali pagadinti progą 
pasimatyti su premjeru ar su 
prezidentu Sadatu. Pastarasis 
Arafato "atvirai nemėgsta.

r KARALIAUS HUSEINO PAREIŠKIMAI SEKMA-
. DIENI PER TELEVIZIJĄ WASHINGTONE

WASHINGTON, D.C. AP tikti besibaigiant šiems metams, 
žinių agentūra 'paskelbė Jorda- Ji apimtų visas santykių su Iz- 

_ . , « « • . W' • \ • V • • • • • v 1 _nijos karaliaus Husseino pa'reiš- jraeliu sritis ir išryškintų Pales
tinos Išlaisvinimo Organizacijos 
siekimus. Konferencijoje būtų 
kreipiamas dėmesys i Jungtinių 
Tautų rezoliuciją 242. Ji pripa
žįsta Izraelį kaipo žydų tautos 
valstybę. Karalius yra priešin
gas palestiniečių siekimams su
naikinti Izraelį. Tuo reikalu jis 
pareiškė:

— Nėra jokio klausimo, kaip 
sulikviduoti Izraelio valstybę. 
Yra tik: klausimas pripažinti ki
tiems tą teisę (teisė egizstuoti). 
ypatingai palestiniečiams, Pa
lestinos. žemėje, ir garantuoti 
teisę visiems taikingai gyventi 
šiose srityse..

kimusi pasakytus 'sekmadieni 
per televizijos 'ABC tinklą. Jis 
pageidavo, kad dar šiais metais 
butu sušaukta visu arabu viršų- V- V V
niii konferencija ir išspręstas 
arabų-izra elitų konfliktas. Taip 
pat pareiškė vilti, kad iki kon
ferencijos arabų kraštuose su
bręs mintis, jog Izraelis turi tei
sę egzistuoti kaip valstybė. Tam 

• dalykui buvo priešingi dauguma 
■ palestiniečių. Konfliktas būtų 
lengviau sprendžiamas, jei Iz
raelis sutiktų duoti palestinie
čiams autonomiją. Jos forma ir 
detalės būtų' aptartos derybose.

Karalius Husseinas pareiškė, 
kad arabų viršūnės galėtų susi-

BENDRA KOMISIJA TVARKYS KANALO REIKALUS 
IKI 2'000 METŲ PRADŽIOS

PANAMOS SOSTINĖ, Pana
ma. — Viceprezidentas Walter, 
Mondale. Kongreso ir Valstybės 
departamento atstovų lydimas, 
sekmadienį perdavė Panamos 
vyriausybei suverenines teises 
visai 10 mylių pločio Panamos 
kanalo zonai. Panamos sostinėje 
įvyko didelės abiejų valstybių 
ceremonijos, kurių metu buvo 
pasakytos oficialios kalbos ir 
atiduota Panamos valstybei visa s 
Panamos kanalo teritorija.
' Nuo'spalio 1 dienos visus Pa
namos kanalo teritorijos reika
lus tvarkys bendra JAV ir Pa
namos kanalo komisija, kuri 
tvarkys laivų plaukiojimo reika
lus iki šk>„ šimtmečio paskuti
nės dienos. Tą dieną, t.y. 2000 
metų pradžioje, panamiečiams 
bus galutinai perleista Panalo 
tvarkymo reikalai, turtai ir tei
sės patiems administruoti. Iki 
to meto Panamos-kanalo reika
lus prižiūrės ir tvarkys virš mi
nėta komisija. Amerika pasiliko 
sau teise įsikišti, i tos zonos sau- 
gumą tiktai tuo atveju, jei Pa
namos vyriausybė nepajėgtų pa
laikyti tyarkos- ir : negalėtu ga
rantuoti Jaisvo laivų plaukioji
mo" Panamos kanalu. Visi pa
reiškė vilties; kad" toks klausi
mas nebekils, nes Panamos vy
riausybė esanti pasiruošusi 
rantuoti laivų plaukiojimą 
nalo' vandenimis.

Suvereninių'kanalo teisių per- 
davimas ivvko viena diena’ anks- w . V
čiau. Jau paskutinę rugsėjo mė- 
nėsio- diena', sekmadieni, ivvko v-
tas perdavimas. Sekmadienio 
rytą Panamos kanalo rytinėje ir 
vakarinėje dalyse, prie Atlanto 
ir Pacifiko, buvo nuleistos Ame
rikos vėliavos. Kanalo zoną sau
gojusieji Amerikos marinai iš-

MADISON, Wis. — 
gressive žurnalas jau 
visas atomo bombos 
Žurnalas buvo patrauktas teis
man. bet apeliacijų teismas pa
tvirtino teisėjo sprendimą ir 
lęido - žurnalui" skelbti atomo 

■ bombos paruošimo būdus ir 
sprogimo mechanizmą. Teis
muose ėjo gana aštrus ginčas 
tarp prokuroro ir advokatų, bet 
galų gale teisėjas, o kėliau ir 
aukštesnis teismas leido tas ži
nias skelbti. Dabar tą patį da
lyką padarė The Progressive ir 
su neutrono bomba. Galimas 
daiktas, kad rusai jau pavogė 
atomo bombos paslaptis, o neut
rono bombos paslapčių dar ne
turėjo. Jeigu žurnalas tas pa
slaptis paskelbs, tai rusams ir 
vogti nebereikės, nes žurnalas 
viską jau surašė ir paskelbė.- 
Žurnalas tikisi laimėti bylą 
teisme.

SEKRETORIUS VANCE DAR TARĖSI SU ANATOLIJUM D0BRWNU
PADĖJO PREZIDENTUI CARTERIUI PARUOŠTI 

KALBĄ APIE RUSŲ KARIUS KUBOJE

KALENDORCLIS

Spalio 2: Mena, Angelai Sar
gai, Pavandė, Vėtra, Girdutis, 
Buteika, Eidvilis.

Saulė teka 6:47, leidžiasi 6:33.
y f
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United

Automobilių darbininkų 
unija pasirašė 3 metams 

darbo sutartį
DETROIT. .Mich.

Auto Workers unijos darbinin
kai didele balsų, daugjltna pa
tvirtino ūnijos vadovybės ir 
General Motors korpdracijos pa
sirašyt darbo sutarti' sekantiems 
3 metams. Už sutarties tvirtini
mą balsavo 129.374, .prieš balsa
vo 59.391. Sutartyje numatyta 
anie $10,000 algų ir priedų padi
dėjimas-Jaike 3 metų, daugiau-} 
šiai skirta pragyvenimo išlaidų 
padidėjimui - padengti. UAW rius supažindino sovietų valdžią 
unija turi apie 460,000 narių.

NEW YORK. N.Y. — Valsty
bės sekretorius Cyrus R. Vancė 
pirmadieni turėjo būti Panamo- 

i je ir dalyvauti Panamos kanalo 
' zonos suvereninių teisių perda

vimo ceremonijose, bet jis ne
galėjo ten skristi. -»

Visa sekmadietil^sėkretorius
*" ’ • V »r- * *• ■ ‘

tarėsi su prezideMu Carterių 
dėl pirinadienio vakare visam 
kraštui ruošiamos kalbos, turė
jo pasitarti su Meksikos prezi- 

’ dentu Lopez Portillo', o pirma
dieni dar karta susitikti su so- 

i vietų ambasadoriumi "A. Dob- 
rytiinu.

Reikia manyti, kad sekreto*

jis 
gy- 
val-

di^uį pasakė kelias^ kalbls, pa
brėždamas, kad mariai
atvyko r į Ku; > gries / 17 metų. 
Jie yra ši’4" ^ien, jie pasiliks 
rytoj. Saxo, nes Kubai " xxaiin- 
gi instruktoriai miems ka 
riams apmokyk vartoti moder
nius ginklus.

Castro tvirtina, kad Kuba yra ’ 
nepriklausoma valstybė ir kadi 
ji gali instruktoriais kviesti to
kius žmones, kurie jiems labiau
siai reikalingi. . f

D ktatorius Castro „tvirtina, ■ 
kad niekas negali uždrausti ru
sams pasilikti Kuboje, nes Ku
ba esanti nepriklausoma 
torija.

KITAIP GALVOJA 
WASHINGTONAS

WASHINGTON. D.C. — Dik
tatorius Castro nepaneigia ži
nių apie Kuboje sovietų karei
vių buvimą. Jis pripažįsta, kad 
jau 17 metų Rusijos karo jėgos 
esančios Kuboje.

Kad sovietų kariai anksčiau 
buvo Kuboje, tai nereiškia, kad 
jie ir toliau turėtų ten būti. Jei
gu Kuba r c i gauti soviet u karo 
vadų instrukcijas, tai gali leisti 
savo karius į sovietų teritoriją, 
kad ten mokytųsi. Ten bus daug 
parankiau, nes visi sovietų gink
lai yra vietoje, nereikia jų vežti 
Į Kubą.

Pagaliau, sovietų instrukto
riai galėtų apmokyti Kubos ka
rius kitose valstybėse. Tie ap
mokyti Kubos kariai jau dabar

kilmingai sargybas perdavė Pa-j duoda Panamos kanalo zoną 
narnos atsiustiems kanalo zonos 
daliniams. Ta proga Amerikos 
Panamos karo jėgų vadai pasa
kė atitinkamas kalbas, ir pasi
žadėjo tvarkyti reikalus pagal 
1977 metais pasirašytą, o vėliau 
patvirtintą susitarimą.

Visoje Panamoje keliais atve
jais skambėjo bažnyčių varpai 
ir sproginėjo šventėms paruoš
tos raketos. Visi krašto gyven-

su pagrindinėmis .?fpręzi4ąnjė

Carterio mintimis, kurias 
pirmadienį pasakys krašto 
ventojams. Jeigu sovietų 
džia norėtų pakeisti savo nuo
monę ir patikslinti faktus, tai J vadovauja Angoloje, Abisinijoje 
jie dar turi kelias valandas ir kitur esantiems savo liaudies 
faktams 
nenorės 
tai prezidento paskelbti faktai 
jiems bus labai nemalonūs.

Prezidentas Carteris norėjo, 
kad sekretorius Vance būtų 
Washingtone ir jam padėtų pa
ruošti galutinį svarbios kalbos 
tekstą.

DIKTATORIUS CASTRO 
GARSIAI ŠŪKAUJA

'HAVANA. Kuba, 
diktatorius Fidel Castro sekma-

patikslinti. Jeigu rusai 
padaryti patikslinimą.

engėjams. Bet dabar faktas yra, 
kad sovietų valdžia atsiuntė 
Kubon žymiai daugiau karių, 
negu iš tikrųjų reikia Kubos ka
reiviams apmokyti.

— O’Hare aerodromo bokštų 
kontrolieriai reikalauja dides
nės pagalbos, nes jie nepajėgia 
tinkamai sekti visų lėktuvų.

Walter Mo**r*t

Kubos
— Kubos gyventojai labai ati

džiai seka Havanos kareivines, 
kur laikosi sovietų kariai.

Viceprezidentas Walter Mon- 
’ dale pirmadieni perdavė Pa

namos vyriausybei suvere- 
’ - nines Panamos kanalo 

i"' ' žcnnfe teises. c

banamiečiams. Visame karste- 
■ buvo sakomos kalbos ir pamoks

lai apie JAV zonos' atidavimą 
be karo.

Sekmadienio vidudienį Bal
boa aukštumoje esančiame Ame
rikos marinų centre buvo Nu
leista Amerikos vėliava ir iš
kelta Panamos kariuomenės vė
liava. Amerikos marinai kanalo 
zonos sargybas perdavė pana
miečiams. Ir vėl suskambėjo vi
si varpai, o Panamos preziden
tas Aristide- ■'’oyo pareiškė’:

— Šiandie:- Pc : *ma atgavo 
pr; 7' metus prarastą terito* 
i..lintegralumą, nepriklau
somybe ir suverenines teisės.

Viceprezidentas Mondale at
skrido Į Panamą vėlai sekma
dienio popiet. Jį į Panamą at
lydėjo gausi Kongreso ątstovų 
delegacija. Mbndale iškilminga
me susitikime ■pareiškė, kad jis. 
vykdydamas 1977 metais pasira
šytą ir vėliau patvirtintą abie
ju valstybių susitarimą, atvyko 
oficialiai perduoti Panamos ka
nalo zonos teises. Jis pareiškė, 
kad 2000 metų pirmą dieną JAV 
vyriausybė perduos visą Pana
mos kanalo turtą*. Kai baigėsi 
šios oficialios ceremonijos. buvo 
suruoštas didelis banketas.



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIME 
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai , 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

bidpiiao susilaikymo tyrimo daviniaiDėl prostatos padidėjimo šlapimo susilaikymas reiškiasi obiektyvisis daviniais. Apie juos reikia vyrui ž'noti. tada sėkmingiau gydytojas tokiam vyrui ga-., lės padėti. (Mediciniškas raginimas)ties testamentą per gydytojo negalėjimą reikiamai tokio' riebulio ištirti. į
STRĖNŲ APŽIŪRĖJIMASInkstų skausmingumas susekamas sutrenkiant kampą tarp stuburo iš šonkaulių pradžios (iš užpakalio). Dauguma strėnų skausmų esti nervų-raūme- nų kilmės. Tais atvejais skausmai esti pagal stuburo abu šonus. Tikie nervų-,r a u m ęn ų skausmai stipriai keičiasi pacientui keičiant , padėtį. Priešingai esti su insktų skausmais-jie

Iki šiol s'.iiipažinome su pa- c e.ito juntamais šhųiimo susilaikymo negerumais. Tai subjektyvūs daviniai. Yra objektyvūs daviniai gydytojui paeien- niai apturimi gydytojui pacientą ištyrus. Subjektyvūs (paciento nusiskundimai) prostatos padidėjimo reiškiniai yra paties paciento perduodami gydytojui. Jie pamažu prasideda. Jie gydytojui reikalingi žinoti. Jis juos gretina su gautais po paciento ištyrimo daviniais. Tik gydytojo apturimi daviniai pacientą iš tvrus galutinai lemiatolimesnį paciento gydymą. Gy- yra pastovūs pacientui keičiant dytojas urologas (šlapimo takų pa<iėtį.specialistas) urologiskai iština' PER IŠEINAMĄJĄ ŽARNĄ vyrą, įskaitant gydytojišką, ap-| __žiūrėjimą, šlapimo srovės tekėjimo gausos nustatymą, po nu- sišlapinimc' užsilikusio šlapimo kiekio susekimą, šlapimo ištyrimą, inkstų veiklos patikrinimą ir radiologišką fX-Ray) tyrimą.
: .PILVO SIENELĖS

APŽIŪRĖJIMAS.

rna, turi neurologas gydytojas f*/ S ištirti visą neurologinį paciento stovį. Svarbiausios nervinės kilmės šlapintu susilaikymo priežastys yra Mos: cukraligė, sifilio pakenkti strėnų srities nervai (tabes dorsglis) ir nugaros smegenų suspaudimas (dėl auglio'tumdro ar dęl išnirusios Į pagalvėlės-slipped distj). .Prostatos dydis nėra tikras nurodymas į šlapiųio lako užsi- > kimšimo laipųaįi^ęr išeinamą- r. ją žarną pioštatąv apčiuopiant f ji gali atrodyti labai didelė, bei F jos vidinė .dalis gali tik mažai F užspausti pro ją praeinantį" šia- t pimo lataką (urethra) Tas fak- > tas esti patvirtinamas darant šlapimo' takų X-Ray ar čystos P Į kopuojant (ir kartų tą lataką j apžiūrint). Net ir toks ištyrimas ; nenustatys,' ą? prostatos operacija reikalinga, nes šlapimo pū- Į slė gali būti kompensuota (ompensated): nors ir bus šlapimo susilaikymas dėl prosta- _.tos padidėjimo^, jos sienelės kol kas gali 'būti^abai pastorėjusios (raumenys- padidėję) ir su didesne jėga šlapimą iš pūslės pajėgiančios išspausti.
TYRIMAS

tokiam palikti nors ir ir dali-

šlapi-Ištempta-šlapimo pilną mo pūslė lengvai apčiuopiama pilvo apačioje liesam vyrui. Jei vyras yra žymiai nutukęs, sunku apčiuopti bet kokią masę. Už tai patartina visiems vyrams nenešioti pilvo kaip arbūzo- Reikia .laiku suliesėti ir gorčiais geriant alų savo pilvo sta-

Įnervavimofneurologinis ’ stovis šlapimo takų gali būti nustatytas ligoni tiriant per išeinamąją žarną (rectal examination). Nustatoma išeinamosios žarnos uždaromojo žiedo (sfink-’ t’ėrio) stiprumas (tonusas)) ir šakumo srities jautrumas. Mat0. šlapimo takai ir minėtos išeinamosios žarnos ir šakumo'.vietos- esti tų pačių nervų jnervuoja- mos. šitoks tyrimas atliekamas turint, pirštinę, gleivingą, pastą ir šakumo jautrumui tirti špil- kutę.Jei randama atsipalaidavęs žarnos žiedas ir sumažintas ša-

kotnpėiisacijbs stovyje neribotam laikui. Tada esti prostata padidėjus n ai šlapimo taką užspaudus,bet pastorėjęi. jos sienelės raumenys pajėgia visą šlapimą -iš pūslės lauk išspausti. Nors ir tais-atvejais esti dažnas šlapinimasis ir veržimas (urgency), bet pacientas prisitaiko prie tokio stovio gana gerai. Kol nęsi-

i

M. ŠILEIKIS Šventadienis (Angį, .piešinys)

Ji yru be jokios energijos ir neima vaistų — atkrinta. Dar 
daugiausiai išeina nešvarumai Stellazine, 2 mg. tabletės to- 
š moteriškųjų, bet ji nekrau-1 
įuoja. Kartais guodžiasi, kad strėnos skauda- Mėgsta ji vieta sau po kambarį vaikštinėti pirinyn ir atgal ir su savimi ji garsiai kalba. Iš trobos ji visai jijo išeiti ir vengia svetimų žmonių, šiaip po namus kol kas apsitvarko.Man atrodo, kad ji yra iš prigimties jau su netvarkingais nervais. Kiek pažinau jos dėties 
r tetą, tai kaip'čia išsireiškus. jie buvo “mandrūš durniai”. Jos tėvų nepažinau, bet jos molina jauna mirė širdies liga- priepuoliu. Ji liko našlaitė, kurią augino jos teta, o paskui dėdė.

kiems nuolat imtinos. Jas gau
si iš-sąvo gydyti)jo. 'Sėkmės. Vėl 
parašyk.

Dabar ji yra 61 metų amžiaus. Taigi. Fonas Daktare, prašau patarimo ir jeigu būtų reikalinga vartoti estrogenus, tai prašau prisiųsti receptą. Gal ji nuo estrogenų pasidarys ener7 gingesnė, nes ji dabar visai be ūpo ir energijos. Taigi, iš anksto labai širdingai dėkoju. Su pagarba.ATSAKYMAS, Žmonai reikia būtinai imti vaistus visą jos gy
venimą. Kitaip elgiantis nieko gero nebus: ji vėl 'atkris dar baisesnei! negalėm Ligoninėje ji pasitaisydavo', nes ten vaistus reguliariai ’įteikdavo' kasdien. Taip turi daryti ir tamsta. Jeipiamas guzuotuinasč nešime- .prietarais, žinokime, kad tokie kjtėip negali, pristatyk ją ligo-t’riškumaš • ir -.kietumas dabai laikai .jau praėjo. Mes nė•,.vie- stipriai nurodo' j prėstatoje esą- nau jau nesinaudojame .šė-pni- A«ži- Tais atvejais .ninkaiy bei MikaMos pranašo- "

• - -'L -.j Į r , L 1 -i- J. wwr> T-4-»7rzAC-< AcwvzJ-vv4 *1 £•_ rWH»Al 1itita šTžpiino taxu ^uiriKimų-, r—t— ----------_ . - - .nffliėtarstovis įali iižšifešfi ga. l>aeienU urologui (šlapmo ta-į ^™za^ys^g-j
ninėn- Kitos tokios ligos kamuojamos neišeina iš ligoninės. Tai paveldėta negalė-didelis nusi-

ADELĖS DUOBLIENĖS 

SVEIKO MAISTO 
RECEPTAS

teku praktikos gydytojas-perduoda J ūiaĮs* Gydytojams yra žmonos] hernias, deprėšija. Daboki kad>
’ : ; -rę< ■ <4-^ -.-><.^1^,* ZXI.4-o_i rla'iirfolim'Kžyii -j^riATSi^vc’ iv

minėtas styvis gmi ; - . « ■- , Į
na ilsai ft’ ,fel tį pMšiitis bį>e- » tvirkymo. specialist). Jis dymo budai. Todėl statas .raciji ganWi atidėta' ■iįėribo-^le operuos prostatą. lietuvis tml pildyti gydytoj“tam Tąikūi-. ' '* “' J: S -.v.-; .? ■■ t

" PROSTATOS
/ NĖRĘGŪLIĄRUMĄS iTiriant jiifšfū* pėY’ išeinamą- . . , .lėp-šiftio vvrb

ŠLAPIMO TEKĖJIMO 
: GAUSOi Vidutinio sveikatingumo, ne-

ji nemėgintų sau pąkenkti..... ...................Maitink* ją Sveikiausiai^ Už-. h— & vdvtoj'ol ^Ūik ją kuo maloniaųšiai-ką ji nurodymus, visose, šritys^^k’ai- gali-te^'uį atlieką, _ tant*-. ir prostatos ::padidėjihio gausi.,Bet turi būti;ianista glau- i yhi sudėtingas, ūžiame sąlytyjč'su savu Rytoju.-Vaištaf gęin nuo'depresijos. Nesirūpink apie jos šeinios što-
Ęsfrdgenų

; Eggplant, SkerbučiaiEggplant vaisių nėpfetuti ,;5r nupjauti plonai abu galus. Nub kotelrb’, 'plonesnę dalį',’ siipiaus- tyti, kaip dešrą, 178 inčo storumo griežinėjėnitš- Stdrestliąją jo' dalį peipiaūti išilgai per £j- sę ir supfaustyti' tokio pM' štb- rūmo pusgriežinėlėifi. Sėdėti į1 išklotą baltu*, popėriė blėkūtę, kaip1 sausainėliūS, B "džrovaifti T>riė gerai įka‘i tintoje 'bdkaitėjė 225’F. 20 minučių? Po to"^siV mažinti teinperiitūrą' iki1 j 75 F. Ir baigti džiovinimą.Skrebučių = drio'yinimui■■ tinka vidurine, orkaitės dalįs^ J,uos ■naudoti vienus, arba s& vąr.škės. padąžįi.-. ušk^pdžįpj, ."Šųti’Ujiiiiti arba ploiiiaū dryžękįąiĮS šupiąu?. ■styti t:j?skrebučiai ,tinka .kąi-..o. priedas, prie mėsiškų yhlgįų ga- iminimo, kaip tai, maltinių,-Jrir- tintikų, taip pat prie šAlbtų,. ar kriiopų,..ganįiįuų.,,i4>f,,n<
"’‘t P a š Ua'fraU- '■'r‘.... l . .T- Ėggpląht, yįa. -haii'dihgą <^r- žovė turinti kalio ir kitu mi- YierbĮjį "f vitanjhi^,, ir'-krakmolinių medžiagų, bei medienoj. E^g^ląnt galiniu kgp; ti,, apTfepihli su' būKyftiais ir kviečių. dąiga.is^.kiiųšU. SU sa, marinupų kaipo , užkaxiž.ięi bei,: pratųrįįn^umį ■ drenos sda vį- nio

tyatkvma. Jis
bet teisingas.- Todėl ivišt švi^ki-. tmųnčid šlapimo takų užsikim- mės. slėpinio takų ūžsikimšiifto. ,, >tekėjimo frėikždūčfsė. ■ Tatla . mes - galėsime praeitis, v isą energiją šu-padidėj usiosf Reikalui atsiradus,' nedelsk vež- aįsakančiai A ligoninėn. Tokios ligos ten lik ir gydomos. Namuose tokie ligoniai tik .trumpam pasivieši,'

tin^ neversti Tik fad-i «vdvto- kūmo iautrunms Gduriant ri ž+tte vyro ^apimd tekėj^nd i'rėį|^ūčtsė. ■■ Tada . m galėsime - Praeitis, v įsą energiją su-tme ersto.TA ? jautrumas (Manant W talkinti, k«į^'J^et^dabariyjeRiė- laikvmo kilmė priikiriama nėr- Tas nUriodvli" gali' į prostatoje ėenfciiietrų per sekundę (cc) Jis imsis musų • see*)'. Sumažėjufei šlapimo: lėkė-į prostatos negales___ . .jimo gausą yra ^gėras.’rodykli į to vyro -šlaipinicf susilaikymą kartą : (obstructive liropathy). Nors * var tūkstančiais doleriu kainuo- - < ja nčių instrumentų šlapimo te- kėiimo’ gausai apskaičiuoti-, Ca-j ^jlifornijos universitete dirbąsj STENKIMĖS TEISINGU ;urologas profesorius Marshall| ATSAKYMU PASINAUDOTI '4 naudoja nieko nekainuojantį i metodą minėtai šlapimo gausai susekti. Jis naudoja puodelį ir KLAUSIMAS. Gerbiamas .Pone ' Daktare, prašau patarimo dėl mano žūidnds nėrvinės ’ ligos. Kaip .tik ą'tvAžTAydDiė. j Ameriką in., Už potdš metų ji pradėjo? Sirgti nėFvų paįri-i nW. Jail dėt būnant Vokiėtij'Oje,. . j Ai p'raiiėjd reikš tik iterVU pa-. krikiiYib simptoniii, ‘čia Amerikoje jau ji blivo šešis kartūs ffėfVų institiltUose ir juosė prą- fei'^O -virš pelikių mėtų. P&škli- tiūį kartą ji blĮVo Agentai insti- tlitė i 97 k ni. Jį tėiiiai išbūvb G mėti. \5są laiką, kuomet ją pą- lėisiia’vo iš ligoninę^ no' porbs- treje'to mėnesių^ji vėl pf-adėda- vo atkristi. Vaistų, ji nenori vartoti ir kai jai primenu apie vais- i * . r - - J . į hiš, lai ji visai triukšminga IŠVADA. Jau atgyvenome tifos . . . .... , , ’S .. . • -{pradeda būti. 'laikus, kai tvarkęnięs. --------Įvairiopas negalės vien žolelėmis ar kitokiais burtais bei

jas pajėgs tinkamai kiekvieną spilkute) — tada šlapimo silsi-,vyrą mediciniškai ištirti.bus-vyras’ rašosi pats Sau inir-lviniani sūtrikiniūį. Tada, žino- esamą' vėžį. Prostatoje apčiūo-

ream 
chine

laikrodiSavų namų ramumoje pa- : Čientės pradeda šlapimo srovės gausos matavimą: Jis vonios kambaryje pradeda šlapintis j i tualetą. Srovės nenutraukdamas, jis per penkias šekūndėš , šlapinasi į indą, c tbliaų-.irgi šia-' .pinasi į tualetą, -Puodelis tūri , turėti sienelėse tūrio matavimus. Padalinus puodęlyje per 5 sekundes surinkta šlapimo kiekį iš penkių, turesiiiic šlapimo srovės gausą-.(urinary flow rate) - Kai šlapi nib srovės gaū- sū nukrinta žemiau penkių kubinių centimetrų per sėkūYidę (5cc/secĮ žynius, šlapinip susilaikymas jau yrą galimas.

tvarkyti. Daugiau apie tai kitą' PASISKAITYKIT Consultant, July .1979 ' ; ’ ..

ŽMONA SERGA-VYRAS 
NEŽINO KAS DARYTI

JT

Remove hard callus 
skin without r 

cutting, scraping!

kai tvarkėmės savas]1 , , .l^askutim karta ]i vartom I l z"i_ J c *- * ",... , .(vaistės: Elavil, 25 nig., vieną ĮNavane, 5 mg. vieną kapsulę iš ryto ir oinant guilt. Kai ji būdavo 'ligoninėje, jai duodavo estrogenų, nes ji nenormaliai sirgdavo' mėnesinėmis (kartais net du kartus per mėnesį).Dabartinis jos stovis yra toks.KNOW YOUR HEART

■.-c

ė

DO NOT 
SWIM 
PAST
Um

From feet, hands, elbows. 
Doctors fina that hard, thick, 
■calttfses often can be softened 
and removed medically. The ' 
šame ingredient doctors find 
So effective is available. Tn 
DERMA+SOFT™ Medical For
mula for Hard Callused -Skiri’. 
5 Safety Fir$t--ln Ths Water, Tot

The “danger Season’** fot 
water and boating deaths is 
now Well underway, warns an 
insurance safety expert.

“Four out of five water- 
related fatalities occur during 
the SYmrrrYer YTfdnth^/’ įfointš ~ 
out MiJ4 Nachbar, Director 
of Loss Control for C^A 
Insurance^- n . _ r

“But mOst/o( these acfek.r 
dents could be avoided by 
following A few basic safety 
rules,” says Nachbar. “One 
of the most obvious is to 
swim only fn designated, and. 
guarded arėas and never šįivnn 
alone. ’ /

“However, many don’t re
alize that mdst drownings — 
more than 60 per cent — re
sult from non-swimming acci
dents,” he reports. “These are 
usually cases of people falling 
into the water from docks, 
shores, bridges or boats.”

Nachbar offers these sug- 
y gestions for substantially less

ening the risk of this type of 
accident: y ; •
• Obey all warning šigns 

cčnę^mlhg thė water and 
shore conditions.

• Witch for harmful de- 
? bris on lake bottom, shorehne

Mid beach. ’..s' t
# Cautroh your children 

’ about the hazards of the water
in the area.

♦ If you own a boat make
ture it is examined annually, 
by the local Coast Guard Aux
iliary for the proper safety 
Fįtnbment, such as fife *pfe- 
servers^ anchor, filrfc ^tin* 
guisher, distress flag, horn and 
running lights. ' •

• Observe water coQrtesyk
♦ Be sure your boat is 

equipped with one life jacket
’ for every person on the bFoIt. 
,1 • t ha t ch i fr
1 a

INDUTY

fh’Osė who cnn sk-im alwiyt 
wear life-, jacket* while <5n 
board boat or near the dock 
area.

• Inner thhes and .afr-fiRed.
1
presėrvers evd $hcruld iot ba

• H* 
pie in the 
skier. . f

swrmmmg toys are h'ot'Efe' 
preservers etai should lot b* 
considered sis šnčh.

įVe *t fepst tWo peoi 
e boat wneif putting 4

1 4 ’ Warn all off-boat swtrn- 
tners and skiers to nGty -cteac 
of the motor area of the boat.

iTadibdr sajjA mist drowft. 
Ings occur due to lack of abd-. 
ity to swinx erKi^etteHn*atn»< - 
therr abilities. He suggests that 
one bl the b^t to pre
vent drownrttgs is to *nroį 
children in swmtmmg -e&'sUįl 
offered by the local -Red Oas» , 
or a park or school district. * *' ’

He also recommends learn
ing the technique of.Mouth- 
to iftouth WWtitcWaffcd at t 
prėvefttivė measure. . ,t j ..,

“lt just taikės 
thought and 
Nachbar, “to make sure that 
this ‘dagger «e«on^ok feaMr 
FnQrtf 4maips dtrietty a season 

vn X>Uun <rad Ajorinent.”

tcrxoooc ooct

r s

J&oods nut mi
r' 4*1 £*:'**«'

a,

1* the place that Is mad® 
Mt of dreams. And, U.S. Savings 
tlcnd* have been helping to make 
bappy dreams come true for years. 

Now, Bonds mature in less than 
'ix years. That means your dreams 
ah come true faster tha n ever before. 

You can buy shares in your perti- 
■niAr aream by joining die PayrdH 
svingu F»aa '0>*-re v<>u work, or the 
ur*ba-Mo.<th plan where you bartk. 
"'*»• >reyv<j know n, vour American

• c

No* E Bondi pay b*W to
DHtxint* of ft r**rv 10 montAmjd tHi ftrwt

BdaA ar* rmplamad if IftK. ifto&vn. • 
dmtn-yid. When ’wwUd uvy cfcft hm 4 
at your banM h ftrt. kibMrt » Mtvfv T
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ALGIS TRUCHANAS

John Murphy man pasigyrė,, kad jis Algį Truchaną pažino, * matė ir su juo kalbėjosi, bet kai prie baro išsikalbėjome, tai aš įsitikinau, kad* jo žinios apie Šiauliuose gimusį lietuvį buvo labai silpnutės.Su Truchanu niekas jo neri-, "šo. Jis matė Truchaną, kai jis kelis kartus buvo užėjęs į Wrest Rooms barą ir čia išgėrė po stiklą alaus. Jis skaitė laikraščiuose, kai Truchanas žuvo Pietvakarių ^Tasmanijoje, bet jis su pačiu Truchanu nepasikeitė mintimis, nes Truchanas su nepažįstamais imažai tekalbėjo Truchanas bu- ?vo lietuvis, kalbėjo rusiškai ir vokiškai,' bet anglų kalbos nemokėjo, ,o kengūriškos kalbos visai nesuprato.Kai paklausiau, ką Truchanas gražaus padarė, tai nežinojo, Jką man atsakyti.’— Jis nufotografavo Podder įežerą, — man atsakė.— TaLneturi būti'toks sunkus dalykas, — aš jam atsakiau. ? —Tai-kas tame ežere yra gražaus ?; — aš- paklausiau.— Nieko, — jis atsakė, — bet Truęhąųas ežerą apvažiavo, iš- mieravęų gylį nustatė ir padarž labai gerų nūbti&ūkų.— Ar tau jo*?!‘patiko? -— paklausiau.1 1 A-Hįu: ;
• i f /t ’ - A— Nuotraukos buvo labai gražios; bet pats ežeras — niekai. •Nieko aš jame nemačiau.—Tai tau labiau patiko nuobraukos, negu ežeras? .—’ Nuotraukos visiems labai patiko, bet dėl ežero nevertėjo važiuoti,- nes yra ir daugiau pa- ■ našių ežerų.; — Bet žmonėms ežeras patiko? — dar paklausiau. «— Kai pamatė Truchano nuobraukas, .tai-iš Canberros ponai lėktuvais atvažiavo pasižiūrėti, *‘kokš tas ežeras gražus”, o anksčiau, tai nei ežero, nei jo grožio -nematė' it apie jį"nieko negir- ■^ėjo:

Rašo VLADAS RASČIAUSKAS

(Tęsinys)atvežtas pinigas buvo gražus dalykas, bet Podder ežeras mažai kuo skiriasi nuo kitų ežerų.Iš pokalbio pamačiau, kad tam Murphy gražiausias dalykas buvo pinigas, o giežiausias jam paveikslas buvo britų karalienės paveikslas ant australie- tiško popierinio pinigo.Jis negalėjo suprasti, kaip aš vien tik dėl Truchano galėjau skristi į Hobartą.— Jei būtum arvažiavęs, kol jis dar buvo gyvas, tai gal būtum ką nors ir laimėjęs, bet dabar vargu ką išaiškinsi, — jis man pastebėjo.— Tu esi kaip Australijos lietuviai, — jam atsakiau. — Jie Truchano nesuprato. Jie jo net nepažino. Matau, kad jį matei, bet jo nepažinai.!.— Čia gyveno Patricia Giles, tai ji Truchaną pažino ir suprato, bet ji jau nėra gyvųjų tarpe.— O kas su ja atsitiko? — paklausiau.— Skrido į Canberrą ir dingo,— jis man atsakė. — Ar lėktuvas įkrito į vandenį, ar dingo dykumoje, taip ir neišaiškinta,— man pasakė Murphy. — Jai patiko Truchanas.(Bus daugiau)

Vladas Rasčiauskas aplankė Pacifiko vandenyno salas, buvo Tasmanijoje.
V0LDEMARININKA1 VOKIEČIU 

OKUPACIJOS METAIS
JUOZAS AMBRAZEVIČIUS(Tęsinys)

įvykius sekc ir
- - i
pagal užrašus j 

Sustojus pras-

Tai sutiktum pasakyti; kad (bais-

Zarasiškiu klubasZarasiškiu Klubo valdvbos posėdis Įvyko rugsėjo 22 d. Petro ir Onos Blekių namuc'se. Iš pranešimų paaiškėjo, kad piknikas davė pelno". Valdyba plačiai aptarė rengiamo banketo reikalus, kuris įvyks šį šeltadie- nį, lapkričio 6 d. Vyčių salėje. Gauta padėkos laiškas už auką nuo Jaunimo kongreso valdybos.Banketo bilietai platinami iš anksto, kad būtų galima žinoti, kiek stalų užsakyti. Būtų gera, kad klubo nariai ir pritarėjai atneštų fantų laimės šaltiniui. Buvo pasiskirstyta banketo dar-

persa-geriau nedasakyti negu kyti . . . Tačiau bent baigdami, negalime išsilaikyti šalto istoriko plotmėje. Esame gyvi žmonės ir žinome, kad rašome apie gyvos tautos kruvinus žingsnius dygiame kelyje.- Negalime savo širdyje nenusilenkti prieš ma-

Sustojam čia juos registravę iš 1945 metu, minga pakartoti anų įvykių registruotojo pastabą: “Tenkina- mės čia baigdami rudosios okupacijos istoriją. Ją rašėm suspausta, bet ramia širdimi, bepykčio ir pagiežos tani, kurisjžosios tautos tuos žmones, kuinus buvo šiurpiai nuskriaudęs. I rie save paaukojo rudajam sli- Norėjom užspausti visas, nors jbinui, kaip anoje legendoje, ir skaudamas, žaizdas ir vaizdą! parodyti objektyvų. Norėjoine jų tauta butų ištikima jai deramai garbei. Ir ji tokia ko.
kad pri- išli-

Spalio 9-osios proga - ateities vaisiai

privalome ap- olielies augimo naudingas ir Pirmiausia ar
rodo tasI faktas, kąd prieš visos organizuoto; Europos girk’uuti.s puolimus atsilaikė kelis šimtus metų- I/e.uva suklupo ne. priiš fi* >as, bet priešklastą ir apgaulę Ta pati klasta vyksta dabar, ji bus ir atei- galimybė ne-

zme

Sodiname obelį, kad ateityje Ne apie tai kalbama, bet apie iš jos vaisių būtų nauda ir tu-į tai kodėl būdama didelė ir ga- rėtunični pasitenkinimą- Kad linga nepriklausomybė prarado, tą gautumėm svarstyt visas ■ųilinkybes kenksmingas,tom vaismedžiui tinkamas dirvožemis. Jei netinkamas lenku jį pataisyti iškasus duobę ją pripildyt vaismedžio mėgiamažeme. VėPau sekame jc's augi- lyje, kai atsiras mą. Tinkamai auginėjus davus priklausomybę atgauti, tinkamas trąšus, reikia ginti Dabartinė lietuviška išeivija nuo įvairių kenkėjų — vabzdžių kalba vien tik apie rusų iš Lie- ir ligų. Ir tik stropiai prižiūrint. tux os pašalinimą ir Lietuva jau ir gerai apgalvojant galima su- laisva, lyg kitų pavojų ir nebelaukti džiuginančiu vaisiu- Tas būtu. Kodėl bandoma užmiršti pats receptas milijonams kitų IStžV-ji metai. Prieš ką lietu- darLų ir tautiniam kaie.

>‘Truchanas surado ir parodė eže- 
i’rd grožį?— dar jo paklausiau.
-j — Ten nieko gražaus nėra, — 
-man' tvirtino iMurphy. —. Mums 

■gražu tiktai tai. kad austrai ie
čiai pradėjo važiuoti į Tasmani- 

Aą ir čia .pradėjo: laipioti po kal
aus ir braidžioti po .ežerus. Jų

jo įsikūrimo’. Buvo svarstyta, kaip tą reikšmingą sukaktį paminėti. Nutarta paminėjimą rengti 1980 metų lapkričio mėnesį. ■Zarasiškiu Klubas maloniai kviečia atsilankyti į krintančių lapų rudeninį banketą spalio 6 d., šeštadienį, 7:30 vai. vakaro Vyčių salėje, 2455 W. 47 gat. Bus šalta ir šilta vakarienė, šokiams gros Markausko orkers- tras. Bilietus reikia užsisakyti- pas P. Blekį tek: 434-7916 arba į pas platintojus.Mirė du klubo nariai: Ališau-į skas ir Mardosas. 10 narių sir-} ————— 
go. Ateinančiais metais Zarasiš- įgttEESįFįfcį kių klubai sueis 45 metai nuo ___—

Gauta laiškai iš Balfo ir Altos. Altas kviečia prisiųsti atstovą į Clevelande rengiamą suvažiavima.
Koresp.

The Di*GeF
For your headache get -- 

extra strength and safety, too.
f Anacin* has extra strength* by a panel of experts, used as 

directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any

t

More strength than any reg
ular headashe tablet And 
Anacin combines that strength regular strength headache 
with safety. $ tablet. Gives you safety you

Į Like aH hading headache expect with extra strength you 
tablets, Anacin starts with a want. Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions. ]

t Extra Nrength with safety. Thafs common sense. Thafs Anacin. , 
L.................  ■ ■■— ,

Anti-Gas medicine 
Di-Geladdstoits

Antacids.

I Antacid-AntrGąs

“Ji buvo apiplėšta vienų ir kitų kaip retai kuri tauta, net iš kariavusių. Bet ji neėmė pataikauti ir šliaužioti. apie galingųjų plėšikų, galvažudžių ir sadistų kojas. Ji nepasidavė gundymam. Ir teroYas. nenukreipė jos nuo savojo kelio. Ji išliko ištikima savo idealistiniam principam. Pirmiausia — laisvės principui ...Ach, ta laisvė! Niekas kitas taip jos neįvertina kaip maža tauta, nelaisvėj būdama.“Didieji, kurie savo kojomis mindžioja kitų tautų laisvę, nežino, ką jie daro'. Prekiaudami mažų tautų gyvybė, nesižino, kad jie šventvagiškai prekiauja žmogum, žmonių prekyba jau buvo pasmerkta praėjusių šimtmečių. Gėdos ženklu bus žymimi ir tie didžiavyriai, kurie prekiauja tautom.“Žmogaus žudymas ar grobimas baudžiamas kalėjimu ir mirtimi Titulai ir ženklai, kuriais apsisagstę tautų žudikai bei grobikai, bus Kaino ženklai.“Bet šiandien dar jų dienos ir viešpatavimas, ko'l tebėra žmo-

gaus prievartavimo ir niekinimo laikai; kol nebaigia grynosios demokratijos kova su diktatūriniais siaubais”.Nuo šiol tenka rašyti naują lapą tautos istorijoje — tautos kamieno sovietinio kūjo ir pjautuvo valdžioje, tautos šakos — 48 žvaigždžių (dabar jau 50. Aut.) valdžioje. Ano laiko faktų registratorius įsirašė pastabą:“O tos žvaigždės, žvaigždės! Gilioj priespaudos naktyte jos buvo pažadinusios tiekos vilčių! Tiek dar nerealizuotų vilčių!— Laisvė nuo baimės! Laisvė nuo prievartos! Laisvė nuo bado ir skurdo! Laisvė grįžti į tėvynę — taip pat laisvą!Tų laisvių svaiginantį troškimą pajausti gali tik tas, kuris gyveno rudojo ir daudonojo pavojaus grėsmėje, baimėje, nepritekliuje . . . Bet tegul bus atskirame lape rašoma tragiška istorija lietuvių, gyvenančių žvaigždžių glo'boje, ir lietuvių,
DENTURE WEARERS
s A major * 

advancement ®

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

TRYS NAUDINGOS 
t KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
-IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

— Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psl. Kieti viršeliai ............................... $5.00
T f ■ "

— Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

494 psl. Kieti viršeliai ............................  $5.00

— Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psl. Minkšti viršeliai ........................ $6.00
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

CBKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ 
UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JrmMrm, A KIS* IN TM1 DARK. Flhintlikij Ir Intymhj nuvtytli 

įpraiyauL, print! ii gyvenimo. Lengvu rtm-j*. gyva raiba, srriEiri ižleiatt 
150 pik Kaina S2J0.

Dr. *. Kenčiu*, HISTORY OF LITHUANIA. Lletnvo* UtorDo 
antrauka nno pat <enujq amthj Lfc. pokario ■etc. Vidutinio formato, 141 
3*L, kainuoja D.00.

Dr. Jvmt fc. KenOv*, VYTAUTAS TH! GREAT. Utorlmal DLK Vj 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valatynes ir jo* kaimynu L-tortja 
III pat Kaina S3.00. Kietai, viriellali MOU.

Daugunaa ihj knygų yra tinkamo* dovano* Ivairiom1* progomia. Ja* b 
kita* knyga* galima laiįyti atailankiu* 1 Naujiena* arba atatuntu* čeki r 
pinigine perlaida.

1TW HiliUd StrwL Qk»u. m. «•«•«

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIAGa GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Or. A. J. _ MINTYS IR DARBAI, 25C pgL, liečiančiu* 190®

roetij Įvykiu*. Jablonikdc Ir Totoraičio jauna* diena* tr ra*i 
ritpinlia*._______________ ____________________________

Or. A. J. Ov«««n — DANTYS, jq prieUOra, rreikata Ir treti* 
Kietai* ririellala. Vietoje SCOO dabar tik____ ____ O.M
Klntttal* rirMUal* tik _«.*•

Dr. A. J. > — AUKŠTA KULTO RA — tIAUROJ ĮMONES, 
KetionA* *« Ruropą IfpGdtiel. Dabar tik  R1.E*

J NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

4SS^!įįĮįUll<'l(_į!.ltl!|4t|ĮJ_

fee HHrl

užsiėmimų, taip pat viams tada reikėjo kariauti. Bu- ir valstybiniam rei- s:i ir vokiečiai-bermontininkai■ i, įsisek ė iš Lietuves išvarvti, ................................. bet lenkai lik dalinai, jie treč- .seiMjoj visi šne .< jjeĮUVOs teritorijos vis tik ncpnk ausc aĮp-n(Į0 -f0- palies sieks ir at- (ų-as ! eityje, ką jau dabar viešai pasi- H,' ?.aK m-J’ sako ir pasiruošia net pačioje iirdim lik jjeįGvoje Įsitikinimui paskaitykim kelias laikraščių ištraukas, kaip pinamas būsimos Lietuvos nepriklausomybei pas-

Būdami me apie Lietuvos mybės atgavimą, nuoširdžiai ir kas sunkiau nustatyt)šnekas, bet plano nesimato net, ir tokio, kaip išsiaugint vaisius nešančią obelį. Todėl kiekvienoturėtų būt netik teisė bet ir pa- Ko\ mausti voratmkus ir kodėl lie-
v» ZS1 ZX* I ▼ ▼ 4“ w -r a — <« Vreiga galvot ir savas mintis viešai išreikšti. Kalbant apie nepriklausomybės atgavimą, ne- tuviai nuduoda to nematą- “Naujienų” Nr. 194, 1979. VIII. 21 d. citata: “LENKŲ KALBAprašytą mintis prielakin išlen-10KUPU0T0J UETUVOJ LEN- da, kodėl mes ją praradom? Paviršutinis ir išsisukinėjantis atsakymas, kad 'buvom per maži I ir silpni tokioms galybėms kaip Rusija ir Vokietija priešintis. (Čia ir vėl klausimas, iš kur žinomas stiprumas ar silpnumas, jei jis nebuvo net išbandytas?)turinčių atlaikyti diena iš dienos, metai iš metų smūgius — kūjo h- pjautuve”.(Bus daugiau)

KALBOS PASIMOKINTI-.VKLS-gos ST. Catharines skyriaus Valdyba (Bus daugiau)— John Connally, vienas iš respublikonų kandidatų prezidento pareigoms, gauna laiškų, primenančių kyšių bylą. Jis buvo išteisintas, bet, matyt, kampanija prieš ji tęsiama.
JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, Ilk

■» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYSAtdara šiokiadieniais nuo9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak.D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkasTel. 476-2206

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.------ $10.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir II dalis.

Minkšti viršeliai ... $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai _________________________ $15.00

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai „

Cekj reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St
■ Chicago, Hl, 60608

Pridėti dolerj palto iilaidom*.

$10.00

I ■. CWCAEQ !■ ILU Tuesday, October 2, 1919 _
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nės teisės, bet tokios pačios teisės yta ir pavergtų tautų.
Minint Hitlerio ir Stalino pakto 40 metų pasirašy

mo sukaktį, Maskvoje 45 pavergtų tautų atstovai parei
kalavo panaikinti minėtą sutartį. Sąjungininkai, pasi
rašę tuos punktus, su Hitelriu, senokai juos panaikino 
ir pataisė tų punktų padarytas klaidas. Tuo tarpu so
vietų valdžia, nuskriausdama kaimynystėje gyvenanu- 
sias mažas lietuvių, latvių ir estų tautas, padarytos 
skriaudos nenori atitaisyti ir atšaukti pasirašytą pak
tą. Nenoras imti atsakomybę už karo pradžią nuo baus
mės sovietų valdžios atstovų neatleidžia. Pavergtos 
tautos kasdien vis garsiau kelia laisvės balsą.

Iki šio meto sovietų valdžia kurstydavo juodžius ir 
Azijos gyventojus siekti laisvės, bet nenorėdavo klausy
ti kai kas drįsdavo pareikalauti laisvės komunistų ka
ro jėgų ir policijos pavergtoms tautoms. Šiais metais,

maišaties”, kokią matome, pvz., filosofiją, tautos istoriją, teisę, 
vokiečių tautoje, susidariusioje j žinoma, kiek tatai esamomis są-

vo kraujo ryšių su tauta’ (kurio, 
tūlas gali ir neturėti), bet, svar

Naujienos eina kasdien, Ifakiriantmetame$33.00
pusei metu ____________  $18.00: sekmadieniui. Leidžia Naujienų Ben-
trinu m^n^juamę  $10.00' drove, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
vienam mėnesiui ________ $ 3.50,111 60608. Telef. 421-6100.
itose JAV vietoes: I rtJW1 i*iu

metama_________________Orderiu karta *x ažsakysn.

kai suėjo 40 metų nuo Stalino ir Hitlerio sudaryto Pak
to karui pradėti. Lietuviai, latviai ir estai suvažia-

NAUJIENŲ mitinė atdara kasdien. Ižakyrua aekmadieniua. uos
9 vai ryto iki 3 vai vakaro, ieitadieniaii — iki. 11 .vai

CIevelandas pasiruošęs Kongresui
Kiek teko patirti, Cleveland© Amerikos lietuviai 

yra pasiruošę Amerikos Lietuvių Tarybos kongresui ir 
Amerikos lietuvių kongresui. • •

Šių metų vykusiai buvo suruoštas Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje seimas, o daba rCleveando ALTas 
ir liėTvių dauguma yra pasiruošę Lietuvių kongresui. 
Kelirifanatikai~-politikai nėrė jo sukelti trukšmelj- SLA 
Seime, bet Jiems nepavyko. Tas pats Įvyks ir su ALTo- 
konferęnrija ir Lietuvių kongresu. Pas muU-vis’ dar at
siranda grupelės žmonių, kurios nori pakenkti didžia
jam darbui; ieško priekabių ir leidžia gandus, bet kai 
suvažiuoja didesnis lietuvių skaičius, tai pirmon vie
ton atliekami- svarbesnieji- reikalai, o antros eilės prob
lemos nustumiamos i galą arba visai išbraukiamos iš 
darbų tvarkos. . ‘ •

Reikia džiaugtis, kad Dr. A. Pautieniaus vadovau
jamas komitetas atliko visus paruošiamuosius r darbus ; 
konferencijai ir kongresui. Jam pavyko Pačiame mie- ) 
sto centre gauti-puikų ir, palyginus, nebrangų- viešbu
ty, kuriame yra geros salės konferencijoms ir yra viė-. 
tos komitetų pasitarimam^ ir pobūyiams. p* ’ f

Kiek teko patirti,; kongresas išklausys Dr. Kazio 
Bobelio pranešimą apie Amerikos lietuviu^vedamus pa-, 
bitarimus Madrido -konferencijai. Visi'žinome, kad so
vietų valdžios atstovai, trukdys Pabaltijo valstybių klau: 
simą iškelti,'bet jis'bus keliamas? Jeigu Sovietų Sąjun
ga norės taikos Europoje, jeigu, nprės prekybos, naujų 
mašinų ir paskolų, tai turės parodyti gerą, valią, ir norą 
taikos. Sovietų vadovai negali trempti pagrindinių žmo
gaus teises, išnaudoti pavergtas tautas, leisti p'šimtus 
milijonų, dol. atominėms bomboms ir laikyti didžiausias 
armijas pasaulyje. J J
' ' Leonidas Brežnevas, pasirašydamas Reisinio akj
bus, Įkišo-uodega i eketę ir Prišaldė. Jo samdyti propa^ 
gandintai net lietuvių spaudoje .skelbė, kad Lietuvą^ 
jLatvija ir Estija dar kartą pripažinta Sovietų Sąjun
gai, bet tikrovė pasirodė visai kitoką. Belgrado konfe-

vo Į Maskvą ir pareikalavo panaikinti minėtą gėdos 
paktą. Sovietų valdžia nenori tos sutarties naikinti, nes 
bijo imti atsakomybę už karo pradžią.

Kongresas užgirs Įdomų pranešimą apie kitų lais
vinimo veiksnių vedamą darbą. Kova .tarp VLIKo ir 
ALto turi būti baigta. Vietoj ieškoti priekabių, bus pa
pasakota- apie vedamą darnų darbą. Bus primintos ke
lių Įsibrovėlių pastangas ardyti ALTo ir VLIKo darbą, 
bet tai tik smulkmenos, kurias verta pažinti, bet Į. 
kurias nereikia kreipti rimtesnio dėmesio.

ALTo konferencija vyks paprasta normalia tvar
ka. Bus išrinkta valdyba ir pasiskirstyta pareigoms. 
Takia pačia tvarka ir reikalingo sugyvenimo tvarka.

Dr. A. Pautienius ir jo pavaduotojas A. Karvelis 
atliko milžinišką darbą. Jiedu išsiderėjo iš modernaus 
hotelio vadovybės visas lengvatas, kurias galima išsi
derėti. Visiems dalyviams užsakyti patogūs ir švarūs 
kambariai išsiderėta Pati mariausioji kaina. Reikią, 
kad galimai didesnis skaičius ryžtųsi dalyvauti kongJ 
rese ir laiku praneštų apię norą ir pasiryžimą daly
vauti Clevelando konferencijoje ir kongrese. Juo grei
čiau praneš, tuo bus geriau. • . '

Visi Clevelando ALTo komiteto nariai atliko savo 
Įsipareigojimus. Jie nori sudalyti nuotaikas, kad Į Cle- 
velandą suvažiavusieji ALTo atstovai jaustųsi, kaip 
namie, laisvai svarstytų kylančius klausimus ir ben
dromis jėgomis padėti pavergtiems .lietuviams išsi
laisvinti. • ■ f - - -- •

P. STRAVINSKAS . , . .

KAS MUS RIŠA
Pirmoje savo raštų ir credo ruomene, verčią mane dar, ir 

knygoje “Ir šviesa ir Tiesa” esu šioje savo raštų ir credo knygoj 
rašęs ir apie tai, kas mus, lietu-1 je kiek kitu planų ir priėjimu 
vius, riša į mūsų tautinę bend- panagrinėti tuos pačius mūsų 
ruomėnę. Ten nurodžiau visą tarpusavio dvasinius ryšius, sie- 
eilę mūsų tarpusavio dvasinių kiant juos stiprinti, kad grįžtų 
ryšių,. siejančių mus į lietuvių 1 mūtų taika, vietoję šios beprąs- 
naciją arba tautą, bet esamoji' nūškos vienų su kitais kpvos, 
padėtis, mūsų susiskaldymas ir į I. Kaip daugelį kitų tautų 
didelė vienų kitiems neapykan- taip ir mus, lietuvius, riša, pįr- 
ta, privedusi mus net prie to, miaųsia. mūsų daugiau ar- mą- 
kad mes pasidarėme vieni ki- žiau giminingas kraujas.
tiems rankos nenori paduoti Kaip ten bebūtų, bet męs, lĮĮe- 
priešai, kad iš gražios mūsų lie- tuviai, esame grynesnio kraujo, 
tuviškos bendruomenės tapome nęgu daugelis kitų tautų Lietu-

iš visai skirtingos kilmės tautų, 
kaip iš lietuvių kilmės prūsų, iš 
keltiškos, romėniškos ir germa
niškos kilmės bavarų, iš vėl vi
sai skirtingos kilmės alemanų 
ir kt. ■ -------- --

Todėl mes laikykime save 
kraujo broliais (platesniąją žo
džio prasme). Tegul tas mūsų 
kraujas ir nėra jau labai gry
nas, bet jis mus vistiek riša. 
Laikykime save broliais lietu
viais.

H. Toliau, mus riša mūsų tau
tos dvasia. Ji pasireiškia, dau
giausia, mūsų kultūra. Mus riša, 
pvz., 1) mūsų gimtoji lietuvių 
kalba, 2) mūsų mokslas, 3) tau
tinis menas, 4) mųsų literatūra, 
ypač, grožinė, 5) mūsų bendra 
religiją (nors įę ne,v^i jos .esa
me), '6). mūąų teisiniai papročiai; 
susiklojusios dorinės tradicijos,- 
7); mūšų fokloras ir kita.

III. Kas daryti, kad išlaikytu
me ir ateities kartoms perduo
tume savo lietuvybę?

1) ; Pirmiausia, gerbkime ir 
puoselėkime savo gimtąją kalbą.

. Kalbėkime ja visi (ne tik tėvai, 
bet ir vaikai) šeimoje ir už šei
mos ribų, kur tik yra galima'. 
Kalba turi magišką galią tau
toms, išlaikytu Tą supranta visi, 
net primityvios tautos, pabudu- 

' sios iš savo nirvanos ir pakilu
sios į kiek aukštesnį kultūros 
lygį. Dėl to. ir misionieriai, prį- 
kelią tas tautas, pirmiausia mo
kosi jų kalbų studijuoją jas ir 
aiškina tautoms jų kalbos grožį. 
Kartais, pasiremdami lingvisti- 

. nėmis studijomis, jie ieško tų 
tautų ryšio su seniai gyvenusio
mis, ir jau i&rykųsiomis garbin
gomis tautomis. Taip yra žadi- 

j nęs pabusti Afrikos' “Auksinės 
Pakrantės” tautelę britų misio
nierius kun. <įr. W. T. Balmer, 
tą tautelę prikėlęs ir paruošęs 

: nepriklausomam v a 1 stybiniaųi 
gyvenimui,, privedęs prie Ganos 
respublikos įsteigimo.

2) Toliau plėskime. ir ųgdyki-

lygomis galima. Įtaigokime mū
sų jaunuosius studijuoti tokius 
dalykus, kųrię turi ryšį su mūsų 
tautos gyvenimu ir problemo
mis. Sveikinkime tuos mūsų 
jaunimo atstovus, kurie pasiren
ka tokias mokslo šakas (kaip, 
pvz., mūsų pasigėrėjimą sava 
veiklą keliąs dr. A. Budreckis 
pasirinko istorijos studijas).

3) Remkime mūsų meninin
kus, visokeriopais būdais ir vi
sų šakų. .

4) Domėkimės sava literatūra,
ypač tą, kuri kelia mūsų tautinę 
dvasią, .žadiną lietuvių jausmus. 
Sveikinkime tuos, kurie skiria 
literatams premijas ir sudaro 
sąlygas-’lietuviškai knygai plisti 
mūsų visuomenėje. Skatinkime 
ypač gi mūšų jaunimą skaityti 
Het. knygas. . . . ■ . .'' ,

* 5) Palaikykime savas liėįuviš- 
kas parapijas, savas tautiškai 
religines tradicijas, .kurios irgi 
priklauso prie mūsų tautos kul
tūros. žinoma, būkime toteran-4 
tiški, neverskimę tegul ir lietu
viškai melstis tų, kurie netiki. 
Gerbkime kiekvieno asmenybę 
ir . sąžinės laisvę. Tolerancija te
būnie irgi mūsų tautos bruožas.

6) Aiškinkime mūsų teisinius 
papročius, pvz., apklausinėdaml 
senuosius (Lietuvoje gyvenu
sius) lietuvius. Tuos apklausinė
jimus galėtų organizuoti Liet. 
Bendruomenė. Tai didelės ver
tės darbas. Senajai liet, kartai 
išmirus, jį? bus. pavėluotas.

7) Studijuokime ir įsisavinki- 
. me mūsų tautos būdo bruožus.
Juos galime išryškinti taip, pat 
ir iš liaudies sukurtų. aforizmų 
trumpų vaizdingų posakių iš
reiškiančių kokią išmintį, prin
cipą ar idėją, iš. jos .patarlių, 
priežodžių, net iš pasakų ar pa
davimų. Tais dalykais domėjosi 
ir mūsų tautinio atgimimo ža
dintojai, ypač gi dr. Į. Basana
vičius, išleidęs, keliąs lietuviško 
folkloro (pasakų) knygas.

Savo priklausomybę' lietuvių

blausia, įaugimu į tautą savo 
dvasia. ■< ‘

PASTABA: Iš vienos spaudai 
ruošiamos P. Stravinsko raštų ir 
credo knygos. N. Red.-

. j » -----------------------------— ; "i į

PINIGAI LABĄ! PABRANGO 
NEW YORK,' N-.Y. —< Didieji

Amerikos bankai nuo spalio 
1 dienos dar kartą pakėlė nuo
šimčius už skolinamus pmigus. 
Nuo spalio 1 d. tek^moksiilS1/’ 
metinių nuošimčių- Sovietų Są
junga už karo metų laivus ir 
ginklus moka tiktai 2% meti
nius nuošimčius, b iš'krašto< 
nierių bankąi rėĮkaląują.iSj/^/ri

s — Chrysler bendrovė, tikisi 
atsigauti, . parduodant». daugiau.. 
automobilių, kurie "vartos. ma-- 
žrau gazolino. ' • •y-./

i

Chomeini patąrs-Bdzar- 
ganui atsistatydinti

■ TEHERANAS! Iranas.-^-
mula .Chomeini ^jp^tarę. 

premjerui Baząrganųį.atsįstaty-n 
dinti, bet- už poros-minučių pra
šė jį dar ir toliau eiti premjerom 
pareigas, mes jis neturi žmogaus, 
tinkamo 4 premjero -paį-eigoms.

Premjeras Bazarganąs.-pareiš
kė, kad -jis esąs./labąi sapnas 
premjeras, bet jis. negalįs veikti 
prieš galiojančius įstatymus ir 
veikti prieš savo sąžinę. “Jeigu 
aš pasakyčiau, kad-vadovybė 
yra mano žinioje, tai aš -pasaky
čiau neteisybę, nęs aš . nespren
džiu”, — pasakė Bazarganas.

Premjeras-ne- vieną, kartątvir-. 
tino, kad įstatymai liėįHą vįe-; 
naįp -elgtis, b vėliąų- jis turi ki-Į 
taip elgtis^ nes jam liepiama vį-; 
sai kitaip elgtis. Bazarganas la-| 
bai blogai jaučiasi, kai privalo^ 
elgtis prieš savasąžinę.. . .. *

— Airijos Tiovptejai atmetė 
popiežiaus pasiūlymą spręsti, 
nesusipratimus taikių būdu. Aiy

rencjoj’e buvo išketos tiktai pavergtų žmonių pagrindi- jau net nusikalstamąja bend-' vių tautoje nęrą tokios “tautų me savo mokslą, kaip, pyz., savo tautai grįskrme ne yiUU rik sa- riai pasiryžę toliąų kovoti.

KAR. DINEIKA . r ‘ '

Ideali kūno kultūra lietuvių tautai
BENDRI PRINCIPAI LIETUVOS ŠAULIŲ 

" KŪNO KULTŪROS EIGAI NUSTATYTI
Lietuvos šauliams — sušaulinti 

visą šalį, stiprinant tautos sveika
tą ir pajėgumą.

Lietuvos šauliai galėtų pasidriaugti svetim
taučių atsiliepimais apie lietuvių jaunikaičių kū
no sveikatą ir pajėgumą.

.(Tąsa) .
Šaulių kūno kultūra turi remtis anatomijos, 

fiziologijos, higienos ir dalinai psichologijos dės
niais. Iš to išeinant, visų darbo rūšių žmonėms 
yra būtino ir gyvo reikalo žiūrėti ir vykdyti tai
sykles sveikatai palaikyti ir ilgai gyventi (hi
giena).

Greta taisyklingo kasdienio gyvenimo būdo, 
turi eiti ir tam tikras kūno manktšymas. Jis yra 
būtina vėlgi visų darbų (fizinių ir Proto, vis 
tiek) atstovam. Kaip kad mašina, kurią darbas 
ilgainiui gadina, o ilga be darbo atvanga rūdimis 
paverčia, yra reikalinga,tepimo,* o atvangoje vėl 
tam tikro apsaugojimo’nuo lietaus ir kitų oro 
bęi darbo žalingų įtakų, taip pat lygiai ir žmo

gaus kūnas. Paprastas darbas Įtraukia veikiman 
labiau vieną ar kitą, bet niekad ne visas raume
nų grupes ir tuo nevisašališkai kūną lavina. Tuo 
atžvilgiu ir reiškiasi Įvairiausios blogos darbo 
Įtakos, nuo kurių reikia laiku apsisaugoti; Nevi- 
sašališkas žmogaus lavinimas nustelbia kai ku-- 
rias kūno dalis ir tuo paču silpnina viso organiz-. 
mo atsparumą ir ištvermingumą.

Tai ir yra tos mūsų neprižiūrimo kūno rū
dys, kuriomis turime rūpintis tam tikro mankš- 
tymo keliu laisvu laiku.

Tik žinoma, kiekvienu atveju, taikant kūno 
mankštymą šauliams, reikia skaitytis ir su kas
dien dirbamo darbo išdavomis. Todėl sakysim, 
ko reikės proto darbo žmogui, tai jau dalimi nebe
bus reikalinga ūkio darbo žmogui, o kas pavyz
džiui bus būtina artojui, to, gali būti nepakaks 
amatininkui, ir 1.1 Bet vienas dalykas turi būti 
aiškus visiems šauliams, kad visi jie, vistiek ku
rį darbą jie bedirbtų, visi be išimties yra reika
lingi savo kūno priežiūros ir mankštymo.

2. Daugelio teisingu išsitarimu, ką galime pa
tikrinti kiekvienas, seka, kad: Sportas savo es
mėje yra saulėtas žmogaus palydovas. Tai yra 
darbas džiaugsmo rūbais. Bet jau sporto “dar
bas’’ yra ne varginantis kasdienins darbas, bet 
stiprinanti žmogų, linksma ir širdį atgaunanti^ 
Paruoša. Ir vidujinis džiaugsmas pasireiškia 
kiekveiną kartą, kai nugalima ta ar kita kliūtis 

ir pasitobulina raumęnys ir jų vąldymaą. Svarbu 
žmogui būti savo kūno vąldovui, o da^ svambiau 
Įgyti mankštant geležinių nervų ir valios savų dva 
šiai ir ūpui valdyti. 0 sportas, kaip tik, nepąken- 
čia surūgimo, sugyžimo rūstaus veido. Sėkmin
gas ir naudingas mankštymasis tebus šauliui 
esant linksmam ir džiaugsmingam, kai jo žygius 
lydi nekaltas juokas, nusišypsojimai ir vidujinė 
gera nuotaika. Ir visa eilė mankštymų rūšių 
kaip tik padeda sudaryti sieloje šventę, kad pa
miršus kasdienius vargus susikauptų ir naujo
mis vienu ypų tą nedalią nugalėtų. Bet to ir vie
šas draugijomis bendravimas mankštymuose yra 
galingas tam akstinas. Mankštymo bendravimas 
kuria pasiryžimą, atsakomybės pojūtį, naują ' ir 
kilnią sielos būseną, šlifuote daina žmogų jauki 
draugijinės gimnastikos bei žaidimų atmosfera. 
Žmogus auga ir plėtojasi, jam darosi ankšta jo 
suglebusiame kūne, kuris tuo būdu* ir pats žadiną 
vangumą imtis jį stiprinti ir grasinti, kad ištver
mingumui padidėjus, būtų sielai ir dvasiai pla
tesnių galimumų Įvairiai ir turiningai reikštis. 
Ir čia kyla naujas asmens pajėgų sukaupimas su
telktam visų žmogaus gabumų išvystymui.

“Sportas moko, kadwĮskąs pareina ;nuo 'pa
ruošos. Tuo būdu spartas* budina atsakomybės 
jausmą. Paruošos reikalingumo nujautimas fno- 
ko sportininką įvertinti ir kitą, kuris už ji togu- 
lesnis. Tuo būdu sportas pratina, mandagiai xung

tri, kad ir su stipresniu dalyviu. O pasitikėjimas 
nepripuolamais laimėjimais bet tik savo, pasiruo
šimų, tai yra aiški sportininko taisyklė. Juk bnr-. 
talė jėga nedaug tereiškia, nugalėjimas eina pb' 
šalto apskaičiavimo ir visiškai tikslo.' įver
tinimo.” ■ ? -

“Raumenų nuovargis teikia poijsį dvąsiai ir 
bendrai apsaugo žmogų nuo per ankstybo' pase- 
nėjimo...” Sportas ugdo, žmoguje kantrybę, abe
jingumą, klusnumą, drausmę, pasiaukojimą, 
bendravimo instinktą ir būdriaą dvasią. Sportas 
stiprina tautą, pašalina dvasios nuovargį, pade
da harmoningai kūną lavinti” (Dr. Weis-. 
beinąs). '

Atletikos ir sporto mankštyme rungtynių, 
elementai yra naudingi. Jie rado rezultatus ir pa1 
stūmėja tolimesniam darbut Save pamatiniai 
paruošęs sportininkas yra drąsus ir tikras, kad 
rungtynės, nebuvo, ir nebus sveikatai kenksmip 
gos. Tai irgi užgrūda žmogų visoms gyvenimo 
sunkenybėms ir nepasisekimams pakelti.

“Bet vis naujas fizinių jėgų ir dvasios stip
rėjimas tegalimas įvairiarūšį sportą vartojant. 
Vienoda, raudona spalvą varginą akis, kas visuo- 
met praktikwja tik lengvąją atlaiką jr.kojasvai- 
dą ,tas taipogi nuvargsta, tampa abejingas ir nu
stoja gilesnį kūno lavinimo intereso ir turinio,* 
t. y. gyvenimo džiaugsmo šaltinio”. J' ’

• (Bus daugiau)
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Dlt KRA1NK PLxECKAJS
RISTAS ,

KALBA LIETĖ VLŠKA1 
lUj W. 71 Št. t«i. 73)-514s

IT termą akis. Pritaiką akinius ir
“contact lenses”1

VaL KMitanmą. Uždaryta treč.

AKUURIJa ir moterų ligos 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

5*49 So. Pvloaki Rd. (Crawfora 
radical BVlMinų) TtL LU 5-6446 

Pwjma ligonius pegai susitanm^.
Jei aeatamepia, skambinu 3<4-bbO4

OR. PAUL V. DARG1S 
gvoVtCja's Ik chirurgą. 

Weatcheater Community kiuuko* 
. Medicmos dirvKtoriUs 
S. Manheim Wevrcnwtwr, iL. 

vAu/^xxxjub: 3-—y umtūu oxeuuiLus h 
tas duir<į sestauiem b—3 v&L 
rttu 562-2/27 arba 562-2/26

TEI------ be 3-5893

D&, A, B. GUEVBCKAS 
^YUYlU^Ab IK GriiKUfUjrU 

^fcCiALYBfc AKIŲ LIGOS 
21^ i 03rd Strwl 

Valandos iM&al susitarimu.

Atominė idėja

F*

Fugrėjo 29 d. Marquette Par- 
’-o šv. Mergelės parapijos kle
bonas A. Zakarauskas atlaikė 
m^dss koplyčioje ir atnašavo 
bažhyč oje šv. Mišias. Pasakė 
gražų pamokslą. Jaudinantis 
momentas buvo, kai anūkėliai 
^e^ė šv. Miš ų auką prie alto
riaus.

Per pamaldas giedojo solistė, 
v’W"oš bavardės nesūskubau su
žinoti. Po pamaldų ilgiausia vir- 
t re automobilių palvdė’o į Šv.

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Dievas yr# Šviesybė ir jame nėra tokios tamsybės" — Jono 1:5.
Kaip dangiškasis Tėvas, taip ir jo Sūnus. Viešpats Jėzus Kristus yra “ti

kroji šviesa”. Todėl i savo pasekėjus Jėzus yra pasakęs: “Jūs esate pasau
lio šviesa. Taip tešviečia jūsų šviesa, kad žmones matytų jūsų gerus dar
bus ir garbintų jūsų Tėvą, esapti danguje”. Šventasis Raštas, gyvojo Die
vo Žodis, kuris parašytas šventosios dvasios įkvėpimu yra taip pat vadi- 
nms žiburiu, kuris šviečia mūsų kelyje, kaip parašyta: “Tavo žodis yra Ži
burys mano kojai ir šviesa mano takui”. Todėl pranašas meldėsi sakyda
mas: “Siųsk savo šviesą ir tiesą.. Jos tevadovauja man ir tenuveda mane i 
tavo šventąjį kalną ir į tavo buveines”. (Psalmė 43:3). šventasis Dievo kal
nus ?ra dangiškosios karalystes simbolis.

5V. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant 195 Van Pelt Avenue, Staten Eland, N.Y. 10303

GYVENIMO PAKELĖS
DltLEON AS SE1B UTIS 

INKŠTŲ, PŪSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

, 2656 WEST 63rd STREET 
VaL autrad. i—4 popiet,

Cftiao talaf.: 776 W 
Raiidanclipa taiata Mi-5545

ŪK. VYT. TALKAS
vGYDYfQJAS UR iSlRURGAS .

Sandra praktika, MOTERŲ ilges. 
Ofiaaa 2652 WEST 5rtii 51R2RT 1

1W. PR S-1223
UJjlSO VAL.; pirnu tnuacL, trečiao.

Am. rugsėjo 26 d. mirė 67 me
tu amžiaus, daugelio organizaci 
jU aktyvus narys Pranas Beino- 
ras. Amerikoje išgyveno 29 me
tus. Žmona dėl ligos buvo iš
Amerikos grąžinta Vokietijon, 
jis, d rbdamas fabrike, išaugino 
ir išmokslino tris dukras. Jos 
sukūrė šeimas.

Pranas Katine buvo baigęs 
jėzuitų gftnnaz ją, užtat buvo j 
jaučiamas jo pnnSSpingumas ir |

i sumanumas. V’stif’ buvo parei-j
i gintos. J s pradininkas ir inicia- K^rinuero LfetūvJū kapines, 
torius Šaul ų namų steigimo. Iš - K«XJ5hėše laidojimo apeigas 
savo kuklių santaupų tam veika- tvarkė ir maldas sukalbėjo kun. 
lui paaukojo $1.000.

Atsisveikinnfią gtažiai prave
dė Pr. Tomkus, nupasakodamas'

• Prano gyvenimą. Sykiu pare;š-' 
kė Vytauto Didž’ojo šaulių rink
inės užuojautą še:mos nariams. 
Jausmingai priminė Prano dai
nos posmelę: “Noriu numirti 
Tėvynės laukuose”. j

Po to kvietė šia tvarka orga
nizacijų yardu tarti atsisveiki-1 
nimą: 1) Vilniaus S-gos vardu
— Jakas. Jis priminė, kad se-

j nutė mama dar gyva ok. Lietu-. lionis buvo daugelio organizaci- 
j voje; 2) Pensininkų S-gos — A. jų aktyvus narys. Dar prisidėjo 
j Skeivys; 3) Atgimimo sąjūdžio ir tai. kad laidotuvių apeigos

— V. Šimkus; 4) Brighton Pk. , buvo laikomos šeštadienį.
K. Paulius

J. JuozevTČius. Sugiedota Mari
’s. Marią 'r Lietuvos himnas.

Vytauto Didžiojo Šaulių rink
tinės vadas VI. Išeanaitis nuo 
karsto nuimtą tautinę vėliavą 
itp-kė dukra:, kaip Lietuvos 
laisvės simboli.

Po laidotuvių šeima pakvietė 
dalvv’us i Gold Coast restora- V
ną pietų.

Dalyviai šeimos nariams reiš- 
kė užuojautą ir padėką už pie
tus. Prigužėjo pilna salė, nes ve-

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

(A. PAKALNIŠKIO KNYGĄ PERSKAIČIUS)
(Tęsinvs)

Viši pratinkime jaunimą skai
tyti tokias knygas. Čia tremties 
istor-.jos įdomus epizodas. Ne-! jr 5[arqUetįe parfe R. Liet. B-nės ; 
abejoju, kad buvę Oldėnburgo apylinkiu_j. Bagdžius; 5) Tau-j 
gyventojai netrukus panorės šią Į ragės kJubo _ Ramonis: 6) į 
knygą įsigyti. Ji praverstų^ vi- Policijos Krivūlės - V. Brazas, i 

Atsisveikinimui vadovavęs P.

Tiesiog graudu skaityti tą 
i skyrelį, kur tragiškai žuvęs 
j Aloyzas Pakaniškis (1908-1953). 
J Ir baigia paskutiniu sakiniu: 

r “Iki pasimatymo;- Eliozeli. Tu 
savo jau atlikai. Lauk manęs!” 

Skaitydamas tokias ■ vietas, 
jauti širdies aimanas, ateities 
viziją. Kalba vaizdinga, lengvai 
skaitosi,. įvykių smalsumas ver
tė mane skaityti greitai, su .ma- 

| žomis .pertraukėlėmis.
ALTos pastangų dėka priima

mas Kongrese įstatymas įsileįsti 
pabėgėlius. Kiti įsibaiminę išvy- 

t- ■ \ ko į Australiją, Kanadą, Angli-

J
1

ouu ž-4 vai. popiet ir kitu laitu

. UKTtiOPEDAfi-PROTE^lBTAS j H- Laimingai pasisekę išvykti į 
/įfc Aparatai- Protemi. MGo. Dan- Amerika ir įsikurti Chicago j e.
H Prisimenu^ Chięagoje anglų
»w.;;g4-6 ir įe^adieruaiB 8—1 -pamokos metu paokytojos duo-

West Wrd Chlcaf*. gi. SM29 tą klausimą:
- b1

~ ■ 1 1 greit parašiau;

Ameriką ir. įsikurti .Chicago j e.
Prisimenu Chięagoje anglų

Kam ir už ką esa
te gyvenime dėkingi?’’ Ėmiau ir

: “Dievui, kad iš-— - - T - R * j r 7-. • - • - -sj

■ J ii ii 1 TVJk 'jsigelbėjau nuo komunizmo, ir 
J IJCV Ii vlT 1/ Į Amerikos vyriausybei, kad davė 

J .. . x i laisvę ir darbo”. Mokytoja pra-^

A- bk. C. K. BOttEUŠ
Prostatos, inkstų ir šlapumo

. >/ Teh <«13)'^1-4200
e. * > . -

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Laidifflit —-PWha apdriuda

ŽEMA KAINA, 
. 'Vt iERtMAS

T»L WA 5-8063

:šė apie 60 mokinių atsistoti ir 
perskaitė mano ątsąkymą. Ji to
kio atsakymo dar nebuvo gavus. 
Taip, mes visi turime būti dė
kingi.,,., .. . . ..... .;. ... , .

Prisipažinsiu, esu nemažai 
perskaitęs knygų.. Bet ši, kaip 
nė viena kita, padarė neišdildo
mo įspūdžio. Tiesiog įaudinaus 
skaitydamas, nes ir aš per ste
buklą Įikau. gyvas.

siems tremtiniams. Vieton skai- Atsisveikinimui vadovavęs P. 
tyti katalikų premijuojamus Į Tomkus kvietė gyventi a.a. Pra- 
prostitucinius romanus, skaity- j no Bel’noro idėj'omis, prisiminti
kime- tremties istorijos duome
nis;.-kurie užrašyti chronologine 
eiua, nes kelyje vedė užrašus.

Sėdi į autobusą,- tai žiūrėk: ne 
tik vyresnieji, bet ir jaunoji 
karta turi jei ne knygą, tai laik
raštį.- Tai yra dorybė. Kodėl 
mūsiškiai vengia spaudos ir j 
"rinku įpiršti knygą? Manau, iš^ 
daTes, kad perdaug paleista; 
šlamšto Į apyvartą. Dėl to nu
kenčia ir gera knyga.

Manau, kad .“Gyvenimo Pa
kelės” vertos didelio dėmesio ir 
skaitytinos, nes. rašyta gilaus 
e' ujito,- valingo vyro, o mums 
visiems teko pergyventi karo 
žiaurumus. Pakelyje daug žuvo 
taut'eč/ų ir neišvydo pažadėtos 
žemės — Amerikos.. , .i,-. . įvyits asuauiem,. spalio i a., i vai. iA. Pakalmskis. įvade rašo: popiet Vyfeų salėje. 2455 W. 47 St. 
“Jvvk'u pilnas bū’vo tas affi-; nariai ir įforintjeji būti nariais]

. .. kviečiami atsilankyti. Bus daug svar-;
zius ir įdomios pakeles p.er gy- j b.u. pasitariMį ateities fėikėfeis. Po 1 
vėnimą einant. Nebėra jau jų, 
i praeitį nubėgo. Ir bėga vis it 
■pisto. Sulaikyti.norėjau, kad i 
vis’šką juodą užmarštį nenu- 
grimstu”. K. PauV-Us

I

I

Fisherman’s Pic 
Nets Cheers For The Cook

Fordo darbininkai 
ruošiasi streikuoti

DETROITAS. — Imdami pa
vyzdi iš General Motors korpo
racijos darbininkų, kurie per

EUDEIKIS
jį maldose ir-• dalyvauti laido-į 
tuvėse. United Auto Workers uniją lai-

Maldaš sūkalbėjo kun. J. Juo- mėjo patenkinamą kontraktą.
zevicius.

Karstą puošė tarp raudonų Į 
rožių tatitinė vėliava. Buvo prie J 
kaisto pastatytoj Amerikos ir 
Lietuvos Vėliavos. 'Šauliai pakai
tomis, nešė garbės: sargybą. Salė 
penyjdvta žmonių.

A.a. Pranas buvo apdovano-į 
tas šaulių zyffiėniu. Pašarvotas f 
šauliu ūniformb'.y

antros didumu Ford Motor Co. 
automobilių gamyklos darbinin
kai nutarė nuo šio ketvirtadie
nio pradėti streiką.

UAW unijos ir GM korporaci
jos vadovybė pasiekė susitarimo 
naujam trejų metų kontraktui 
pers paskutines • valandas prieš y 
streiko pradžią. ' .f

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA.

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
. Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AlR-Č'ONDITIONED KOPLYČIOS

l

SUSIRINKIMŲ
— Pakilus aukso kainai, paki

lo ir sidabras, o dabar pradėjo 
brangti ir varis.

JehlskleSį Labdarybės ir Kultūros 
klubo poatosttfgims ; ^ūsirinkimis 
įvyks astradfenĮ,.. spalio Ž- d., 1 vai.

rusirinkimo.bus vaišės. . ..
A-. kalys

ERŽVILKO Draugiško. Klubo su
sirinkimas Įvyks trečiadienį, spalio 
3 dieną Anelės svetainėj, 4500 So. 
Talrhan Avė. Pradžia 7:30 vai. vak. 
^0 'susirinkimo bus vaišės. Kviečia ‘ 
V&Uš narius atsilankyti.

Bernice JŽmgulis, rast.

ENERGY 
WISE

TĖVAS IE SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

SOPHIE BARČUS 
RADIJO iSlMOS VALANDOS SOME CHICAGO MOTOR CLUB TiPS ON

EXPRESSHW DPMMr

Apdrtvsfts perkrtustymas 
r t U fViinp btsfumy. 

AnHnas vKiMas 
TH. adbe 1755996

> j.. .. > ■, ■ ■ , __ iii

£ “Lietuvos Aidai’ 
■K i_KAŽt BRATOtlONYTi *

1

C »j

2 
. 1/2

1/3
L 1/4

ChitogOS

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos ’

Lletuvly kalba: kasdien nuo pir~ 
madienid Iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet. Šeštadieniais 
ir aekmadienial* nuo &30 tfci M0

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, fll. TeL: OLympic 2-1004

can (15 1/2 oz.) 
Libby’s Pink Salmon

cup cheese cracker 
crumbs

cup chili sauce
cup milk

KMln uftd PffnOdSttrio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Viaba Taidotr iš WdPA atotiča.
' banga 1490 AM.

_ * V - ■ ;

Str-Peteraburg. Fla., 5:30-vaL p.p. 
ii WTIS stoties 1110—AM banga.

W. 714 Street ’ 
' thlcago, toois 61)629 

<- Telef 7783874

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YAnds 71911

PETRAS BIELIŪNAS
»48 So. CALIFORNIA AVE. tel.: LAfayette 3-3572

UPYTĖS Draugiškas . Klubas tu - 
rėš poatostogini susirinkimą penk- 
tadiėnį, spalio 5 d., Artelės salėje. ' 
4500 S. Talman Avė. Pradžia 1 vai.:
poptet. Nariai prašote1 ̂ siiahkyti.1
Po susirinkimo vaišės. !

A. Kalys-

STEPONAS G LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWtCZ)

2424 WEST 69th STREET, REpnWic 7-1218
Ž314 WEST 23rd PLACE Virgin!* 7-S671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill., DI. 974-4410

GEORGE F. RUD.AIINAS
3319 So. MTUAMCA AVE. Tet: YArds 7-H38-II3S

Ard*n« b«*uku« 

T*1H3 HEmfdcfc '4-341J 
7159 S*. MAPkfcWOOB Avi. 

CHICAGO, ILL
*■—i- ",
» - .......... ... .. . .

LIETUVIU Brighton Parko Mo-! 
levu Klubo nariu požrtostog nis su- Į 
širinkimas įvyks spalio 4 d. 1 vai. i 
pėpiet Anelės salėje, 4500 S. Tai- i 
man. Narės prašomas htsilankyti, | 
nės yra daug svarbiu reikalu ap
tarti. ;Po susirinkto bus vaišės.

E. Strungys, rast.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

A^SULANSC
PATARNAVIMAS

Change the oil and 
filters every 3,000 to 
6,000 milės to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Bom Loser! TURtfftĖ 
KOPLYČIAS 

visbšfe MIEŠTO 
DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArd. 7-3401

2533 W. 71st Street
1410 So. 50 th Avfe., Cicero

telef. 476-2345

Tender Pink salmon, a protein-rich bounty from thė sea, 
eatches compliments and savings for the budget-minded cook.

Noted for its delicate flavor, Pink salmon in convenient 
7 3/4 oz. or 15 1/2 oz. cans offers economy compared to Red 
or Sockeye, but provides a similar bonus of complete protein 
ts well as some important vitamins and minerals.

Fisherman’s Pie iš an updated version of the ever-popular 
salmon loaf recipe, with some creative seasonings to comple
ment the fresh Pink salmon flavor. The eye-catching topping’s 
a “fisherman’s net”; cheese cut into rippled strips with a pastry 
cutting wheel. Slice this entree into hot, tempting wedges and 
serve it with a citrus salad or lemon-buttered greeh. beans. 
A catch of Pink salmon from the kitchen .Cupboard fneafti 

. wsmooth sailing” * and savings, for the creative cook!
Fisherman's Pre / ;

1 jar (2 1/2 oz.) šlicea 
mushrooms, drained 
(optional)

tablespoon instant 
minced onion

Salt and pepper to tlftr 
4 slices American cheese, 

cut into strips
Lemon dredges, gatnfth

Preheat even to 875bF. Drain hhi flake Alteon, th mėdnnė 
bowl, thoroughly combine egtfs, crumbs, chili sauCO, milk, 
mushrooms, onkym, salt and pepper, stir in salmon. Pour into 
greased 8-inch pie plate; heat 30 minutes or until heated

* through. Arrange cheese on tof> 6f pie; heat im additional 
' 5 minutes or until cheese is partially melted. Cut into

Yields about 6 serving*. , a ... - - ___  -•

t-F VOU DRIVE AT THE 
AMV7A/&M/ SPEED ST ylN

NAUJIENOS. CHICAGO 3, ILL. Tuesday. October 2. 1979



— ithh-t į y > u j iemu, gerai su-Jomis su-
TRUMPAI I sipuzimi ir pareikšti.savo .aaūiv- 

>cs. nišką nuomonę jas užsisąkąirt.
/ Platinimo vajaus proga Naujie-

■' Inos yra shinčiAinos šusipažini-
Dcmė Petrutyta iš Mar- inui 2 savaites nemokamai, 

(pirite Parko, žinoma pedagogė ■ 
ir Montessori metodu auklėjimo 
specialistė ir propaguotoja, pe-' 
rėmė mirusio šimtamečio prof.' 
Adonio Varno pr<_______ „
kad Naujienų prenumeratoriai, 
nemažėtų “išvirtus stulpui vie-i 
nam”. Apgailestaujame su vi
sais lietuviais, netekę didžio 
menininko A. Varno, džiaugia- i 
mas D. Petrutvte, mūsų nauja . .
prenuineratore/ Dėkui jai. Taipl^1^ leūlžį
p.ti dėkui tautiečiui iš tc’s pat 
apylinkės, specialiu laišku at
siuntusiam $25 auką, bet pa
vardės prašiusiam neskelbti.

—.Juozas Bacevičius, Bell ap
draudos agentūros savininkas, 
namų pirkimo-pardavimo tar- 
pininkas-brokeris ir Marquette 
Parko Namų Savininkų organi
zacijos pirm., paskaitęs Nau- 
pienose K. Petrokąičio straip
snį apie reikiamą finansi
nę paramą šiam dienraščiui, 
tuoj pat teigiamai reagavo, 
Įteikdamas penkinę per MPNSO 
valdybos narį Stasį Patlabą ir 
pažadėdamas ateityje paremti 
skelbimais. Jo įstaiga persikėlė 
į naujas patalpas 6529 S. Kedzie 
Avenue. Dėkui. ; ■

Dr. Raimundas Strikas išj- 
rinktas Akademinio Skautų Są- 

ijūdžio pirmininku, Rūta Do- 1IVV-V U1V4. . ,
enulnerata,i“,ark!,JteP‘'ul,CT,eK'1 ~ P51111-, 

pavad., Otihja Kaspsraiticnė 
ižd., kun. Povilas Dilys ir kun'. 

; Jonas Kubilius — dvasios vą7 
' dais. Kęstutis Jėčius, Dajuuhį 
;Eidukienė. Mindaugas Griauą- 
i <iė ir Vytautas Germanas —

skautiškos minties jaunimo ir 
vadovų žurnalų “Mūsų Vytis”* 
redakt. kun. Antanas Saulaitis, 
administratorius Alfredas Klei- 
nailis, 11044 \V. 84 PL, Willow 
Springs, IL 60480. žurnalo kai
na metams $6. (Pirmame šių 
metų numeryje yra atspausdin
tas pasikalbėjimas su pirm- dr. 
R. Striku. ' r

ŠIMAITIS REALTY
Gubos; Antanas Rakštelė

Namai, Žemi — Pardavlm«e 
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

8 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
įrengtas skiepas. 3 toiletai, didelis 
garažas, arti Marijos mokyklos ir Šv 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už
imti.

2 PO 4 MŪRINES Brighton Parke. 
Palikimas. $47,000.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas j'
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. Virginia 7-7747

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI . 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

— Dzūkų Draugija rengia ra
šytojo Vinco Krėvės minėjimą 
jo 25 metų mirties sukaktuvių! 
proga. Minėjimas įvyks spalio 
14* d. 3 vai. popiet Jaunimo cen-_ Zarasiškių Klubas malo- 
tro kavinėje. Raštų ištraukąs niai kviečia atsilankyti Į krin- 
skaitys akt. Laima Rastenytė ’ 
Lapinskienė.

susirinkirnaš 'Anelės svetainėje. 11 to 5 no appointment neces.;
4500 So. Tahnan Avė.. Kviečia-) sary/ ELINOR JAKŠTO, 17 N 

STATE St., Em. 1717. Mes-kal
bame lietuviškai- 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. (Pr-)

valdyba.// ‘ <-■-

— Br. Matulaitis iš Oak 
Lawn apylinkės parėmė Nau
jienų leidimą $10 .auka. Dėkui. 
Taip' pat'dėkui tos apylinkės 
tautiečiui, užšisal^iusiam Nau
jienas iki Naujų Metų “išbandys 
mui”, todėl pavardės prašiu
siam neskelbti.

tančių lapų rudenini banketą, 
spalio 6 d-, šeštadienį, 7:30 vai.

— Vasario 16 gimnazijoj šiais

kiniai; iš JAV yra 10’nXmiųjr'ienė- tokiaTs §ros Markausko 
iš Brązilijos 4, ;jš Kanadosl3 iH^fkestras- Bus gausu fantų. Bi-

mokslo metais mokosi Q2, moį-
Vakaro, Vyčių salėje, 2455 W. 
47 gat- Bus šalta ir šilta vaka-

lietus galima užsisakyti pas Pe- 
trą Blekįį LeL: 434-.7916 arba 
pas platintojus bei prie kasos.

— Ponia J. Zalga, Oak Lawn, 
Ill., pratęsdama prenumeratą, 
atsiuntė $5 auką. Placidas Mic
kevičius, Vienna,' Ont., atsiuntė 
$3. Toronto tautietis užsisakė 
Naujienas iki šių metų pabaigos, 
tinkamesniam susipažinimui. 
Dėkui visiems. Visi skaitytojai 
prašomi remti Naujienas ir jas 
platinti, darant pastangų rasti 
bent po vieną naują skaitytoją. 
Visi lietuviai prašomi neklau
syti skleidžiamų gandų, o a b

iš Venecuelos 1. Iš Vokietijos 
šiemet į gimnaziją įstojo 11M 
nauju mokinių. ' . T - .. - ■.

-e j- ■ Jaunimui įėjimas pusė kainos.
A. a. Pranas Beinoras, gyv; kviečiame paremti Zarasiškių 

pastangas, nes- .Zarasiškiąi; re- 
ihia radią, spdu^ą/seniiną^ jau

nis buyo veiklus visuomenėje,, Šnną if ’kitas1 inslrtucias. Klubo 
prikldūse daugeliui patriotiniųĮifąria'i prašomi' paaukoti' fantų, 
organizadju. f. Liūdęti .liko 3j 
dukterys ’sų- šeihioitfisi ir ; daugi 
draugui bei pažįstamų. Rugsėjo- 

-^9. d-, .palaidotas ^šv.^Ęąžimieto 
lietuviu .kapinėse...

Čikagoje, mirė 
sulaukęs 67 m. amžiaus-'Velio

rugsėjo 25 d

i- Kviečia'Klubo Valdyba
___  ' . t ? : ? ■ * ? ' ' ’į ' --k

— Penktadienį., spalio 5 d., 
7 vai. vak-., 'Marquette Parko 
Fieldhouse salėje Įvyks Spau
dos klubo narių mėnesinis susi-. . . i dos klubo narių mėnesinis susi-

— Angelų Sargų šventės pro- rinkimas, kuriame bus' aptarti 
ga -klubas Krivūlė kviečia'į'iŠ- 'bėgamieji reikalai” ir išrinkta 
kilmingas pamaldas -už žuvu-j nauja valdybą. Nariai .kviečiami 
sius ir mirusius policijos tar
nautojus ‘ Marquette' Parito / pa- 
rap.:: hažnyčiojeu 'Pb' pamaldų 

kreipti savo asmenišką dėme^ įvyks vreuotihis : klubo narių

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
• 4 * • ’ >*.-<• f ' ’ '

būtinai dalyvauti. Valdyba
: — DENGTAME ir taisome vi-

- - . ., ' • ■■ - *- ‘f

sU rūšių stogus. Garantuojame 
.už savo darbą; Esame apdrausti. 
‘ARVYDAS KIELA. Skambinti

Tek 434-9§55c (PR) '
S'///'" . .-'-iU

Horoscopes or Astrologica 
Tarot Card Reddings. Šatųrdaj

HAMILTON, ONT.
PENSININKAI NETEKO 

KLUBUI PATALPŲ
Hamiltono- Pensininkų klubą 

skaudžiai palietė netekimas pa
talpų, kuriose išsilaikė net ket
verius metus. Jis buvo pačiame 
miesto centre, prie geriausio su
sisiekimo, patogu buvo visiems.

Buvo įsigyta ir kambarinio 
turto: spintos, stalai, kėdės ir 
kiti baldai bei priemonės. Klu
bas buvo gausiai lankomas na
rių: vieni ateidavo spaudos pasi
skaityti, šachmatais palošti, kiti 
kitokiais užsiėmimais. Ponios 
kavute, ir pyragaičiais pavaišin
davo, buvo visiems gerai. Daini
ninkės turėdavo savo repetici
jas. Kartais susimesdavo ir šei
myninis pobūvis,..

Patalpų netekimas^ atsilieps- ir 
• į klubo veiklą, nes kitų patalpų 
įsigijimas nėra jau toks lengvas 
dalykas. Pagyvensime ■ .toliau, 
matysime, ką ateitis pasakys.

Pensininkas K. Jurgelys

Leidžia turistams 
įvažiuoti į Kinija

PEKINAS, Kinija. — Dabar-: 
tinė Kinijos vyriausybė leidžia 
vis didesniam turistų skaičiui 
vykti į Kiniją, pamatyti kelis 
didesnius miestus ir stebėti 
naują kraštą.

Pasirodo, kad Kinijos konsu
latai pradėjo vis dažniau duoti 
vizas užsieniečiams, kad jie tu-Į 
retų progos iš arčiau susipažint1’ 
su kraštu. Anksčiau Kinijos vy
riausybė labai retais atsitikimais j 
duodavo įvažiavimo vizas užsie
niečiams, bet nuo šio pavasario 
jau gavo leidimus kelios turis • 
tų grupės. Turistai pastebėjo j 
kad kiniečiai jau negyvena taip 
blogai, kaip anksčiau jie gyveno 
miestuose ir ūkiuose.

— Tyrinėjimai rodo, kad sėk
mingai bizniui vadovaujančios 
moterys dažniau eina prie: 
skyrybų.

— Sakoma; kad--senatorių E. 
Kennedy labai erzina Chappa- 
quidick incidento priminimas.

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 
839-1784 arba 839-5568.

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $106 pusmečiui autdmabilio

Liability apdraudimas pensininkam* 
Kreiptis:

A. L A U R ATT I S 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
vairi andrauda —INSURANCE
JUTŲ NUOMAVIMAS—paren 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago

Tel. 767-0600.

Laikrodžiai ir brangenybė* ’
Pardavimas ir Taisymas
2646 West 69th Street 
Tel.' RĖpublic 7-1941" ^ ’

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-598C

6 ROOMS—2 BEDROOMS

Jtovė and refrigerator. Gas Heat 
st floor. Occupy. Nov. 1 S150.00 a 
io. 23rd and So. Albany. Near 
.chobls and Church. Children wel- 
ome.

521-4119.

savo asmenišką dėmesį, gerai ..su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti. :

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau
jienas iki šių metų pabaigos,1 duodama nuolaida. 
Kviečiame pasinaudoti proga. ‘

NUO SPALIO PRADŽIOS IKI. ŠIŲ METŲ 
PABAIGOS NAUJIEMS* SKAITYTOJAMS 
SIUSIME NAUJIENAS UŽ!8 DOLERIUS.
Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati

nimo vajaus talką! 1

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENS

2608 West 69th St, Chicago, UI. 60629 • Tel. WA 5-2787 
., Didelis pašrinkimas geros rūšies įvairių prekių.

■ ■■ ' " MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiohiis atkarpomis.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
. Cosmos Parcels Express Corp,

X '- MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, Hl. 60629. — Tel WA 5-2737

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimų pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede.......dol.
Pavardė ir vardas __ __ __________ ___ __ .... ..... ........... ............
Adresas ............. .... . ..... . ............. ............... ........... . ............. ...

e Užsakau Naujienas kaip dovaną savd . 
yra naujas skaitytojas. Priede _____  dol
Pavardė ir vardas __ ___ ______________
Adresas _____________________________

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas ................ .................... ............................. ......—1
Adresas ------------------------- -----------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas------ --------------- ------------ -------------------- -—

x • ' *

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE i 
5 fJ yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė or- 

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus. z

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

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams. * t 5 i

J SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, na- 4 
nams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis Jr lietuviu draugas gali /
1 Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

z SLA — apdraudžia Įr Taupomąja apdrauda — Endowment /
J Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam f

aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už /f $1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams. u
4 Sf SLA — kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės zd į savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums r

mielai pagelbės į SLA įsirašyti f
5 4
z Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 4 N«w York, N. Y. 10001 5
f 307 W. 30th St. J
t Tol. (212) 543-2210 4

POPIEŽIAUS DARBO
TVARKĖ CHICAGOJE

Popiežius Chicagos vizituoti 
atskris į O’Hare tarptautinį 
aerodromą ketvirtadienio vaka
rą, 6 vai. popiet, ir bus sutiktas 
kardinolo Cody, gubernatoriaus 
Thompson, majorės Byme ir ki
tų pareigūnų. Popiežių atlydės 
du jo sekretoriai, du tradiciniai 
šveicarai sargybininkai, du po- 
oiežiaus žandarai, vysk. Paul 
C. Marcinkus, Cicero gimęs lie
tuvis, skaitomas artimiausiu po
piežiaus asmens saugotoju, ir 
Vatikano valst. sekretorius kar
dinolas Agostino Casaroli ir 200 
spaudos, radijo ir televizijos 
darbuotojų.

Chicago j e popiežius išbus il
giau, negu bet kuriame kitame 
mieste, kadangi Chicagoje yra 
daugiau katalikų, negu bet ku
riame kitame JAV mieste (Čika
gos arkidiecezijoje 2.4 milijono 
katalikų).

NUO KETVIRTADIENIO 
VAKARO IKI ŠEŠTA

DIENIO RYTO

aozo šmotelio

ATSIMINIMŲ
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ii 
domi 250 puslapių knyga su. 
rauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
kirsnelių mėgėjai, prašomi at 
ykti ir knygą pasiimti. Kitur 
yvenantieji prašomi užsisa-

M. ŠIMKUS ; j į 
Notary Public .. - V 

INCOME TAX SERVICE" 
4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
320854 W. 95th St 
Everg. Park, Ill, 
60642, - 424-8654

STATE FMM

IHluaAMCt

I State Faun and Casualty

r4 - • e

Knygos kaina — 5 doleriai. 
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629.

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Porčiai —- Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai '-1
Tel. 476-5635 -

KAIP SUDAROMI
' TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums - gali dau 

padėti teisininko Prano šulo 
oaruošta, — teisėjo Alphonsf 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
.šleista knyga su legaiiškomis j 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoje 1 
1739 South Halsted St., Chica 
?o, ILL. 60608. Kaina $3.00, 

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS ,

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vaL d.
Ir pagal , susitarimą. f .

Tel. 776-5162 arba 776-5163.
2649 West 63rd Street

Chicago, UI- 60629 t

HELP WANTED — MALI
Darbininkę Reikia

Ketvirtadienį 6 valandą vak. 
O’Hare aerodrome aukštąjį sve
čią sutikus ir pasveikinus, 6.15 
vai. jis bus nulydėtas iki Holy 
Name katedros prie State ir Su 
perior gatvių, kur 7.15 vai. jis j 
laimins kunigus, vienuolius ir j 
vienuoles bei mokyklinio am j 
žiaus vaikus.

7.45 vak vak. iš katedros va
žiuos į kardinolo Cody reziden-, 
ciją, 1555 N. State Parkway, ku-. 
rią pasieks 7:55 vai. vak.
’ 9 vai. vak. iš kardinolo Cody, 
rezidencijos važiuos į miesto 
centrą, į Šv. Petro bažnyčią, 110 
W. Madison St., kur kalbės 
pranciškonams ir kitų ordinų 
broliams, o 9.45 iš St. Petro baž
nyčios važiuos į kardinolo rezi
denciją, kurią pasieks 10 vai. v.

(Bus daugiau) . ,

ENERGY 
WISE .

Llmit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

EXPERIENCED PAINTER 
& WALL PAPER HANGER

Full time steady job
INSIDE WORK.

Good pay. - Call 478-7999
Ask for Fred

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy reikia

SEWING MACHINE 
OPERATORS

Immediate openings for experi
enced industrial sewing machine 
operators. Located 440 N. Wells 
V/i Blocks from the Merchandise 
Mart

Apply 7 a.m. to 3 p.m<
Some English necessary.

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
Į DAR KITUS SKAITYTI 
Į DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”
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