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NETEKOME FRANKIO LUKO
’’ Praeitą penktadienį, rugsėjo 
18 d., mirė Frank Lukas. Jis 
mirė 5:10 vai. popiet. Jis mirė 
Savo kambaryje, savo lovoje.

Frank Lukas savo bendradar
bių tarpe buvo' žinomas Fran
kio vardu. Anksčiau jį pažinu-

■ šieji jį vadino' Pranu, bet kiek
vieną-dieną su juo Naujienose 
dirbantieji vadino jį Frankiu. 
Lietuvoje' jis buvo' žinomas Pra
no Lukoševičiaus vardu. 'Tokiu 
vardu, jis baigė mokyklą, tokiu 
Vardu jis baigė'Lietuvos Karo’ 
iūbkyklą'leitenanto laipsniu. Lu
koševičiaus vardįi jis mokytoja
vo. Karo metu jis įstojo polici
jos tarnybon ir buvo Pranas Lu
koševičius. ..Jis ar Amerikon at
važiavo Prand Lukoševičiaus 
vardu; tokiu vardu jis vadinosi 
pirmą desimtmeQ Amerikoje, 
bet kai jis priėmė Amerikos pi
lietybę, tai tapo Frank Lukas. 
Nebuvo jokios konfūzijos, jam

.' buvb lengviau savo vardą para-
- syti ;ir raidėmis pakartoti.
. „Amerikoje pradžia Lukoševi- 

čiuiibuvo labai sunki. Jis neruo

KANDAHARĘ IŠGRIOVĖ ŠIMTUS NAMU, 
JAUNIMAS BĖGA PAS PARTIZANUS^ 

ŠEŠTADIENĮ IRANE SUŠAUDĖ 119 SUIMTUOSIUS, 
ŽUDO VISUS MUŽADEHIN CIIALKO NARIUS

jam' buvo sunku gauti geriau 
apmokamą darbą. Pradžioje jis 
bandė imtis prekybos, bet be .pi- 
nigų-.tai yra nelengvas dalykas. 
Cliicagoje lietuvių daug, bet pre
kiauti.vien -lietuvių beužtenka. 
Reikia patraukli ir.' neliętuvius, 
o-be; kalbos tai. neįmanomas da- 
fyk'ą’syEranąs pramoko; fealesta- 
tiniiiko T darbo, sušrpažin.o j; su 
kė’ntraktų- principais ir tikėjosi 
verstis namų ir sklypų pardavi
nėjimu, bet ir tas jam sunkiai 
ėjosi. Neturėjo automobilio,; ne
galėjo norimus parduoti namus 

1 Frank.Lukas, išsikalbėjęs su 
M. Gudeliu apie Naujienas, jų 
norą siekti laisvos, neprpdauso- 
ino's ir demokratinės • Uetuvos, 
pareiškė, kad jis yra Lietuvos 
patriotas, sieks Lietuvai laisvės 
ir stengsis Naujienoms padėti, 
niekad nebandydamas joms kliu
dyti.

Pradžioje jis buvo apmokytas 
tvarkyti telefono centralinę, o 
vėliau išmoko priimti garsini
mus, o1 dar vėliau — ir žinias. 
Netrukus jis pradėjo rašinėti. 
Pradėjo važinėti autobusais, o 
paspaudus šalčiams ir pradėjus 
pūsti stipriems vėjams, Lukas 
turėjo bėdos. Įsigijo lazdą, bet 
ji nepadėjo vėjui pasipriešinti. 
Jo. kojos nebuvo stiprio’s, daž
nai • nukrisdavo ir turėjo bėdos 
atsieklti. Teko jam įtaisyti atra
mą, kad laiptais užliptų.

Atsiradus laisvam butui, Lu
kas nutarė persikelti į Naujie
nas. Jis apsigyveno rašytojos 
Julės Žemaitės bute, esančiame 
kitame Naujienų namo gale.

KALENDORĖLIS

Rugsėjo 22: Emeralda, To
mas, Sparta, Guodė, Vyrman- 
tas.

Saulė teka 6:35, leidžiasi 6:49.
Oras debesuota š, šiltas.

Sekritorius A. Haig yra pa
siruošęs kalbėti su A. Gro- 
myka, bet jis reikalaus pa
grindinių dalykų — sustab
dyti valstybinj terorą, me

tamą į kitas pasaulio 
vėlštybės.

Ten jis gyveno' iki mirties. Ra- j 
domė lovą, Luko draugai atvežė 
jo daiktus, paklodes ir apgyven- j 
dino. Atvežė didelį pyragą įkur
tuvėms.

Kiekvienos dienos rytą jis at- į 
eidavo į ofisą, užimdavo savo i

Pranas Lukas trečiadienį bus laidojamas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

štąją ir dirbdavo' iki pietų? Nu
eidavo į butą užkąsti, ot-vėliau 
grįždavo į ofisą iki penkių. Jei
gu kas pas jį norėjo ateiti, tai 
ofise- dirbdavo' iki penkių. Jei- 
vo iki vėhimo’s. Sakėsi, kad dar
bu buvęs patenkintas. Sutvarky- > 
davo garsinimus/ o vėliau vieną 
kitą dalyką parašydavo'. Pajų- j 
tęs Naujienų pulsą, tuojau įsi- j 
traukė į darbą ir įsivedė kelis j 
skyreliu^. ’ j

Luką kankino reunąatizniąs .1 
artritas. Jo kojos seniai buvo i 
silpnos. Prieš dešimtį metų, kai 
vertėsi dažymu, paslydo jo ko
pėčios ir smarkiai sutrenkė ko
jas. Tas sutrenkimas dar labiau 
padidino' reumatizmo skaus
mus. Atostogų metu jis išvažiuo
davo į Mįchiganą ir ten bandy
davo numažinti, skausmus šiltu | dingas. Už poros mėnesių į Lu-

: ur.i šaUu.Lvandeniu*-_Grįždavoį4- 
Sarbą beveik sveikas,1-‘bet-Už po
ros mėnesių -ir vėl kankindavo 
reumatizmas.

Paskutinius tris metus. Lukas 
jau niekur- -ne.važiuoda- Tos 
vokiškosJ maudyklės.1 
užsidarė/, o kiturJ^^u^vii^W j 
vo prąšŠ^^,Skaūsr^j Tięfo pa-

valandas manęs jau neitus, — 
jis atsakydavo. Ligoninėn jis ne
važiavo, bet stengėsi būti nan

%ą rr vėI buvD/darumas:spaudi-\
mas, kad išvažiuotų į ligoninę. 
Jis tylėjo į raginimus, bet, kant
rybės netekęs, pasakė:

— Ašį ligoninę nevažiūo'siu...
AĄ įjorių,’ kad mane iš čia .iš- 

su nĮuzika... '
U', šitas jo noras reikalingas pa-

L_ j aiškinimo. Jis norėjo pasakyti, 
kadmis gyvens savobute kol nu-' 

(Imiesi O tada alvažiuos laidotu-
HkeJi *yrai nnu-l _r . ___ ......

■ .j.- ~ .neš į didelį aulo'mobilį, visiems reikalus. Manevravimas pasie- ma norėjo išsiaiškinti, ką jiedu

gale6ąYpI;T^^^tsįbj&-ni^dĮug 
l---- - t
paj ėgdavo-^tėitLYS^dagi^ laiš
kus 'ir J pr&ešimtts"^^ '-•jam 
viršun. Jis MtsTsėšdava-žalt lovos 
krašto, pasitraukdavo- rašomą
ją mašinėlę - ir-ten parašydavo 
“Trumpai” žinias, ’ir -pataisyda
vo kai kurias korespondencijas, prašė, kad jam' atneštų aspiri-

Bet sveikata negerėjo. Praeitą' no -porą tablečių paėmė, van- 
rudenį draugai norėjo jį išvežti' deniu nugėrė ir aprimo. Jam 
į ligoninę, kad gydytojai patik.-_Į bartais trūkdavo "oro, bet pra- 
rintų sąnarius ir imtųsi priemo-• eidavo< Rugsėjo 18 d. rytą jau
nių sveikatai stiprinti. Bet Lu- geriau. Kai ryte jam nunę- 
kas buvo neperkalbamas. Jis ne-. ke]js ]aj§kus, tai jis jau būVo 
norėję važiuoti į jokią ligoninę, i atsisėdęs prie lo’vos ir prie ma-

— Jeigu mane išvešite, tai į 48 ^nėlės Jis paruošė trumpas ži- 
_____Lk i - „, -i. v-...... ......

žmonėms' matant jį nukels, 
įdės į mašiną ir, žmonėms ste
bint, jį išveš.... • ' :

Praeita trečiadieni Lukas pa- ^ų komun.stų partijai 
juto skausmą krūtinėje. Jis pa-! priemonių prieš Solidarumo1 uni-

; nias, pavartė laikraščius, papus- 
ryičavo ir vėl prigulė. Tiktai va
kare, kai laikraštis jau buvo bai
giamas spausdinti, jis blogiau 
pasijuto. Apie panktą valandą 
popiet jį aplankė vienas rinkė
jas, bet jau negalėjo suprasti, 
ką Lukas norėjo pasakyti. Buvo 
pakviestas ir kitas rinkėjąs„kad. 
galėtų jam padėti. Lukas’ kažką 
sakė, bet nekoordinuc’davo savo 
žodžių. Bifvo pakviestas ir Jo
nas " Merzvirtskas, nuolatinis 
Frankio globėjas. Užbaigęs ran
kose turimą darbą, ir Jonas už
ėjo. Jonas jį visą laiką prižiūrė
jo, pradėdamas ryte ir baigda
mas vakare. Jam atnešdavo 
maistą, apvilkdavo, sutvarky
davo vandenį. Kiekvieną dieną 
Jonas Frankį maitindavo. Jis ne
galėdavo niekur išvykti sekma
dieniais, nes turėdavo užeiti pas 
Luką bent tris kartus j dieną.

Pamatęs pamėlynavusį Luką, 
jis. tuojau paėmė už. rankos. 
Pulso jau nepastebėjo. Tuojau 
buvo' pašaukta greitosios pagal
bos mašina. Gaisrininkai atvyko 
į 8 minutes. Du vyrai patikrino 
Luką ir pasakė \

NESIBRAUTI Į LENKIJĄ
HAKi TARIASI SU j&ROM¥KA, KADA 

ARIMUS ATOMO GINKLU KONTROLEI'
ją taip pat yra kišimasis į Len
kijos vidaus.-reikalus.

Sekretorius Haig turi susitarę, 
ti nė tik kada -Sovietų valdžią 
pradės pasitarimus, bet ir ko
kius -kausimus .Amerikos- ir So
vietus a {stovai- pradės svarstyti.

Brežnevas norėjo susitikti su 
prez. Reaganu tuojau po- inau
guracijos, bet prezidentas pir-

"■-PRADĖS
WASHINGTON, D.C— Vals

tybės departamentas dar kartą 
įspėjo Sovietų -Sąjungą nesikišti 
į Lenkijos reikalus. Jeigu Sovie
tų karo jėgos įsiveržtų į Lenki
ją, tai tada būtų baigti visi pasi
tarimai su Sdi'ietų (Sąjungą.

Baigminiai Helsinkio aktai 
draudžia Sovįetų Sąjungai kiš
tis į ket kurios valstybės vidaus

ny, je jau buvo, "kišimasis f Len
kijos vidaus reikalus. Partijos 
centro komiteto raginimas len

ini tis 

— Mes jo niekur nevešime, 
nes jis jau miręs.
■ Frank-Lukas mirė 5:10 vai. 
popiet .buvusiame Žemaitės kam
baryje. .

Buvo pašaukta policija ir gy
dytojas. Tuo pačiu metu į Nau
jienas buvo atėjęs ir Charles 
Stasiukaitis, už poros namų į 
šiaurę nuo' Naujienų, S. Halsted 
gatvėje, prie 17-tos kampo, tu
rintis šermeninę.; Jis Luką pa
žino, kai pastarasis dar dirbo 
prie telefono centralinės.

Atėjęs miesto; gydytojas, ap- 
klausinėjęs kaip atėjo mirtis, 
pripažino, kad Lukas mirė nuo 
šįrdię$ priepuplto. Stasiukaitis, 
pasikvietęs pagalbą, išnešė F. 
Luką “su muzika” į šermeninę. 
Visus laidotuvių reikalus tvar
ko Jonas Meixvinskas.

Frank Lukas bus laidojamas 
trečiadienio rytą.

Antradienį, rugsėjo 22 d., duoti pastogę, maistą, apsaugą 
7 vai. vak., Stasiųkaiičo Serme-, 
ninėj įvyks atsisveikinimas.

1) Kalbės Vincas Kučinskas..
2) Kalbės Vincas Kučinskas,
2) Atsisveikins Naujienų re

daktorius M. Gudelis. •
3) Kanauninkas Vaclovas Za

karauskas pasimels ir kartu su 
visais pagiedtfe.

Trečiadieno rytą, 8:30 vak', 
velionis bus išvežtas į Dievo Ap
vaizdos, bažnyčią o 9 vai. bus
nulydėtas į' Lietuvių Tautines — Pirmadienį aukso uncija 
kapines; ‘ kainavo 59,

susitikę- svarstys.1 Prezidentui 
rūpėjo, sustabdyti' teroro veiks- 

, mus, o Brežnevas, matyt, tuo 
veikalu visai nenorėjo kalbėti. 
Prezidentui atrodė, jdg šitas 
veržimasis į kitas valstybes yra 
oats svarbiausias, o Brežnevas 
apie lai ir kalbėti nenorėjo.

PREZ. REAGANAS MAŽINA 
PARAMĄ BĖGLIAMS

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Rcaganas, svarstyda- 
damas apie valstybės išlaidas, 
-yra pasiržyęs sumažinti šimtu 
milijonų dolerių atbėgusiems 
kubiečiams ir hai!i;č:ams teikia
mą parama

Kai atLčgd kubiečiai pas sa
vo pažįstamus, lai jie padeda 
Įsikurti šiame krašte, bet kai 
Amerikon atbėga tokie, kurie 
neturi giminių nei pažįstamų, tai 
tiems labai sunku įšikurti. Ypa 
tingai sunku yra vyresnio am 
žiaus žmonėms, neturintiems 
jokio amato. Dar sunkiau yra 
nesveikiems.

Tokiems bėgliams buvo tei
kiama parama. Jiems reikėjo 

ir dar apmokyti, kaip Amerikoj 
gali užsidirbti duoną. Be para
mos jieriis*būsisunku.

— Senatorių pasisakymas 
prieš pardavimą radarinių lėk
tuvų Saudi Arabijai numušė 
dolerio vertę. Prisidėjo ir pr'ez. 
Rėhgano administracijos .'nepa
jėgumas pakankamai apkarpyti 
valstybės išlaidas. > '.t

----i—Į---- ■
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QUETTA, Pakistanas. — Pra
eitą savaitę pietų Pakistane ėjo 
jautrio’s kovos Kandahar mieste, 
visiškai išgriauta 200 namų ir 
suimta daug šio miesto gyvento
jų. Kandaharas yra 315 mylių 
atstumoje j pietus nuo Kabulo, 
šiame susisiekimo centre yra 
230,090 afganistaniečių.

Neramumai prasidėjo, kai 
praeitą savaitę Babrako Karma- 
lio vyriausybė paskelbė visų bu
vusių Afganistano karių ir tar
nybos amžiaus jaunimo’ mobili
zaciją. Kabule buvusi Afganis
tano kariuomenė, sušaudžiusi 
prezidentą ir visus ministerius, 
Babrako Karmalio buvo išsiųsta 
į užmiestį, tuo tarpu Afganista
no kariai buvo demobilizuoti, o 
jaunimas nešaukiamas tarny
bai. Visi įtakingesnieji Afganis
tano' kariai atleisti,. o • daugelis 
jau sušaudytu*

Pačiame Kandaharę jau kurį 
laikai SLUoku-
pacinėmis Sovietui karo jėgomis. 
Sovietų kariai nesijautė laisvi 
šiame susisiekimą centre. Vaka
rais juos užpuldavo vaikai, o 
-dažnai ir paaugęs jaunimas. Ma- 
nomą: kad: rusus užpuldinėjo ir 
buv£>Afganistano’ armijos ka-' 
riai. ^Praeitą savaite Karmalo 
čyriajfeybė paskelbė mčbiližaci- 
ją, nuodydama, kur psivalo 
rinktis demobilizuoti kariai ir 
mobilizuojamas jaunimas.- Ka
riai atsisakė vykti į nurodytas 
vietas. Karmalio valdžia pradė
jo atestuoti buvusius karius pa
čiame Kandaharę. Tudjau įvyko 
susišaudymas tarp valdžios ^at 
stovų ir buvusių karių. Prisidė
jo ir jaunimas. Babrako Karma
lio ^valdžia buvo priversta gauti 
pagalbon Sovietų artileriją, kuri 
iš eilės griovė Kandaharo vie
tos gyventojų namus. Kanda- 
hare kilo’ gaisrai, nukentėjo šim 
tai gyventojų, į Pakistano pa
kraštį atbėgusieji afganistanie 
člai, pajėgę pabėgti iš Kanda
haro.

Buvę Afganistano kariai ir 
mobilizuojamas jaunimas, vie
toj mobilįzaeijos, tlaukė pas 
kovotojus. Vieni pradėjo kova" 
pačiame Kandaharę, o kiti bėgo 
į didesnius kovos vienetus u
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Pakistaną pasiekę afganistaniečiai tvirtina apie
kova*’, vykusias pietų Afganistane.

jungėsi su apylinkės partiza
nais. Kandararui numalšinti bu-' 
vo sutrauktos Sovietų karo jė
gos, kurios padėjo Karmalio po
rcijai suimti maištaujantį jau-' 
nimą ir buvusius karius.

TEHERANAS, Iranas. — Ofi
cialus vyriausybės pranešimas 
sako, kad šeštadienį, šventėms 
praėjus, buvo sušaudyti 147 
žmones. Sekmadienio vakare 
Teherano radijas paskelbė, kad 
šeštadienį buvo sušaudyta pati 
stipriausioji opozicija. Vien tik 
Teherane vienu metu buvo iš
vesti iš kalėjimo patys veikliau
sieji 106 Mužaihadein Chalked

T 

nariai ir suašudyti. Jie buvo lai
komi Evin kalėjime. Jie buvo pa- 
skebti nusikaltėliais, išvesti j 
kalėjimo kiemą ir sušaudytu 
Vvriausvbė mano, kad dabar 
jau kirstas mirtinas'smūgis Mu- 
žahadein Chalkos grupei.

Mušahad mieste sekmadienį 
buvo sušaudyta 12 žmonių. Ken- 
ša miestelyje buvo sušaudyti 
penki dabartinės vyriausybės 
priešai. Kiti buvo sušaudyti už 
nusikaltimus, pagrindiniams Ko
rano dėsniams. Pirmcn eilėp 
skaitoma neištikimybė, vyrui.

Atleidus prezidentą Bani £įadr 
iš karo jėgų vado pareigų, jau 
sušaudyta virš tūkstančio .ira
niečių^ daugumoje Chalkos gru
puotės narių. . . :r

Pačiame Dane dar ir šiaildien 
eina susišaudymai tarp vietos 
gyventojų ir miestą kontroliuo
ti norinčių Islamo partizanų. 
Pradėjus m asiniai šaudyti NJu- 

'žahadin • Chalk grupės nafius, 
jie - priešinasi* partizanams ir 
juos'nušauna". h

e

, — Buvęs prež. Jimmy Carte
ls, skrisdamas j Kiniją, buvJ 
sustojęs Evanstone, III., ir pa
skambino Michael Bilandikui 
8 vai. ryto, pasidąlinti žiniomis 
apie bėgamuosius įvykius.

Buvęs Chicagos meras Mi
chael Bilandic turi du butus — 
vieną Bridgeport o antrą Mi
chigan ežero pakraštyje, kur jo 
žmona gyvena. Jfs verčiasi ad
vokatūra ir gerai uždirba.

CEASE FIRE 
LINE



TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
" I' : I *Kūno, proto ir jousmy darnos pagrindai

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

MINERALU NAUDA IR JU ŠALTINIAI
Švieskimės savos sveikatos šaltinių srityje; 
sveikesni būsime ir ilgiau gyvensime.

(Mediciniškas raginimas)
I’P.DSAKINIAI M1NERAL.AI t L>žiovinli žirniai ir IniPeles- Pit- 

io gaminiai. Fosfatai paruošta1 
.nu maiste*, ypač lengvuose gė
rimuose (sell drinks).

Vitaminai labai žmonių pa
mėgti. Dabar pradėjo žmonės 
gausiai pirkti iš krautuvių mi 
nevalus. Jie mano, kad kaip vi
taminai, taip ir mineralai jiems 
suteiks geresnę sveikatą. Taip 
vadinamose Health-Food krautu
vėse lentynos lūžia nuo mine 
ralų: stori buteliai, pilni minera
lų; ten yra: kalcis, magnezija, 
dolomitas (tai malti uolų akme
nys — jie turi kalcį ir magnezi- 
ją), kaulų miltai, cinkas, gele
žis, magnis, jūros žolės (kelp), 
kepenų tabletės, kalio chloridas 
ir visa eilė kitų. Tiesa, mažos 
dozės mineralų kūnui yra labai 
naudingos. Su mažomis išimti
nus, didelės mineralų dozės ma
žai naudos žmogui duoda. Su kai 
kurių mineralų pergausiu ėmimu 
rišasi pavojus sveikatai.

Mineralai yra neorganiniai jun
giniai, kurie kūne atlieka labai 
svarbias ir gyvybei naudingas 
pareigas. Daugelis mineralų da
lyvauja celių variklių (enzymų) 
sudaryme. Nors mineralai nėra 
tokie kaip vitaminai, greit susi
ardė vienok jie (kai kurie) yra 
vandenyje tirpstą ir virinimu 
gali būti prašalinti iš maisto. 
Mineralai gali būti sujungti su 
kitomis maiste esamomis me
džiagomis ir tuo būdu pasidaryti 
sunkiau kūno pasisavinami 
geriami į kraują iš žarnų).

Kūnui svarbūs mineralai 
dvejopoj formos: DIDIEJI
NERALAI (M A C R O MINER 
A’LS): jų kūnui reikia didelė
mis (lik ne per daug didelėmis) 
dozėmis. Kita jų forma kūnui 
reikalinga labai mažomis dozė
mis PĖDSAKAI (TRACE), 
mis — PĖDSAKAI (TRACE, 
arba dar kitaip pavadinant 
MICROMINERALS) MINERA-

(kartais vadinami pėdsakiniaū. | 
lementais trace elements) į 

era sekantieji: geležis, emkas> | 
sclems, magnis, mo’Iybdenas, va- j 
ris, jodas, chromas, fluorinas į 
(gėl imui vandenyje jis naudoja- į 
mas kaip fluoridas). Gyvulių ty
rimų daviniais remiantis, prie 
pėdsakimų minteralų pridėtim 
.lar ir sekantieji: vienos dienos- • e • i •. , , , , i majų medžiagą, celių sieneles ir
aktyvumo kobaltas, nikelis, va- j , ' .»\ f daugelį c< iy variklių (enzvmu). nadis, silikonas, tinas, arseni- 1
kas, kadmis. Bendrai paėmus, 
/isi žmogaus kūne esantieji mi
neralai sudaro tik keturis (1) 
procentus kūno svorio. Gi, pėd- 
sakiniai mineralai sudaro tik 
/ieną šimtąją procento kūno 
svorio (0.01 a).

Su tinkamu maistu gaukime 
mineralus savam kūnui

Net iš krautuvių, bet su maiš
tu suteikime kūnui visus reika- | 
tingus mineralus. Valgykime 
reikiamą maistą ir gausime pa
kankamą kiekį kūnui reikalin
gų mineralų. Išskyrus tik geležį 
’r cinką (zink), gerai sutvarky- 
’as maistas suteiks reikiamą 
kiekį mineralų, 
mineralu kiekio ir lygsvaros.

štai geriausi mineralu šalti
nai. tu mineralu nauda, j u. trū- 
kuino reiškiniai ir perdozavimo 
pavojai.(su-

MI

raumenvse esamo j
io. Praleidžia neryinįl ' 

Kalcio šaltiniai* Pienas-ir jc * impulsą į raumenis. Padeda -pri- >

KALCIS

gaminiai. Sardinkos. Dėžulėse 
salmon žuvis, valgoma su kau
lais. Tamsiai žalios-lapuotos dar
žovės. Citrininiai vaisiai ir jų 
sultys. Džiovintos pupos ir žir
niai.

KAL».iO NAUDA. Stalo kau
lus ir dantis ir palaiko kaulų 
stiprumą. Dalyvauja raumenų 
susitraukime. Palaiko vedų ap
valkalėlius — membranas. Tvar 
ko kraujo krešėjimą. Padeda 
vitaminui B-12 susigerti iš žar
nų į kraują. Aktyvuoja celių va-

■ riklius — enzymus.

Didieji mineralai yra kalcis, 
fosforas, magnezija, kalis, siera, 
natris ir chloridą (pastarųjų 
dviejų junginys ir yra valgo 
moji druska: natrio chloridas’ 
— Sodium chloride).

‘Magic Diet-
Simple Cut-Down-Not-Out Rų

Is there a “magic” quick
weight loss diet that really 
works? Doctors and nutri
tionists have yet to discover it. 
They advise losing weight 
gradually by reducing portion 
sizes, but not by eliminating 
certain foods.

If a diet is going to work it 
must be tailored for the indi
vidual, taking into considera
tion such things as preferences, 
cultural background, amount 
of activity, and personal habits. 
After you have checked u ith a 

’ doctor, the first step on map
ping out a diet campaign is to 

t examine and understand your 
own food habits. Since your 
diet represents a change of 
habit, the smaller or more 

kgradual the change, the more 
I successful the diet w ill be in the 

long run.
You can start the scale 

downward by making small ad
justments in your eating habits 
by eating less and saving 
calories. Dieting does not 
mean that you have to stop eat-, 
ing the foods you enjoy.

If you prefer to eat five or six 
small meals a day. your habit is 
encouraged by many nutri
tionists who ągree that several 
small meals are more satisfying 
than three large ones.

Exerc^e is also an essential 
part of your weight loss pro
gram. A regular exercise regi- 

[- men will help you tone and firm 
your body as you lose weight 
and can actually cut your 
appetite.

If yėu are uiWblc to abide a 
! lonely calisthenics routine, you

M®

can* find fun, companionship 
and support* in regularly 
scheduled group efforts such as 
dance and yoga classes, swim
ming. tennis and jogging. Ex
amine your daily habits. When 
possible, walk instead of ride. 
Get off the bus a few stops early 
and walk the rest of the way. 
Take the stairs instead of the 
elevator. If you are deskbound 
most of the day. examine sim
ple exercises you can do at your 
desk. . • •' f ( i

For more information, re
quest a single free copy of

To Good Health 
from Kraft, Inc. Send a post-

KALCIO TRŪKUMO ŽALA. 
Vaikams susiUukUo kaulų augi- 
ma? įrąchiiąjĮ rickets). Suau- 

tirpsta kaulai (asteo- 
tada padažnėja kaulų 

lūžimai..

A

PERGALSAUS KALCIO PA
ĖMIMO ŽALA. Didelis mieguis
tumas. Apsvaigimas. Sutrukdy
tas iš žarnų j kraują susigėri 
mas geležies, cinko ir magnio. 
Kalcio nuosėdos visuose kūno 
audiniuose X-Ray nuotrauko- 
,e atrodo kaip vėžys.’

FOSFORAS
FOSFORO ŠALTINIAI. Mėsa. 

Paukštiena. Žuvis. Kiaušiniai.

FOSFORO NAUDA. Stato 
dantis ir kaulus. Padeda išleisti 
nergiją iš m Utinių-krakmolinių 

valgių (angliavanlžių carbo
hydrates), o taip pat iš baltymų 
ir riebalų. Gamina paveldėja-

Veranda (aliejus)ALEKSANDRA NAVKKaI f Ė-P^DNER

FOSFORO TRŪKUMO ŽALA. 
Silpnumas. Apetito stoka. Nuo
vargis. Skausmai kauluose. Dėl 
menko piaisto retai gaunasi fos
foro trų^ųęaas. Tik pęrilgas j 
varlojimą^.g^ieš skrandžio rūgs- • 
lis vaistu gali sukelti fosforo į c.
trūkumą. J

PERDAUG FOSFORO - PA- 
Ė-MUS, GAUNAS ĮSEGANTI esant inkstų ligai, cukrinei ligai, 
ŽALA: sutrinka kacio su fosfo- j nuomariui (epilepsijai), alkoho- 
ru santykis kūne, o jis turi būti i lizinui ir pas tuos žmones, kurie 
pastovus ir tain tikras. Tada rė

Trūkumas magnio gali gautis 
užsitęsus-; viduriavimui,

pastovus ir tam tikras. Tada re- Hgai vartoja šlapimą varančius 
iiatyviai ima trūkti kalcio kūne, vaistus (diuretikus).

MAGNIU 4 DIDELIŲ MAGNIO DOZIŲ
ALAGNIO ŠALTINIS. Žalių la- | (MEGADOSES) Ž.VLA. Susi- 

pų daržovės valgomos žalios — trikdo lieivų sistemos darbas,trikdo nervų sistemos darbas,
nesutrikdant j nevirtos. Riešutai (ypač almonds n€S kalcio su niagniu santykis

ir cashews). Sojos-'pupelės. Sėkū®$ Pai1'^- Liuosi viduriąi. Pa
los, pilni javų grūdai. i VOJUS žmogui, kuris turi nesvei-

t; ' j kus inkstus.
MAGNIO NAUDA. Stato kau- ‘ 

lūs. Gamina baltymus. Išleidžia 
energiją iš 
glykogeno

f

KALIS (POTASSIUM)
KALIO ŠALTINIAI. Apelsinai, tiek miligramų kalio 

/Į (orange) ir jų'sunka. Bananai/sium): Džio vinti ;
U.' U M . /• ’ ’

si taikyti šalčiui'.

MAGNIO TRŪKUMO REIŠ
KINIAI. Raumenų trūkčiojimas 
ir drebėjimas. Nereguliarus pul
sas. Nemiga. Raumenų silpnu
mas. Kojos ir pėdos mėšlungis 
(cramps). Drebančias rankos.

1

2

can! with your name and ad
dress to “Guidelines” (A9i, 
Box 4611, Department MR, 
Chicago, IL 60677.

Tuna Slaw
7-oz. can uater-packed 

tuna, drained, flaked 
cups shredded cabbage 

or lettuce
cup radish slices 

^tablespoons chopped 
> green pepper 

2/2į*cup Kraft low calorie 
* * < thousand island 

dressing
CAmb»ne ingredients; tosx 

lightly. Chill. 3 to 4 servings.

Varpa dirvoj, svyruodama nuo vėjo,
Už stiklo šiltnamy stebėjo
Gėlę, globotą rūpestingai ir švelniai,
Tuo tarpu kai ją dažnai kankina, mašalų būriai, 
Karščiai, šalčiai ir vėjo sūkuriai.
Kaimiečiui su pagieža ji sakė:

— “Kodėl jūs, žmonės, toki neteisingi?
Kas tik sugeba patenkint jūsų skoni ar aki, 
Tam jūs perdaug jau rūpestingi, 
0 kas jums naudingas, tam abejingi?
Ar ne svarbiausios tavo pajamos iš lauko?
0, deja, tavo rankos jį apleistą laiko.
Po to, kai nubėrei ant žemės sėklą jau seniai,

. Kada mums prieglaudą nuo blogo oro tu davei ?
Ar ravėt ir pašildyt mus liepei?
Ar sausros metu palaistyt atėjai?
Ne, mes paliktos sau augti be globos, be meilės
Tuo tarpu kai tavo gėlės,
Kurios visai nėra naudingos,
Už stiklo auga priežiūroj, globoje ištaigingai.
Jei panašiai ir mus tu prižiūrėtum, 
Nuimti dešimteriopą derlių juk galėtum
Ir pasiųstum į miestą grūdų prikrautus vežimus.
Pastatyk ir mums tu šiltnamį, paglobok ir mus”. 
Kaimietis, sako: — “Kaip matau,
Tu mano-rūpesčių nepastebėjai, 
Kad inane taip neteisingai apkalbėjai.
Tik paklausyk, ką aš sakau:
Svarbiausias mano rūpestis skiriamas laukams.
Kad žinotum, kiek daug darbo man kainavo
Iškirsti mišką, dirvą, patręšt javams;
Nebuvo mano darbui galo,
Nes reikėjo dar be to išarti, išakėti
Ir drivą grūdais apsėti.
Bet minėt tą viską nėra nei laiko, nei naudos.
Lytaus ir šilumos prašyk tu iš garfttos;
O jei aš tavo prašymą išpildyti norėčiau, 
Tai nei gėlių, nei duonos neturėčiau”.

• *

Kaip dažnai uolus kaimietis,
Ar paprastas darbininkas, ar kitoks pilietis,
Lygindamas su kitais savo likimą,
Per .daug -^kiiStisA aimanuoti » ima, *
Save nuskriaūetu laikyti, s
Jam galima bemaž tą patį pasakyti.

(V. Petraitis, Pasakėčios, 217 psl., kaina $3.) 
gaunamos Naujienos^

Džiovinti vaisiai. Javai. Žemės -t 
riešutų sviestas. Džiovinti žir- Į 
niai ir pupelės. Bulvės. Kava,] 
arbata ir kakava, bet tie pasta- i 

; rieji nenaudotini, o kalis iš kitų 
šaltinių turi būti apturimas. Ka
dangi kalis labai dažnai esti iš j 
kūno varomas lauk su šlapimą 
varančiais 
pakeltą kraujospūdį turintieji,

[1260). Džiovinti obuoliai (730). 
ivdk^das (604). Jautiena mėsa 
(kotletas, liesa) — 558. Nors ka
kavos milteliai turi daug kalio 
(1500), bet kakava nevartotina 
dėl kitokių priežasčių. Kalio kie
kį kūne didinkime iš sekančio 
maisto: Figos (640). Krienai 
(žali — 564). Molasas (juodas
— 2927, šviesus — 917). Persi 
kai (peaches —džiovinti—950). 
Žemės riešutai (peanuts, degin
ti — roasted — 701). žemės rie
šutų sviestas (670). Bulvės, kep
tos su žieve (503). Slyvos (694). 
Rasinkos (763). Pilnų rugių 
grūdų sausainiai (wafers — 
600). Sojos pupelių miltai 
(1750). Skvašai (609). Saulė
grąžų sėklos (920). Kviečių dai 
gai (827). Mielės — brewer’s 
yeast (1894). Kitokios mielės
— torula (2048 mg).

Matom, kad pacientui nerei
kia vartoti nesveikų dalykų (ka
vos, arbatos, kakavos) apturėji
mui pakankamo kiekio kalio. Jis 
gali pasirinkti, sakysim, mieles, 
kurios netukina (trijose uncijo
se yra 283 kalorijos, o kalio, 
kaip minėta: 1894 mg. šimte gra 
mų mielių (brewer’s yeast). 
Visi lietuviai Įpraskime ir vai
kus nuo mažens įpratinkime 
gausiai vartoti mieles. Jos yra 
visokios rūšies B-vi laminu ge
riausias šaltinis. O tų vitaminų 
dažniausiai trūksta visiems svai
galus vai'toj an tiems, seneliams 
ir įvairiopai pabėgusiems.

Dar labai gausiai kabo yra 
džiovintuose aprikuose ir mala- 
soje, o taip pat sėjos pupelių 
miltuose. Jau vien iš tu šaltiniu

naudojant kalį, galima nepirkti 
kalio skystyje bei tabletėse.

KALIO NAUDA. Tarnauja 
raumenų susitraukimui. Palaiko 
skysčio ir mineralų santykį ce
lės viduje. Padeda perduoti ner
vinį jaudinimą. Paliuo«uoja 
energiją iš angliavandžių, bal
tymų ir riebalų.

KALIO TRŪKUMO NEGERU
MAI. Kalio kraujuje turi būti 
nuo 3.8 iki 5.5 MEQ litre. Kitaip 
sakant, nuo' 3 iki 4 mg %. Ne
normalus širdies pulsas (rit
mas). Raumenų silpnumas. Mie
guistumas. Atsisako dirbti inks
tai ir plaučiai. Dažsiausiai kalio 
ima trūkti sunkiai dirbantiems 
darbininkams (daug prakaituo
ja) ir sportininkams, kurie 
žaidžia karštyje. O taip pat ima 
črūkti kalio ir tiems, kurie var
toja šlapimą varančius vaistus 
bei liuosuojančius vidurius vais
tus, o taip pat ir tiems, kurie il
gai turi liuo'sus vidurius.

DIDELIŲ KALIO KIEKIŲ ŽA
LA. Raumenų paralyžius ir ne
normalus širdies mušimas.

Išvada: švieškimės mineralų 
naudojimo reikaluose. Susipa
žinkime su maistu, kuriame jų 
gausiausiai yra. Tada galėsime 
mums naudingą ir patinkamą 
maistą naudoti mineralų norma
laus kiekio kūne palaikymui. 
Tada mažiau reikės varstyti vais
tines bei Health-Food Stores 
duris. 5

Pasiskaityti: Joe Graeddn: The 
People’s Pharmacy. Avon-Pub
lishers.

J >kimo varomas lauk su šlapimą:.. -.v» i i • • v j

varančiais vaistais (širdininkai,1 Medžiakalnis - senovėsŽemaičių švento ve 
pakeltą kraujospūdį turintieji, 
tokius vaistus vartoją), naudin- Į Salia Medvėgalio ir. Šatrijos 
ga paduoti žmdhėms žinias apie { kalnų, Medžiakalnis yra dar 
kalio tolimesnius šaltinius, nes i viena žemaičių, garsenybė.
tada žmogus turės didesnę gali- ] Medžiakalnis randasi netoli

| mybę pasirinkti. Šimte gramų Kražių, Kražantės paupy.
sekančių vaisių-daržovių randasi Seniau apie Medžiakalnį bu- 

i (potas- vo puikūs ąžuolynai, kurie lai- 
aprikosai j kui bėgant tapo iškirsti ir kal- 

| nas pasiliko vienui vienas pla
čiuose laukuose.

tuvos galvbė — miškai! Nebus 
miškų — nebus Lietuvos”;. ■ j 

(Iš “Sandaros”)

Žiloje senovėje, kol dar lietu
viai garbino savo dievaičius, 
Medžiakalnis buvęs girių ir me
džioklės deivės Medeinės sostinė.

Čia jai buvo įrengta puošni 
šventovė ir gojus. Ji globojusi 

ir

Sveikinu tave, gimtoji žeme! 
Gimtasis dangau! Gimtoji sau
le! Ir jūs, pievos ir kalneliai, 
miškai ir upeliai! Visa širdimi- 
sveikinu jus! Koks vaigus vėjas,: 
dvelkiąs nuo mano tėviškėlės 
kalnų! Kokiu balzamu tu liejie- 
si i vargšo bėglio krūtinę.

F. Schiller (iš Plėšikų)

Į medžius, miško žvėrelius 
j daug padėdavusi žmonėms.

Jei kuris keliaudamas ar va- 
Į žiuodamas mišku nakties metu 
Į paklysdavo, tai Medeinė pati ar 

per pasiuntinius jam parodyda
vo teisingą kelią.

j Apie dievaitę Medeinę jau mi
nima 14-ojo šimtmečio' kroni
kose. Vienoje kronikoje pažy
mima, jog kas bereikalingai nu
kirs medi, tas nusidės pačiai Me
deinei.

Ilgokai po lietuvių atvertimo i 
Į krikščoinybę, 1678 metais jė
zuitai nukirto prie Medžiakalnio 
seną žmonių gerbiamą ąžuolą.

Vietiniai žmonės taip įsiširdi
jo ant jėzuitų, kad jie turėjo 
bėgti iš tos apylinkės.

Kai Medžiakalnio šventasai 
gojus ir aplinkiniai miškai buvo 
iškirsti, deivė Medeinė prany
kusi iš tos vielos ir nebepadė- 
jusi niekam.

Tik laiks nuo laikd žmonės iš 
girsdavę jos duslų, graudingą 
balsą, simboliškai įspėjantį: “Lie-

— šiais metais CTA (Čikagos 
viešas susisiekimas) turės gauti 
tiktai $70 milijonų, o ne $140 
milijonų, kaip anksčiau buvo 
reikalauta.

ENERGY 
WISE

LbnR uw of cfiswashtr 
lo once a day, after the 
waning meal, and cut 
wcaesi ve um of water 
and electricity.

For constipation 
you’ll call it 

“The Overnight Wonder”
Ever feel uncomfortable with your laxative? 

Then its time you tried the gentle medicine they 
call The Overnight Wonder’

Its today’s Ex-Lax* and it relieves the discom
forts of constipation by helping restore the body’s 
own natural rhythm.Try it tonight You'll like the 
way you feel in the morning!

Chocolated or pills. Ex-Lax is “The Cvamighi 
Wondei*
Take only as

2 — Naujienas, Chicago, 8. 111. Tuesday, September 22, 1981



j DETROITO NAUJIENOS
ŠVYTURIO JŪRŲ ŠAULIŲ Nutarta vasaras sezono slo- 

■ • VEIKLA vyklcs uždarymą “Pilėnuose”
rugsėjo 27 d.

Aktyvūs šauliai: vicepirm. 
Shpas Lungys su žmona Emili
ja išsikelia nuolatiniam apsigy
venimui į Floridą, St. Peters 
burg. Jiems ruošiamos šaunios 
išleistuvės.

Nutarta pirkti stovyklos žolei 
piauti mašinėlę už tūkstantį 
"erių. Bus ir kitų stovyklos 
gerinimų. Pc’sėdis užsibaigė 
roję nuotaikoje. 

* ❖ *
NAUJAS ADVOKATAS

Štai vėl baigė mokslus dar vie 
nas jaunas advokatas, Kęstutis 
A. Miškinis, ir atidarė savo ka
binetą. K. A. Miškinis gimęs ir 
augęs Detroite, mokėsi Cren- 
brook vidurinėje mokykloje, 
baigė studijas Michigano' uni
versitete, Ann Arbor, ir gilinosi 
Public Police studijose. Nuo 
1977 iki 1980 metu lankė Det
roito universitetą, teisių mokyk
lą ir ją baigė Ph. D. laipsniu. 
>iais metais sėkmingai išlaikė 

Michigano (Bar) egzaminus ir 
Įsigijo teisę atidaryti advokato 
raštinę. Prieš porą metų sukūrė 
šeimą su visuomenininke dr. 
Stefa Brizgyte ir abudu įsijungė 

j. Detroito Lietuvių Organizacijų 
Centro’ Valdybą.

4 Valdyba savo posėdyje rugsė
jo 11 dieną peržvelgė per praei
tus porą mėnesių nuveiktus dar
bus ir užsibrėžė atlikti-numaty
mus ateinančios žiemos darbus. 
Posėdį pradėjo ir darbotvarkę 
perskaitė pirm. Bronius Valiu
kėnas. Praeito susirinkimo pro
tokolą perskaitė sekretorius An
tanas Vaifėnas; protokolas pri
imtas. Kasininkas Vincas Rinke
vičius patiekė praeitos išvykęs 
apyskaitą; turėta gražaus pelno. 
Dabartiniu metu kaso'je (banke) 
yra iš viso $7,733.02. Apyskaita 
priimta. Pirmininkas B. Valiu
kėnas savo pranešime paskaitė 
LŠST c.v. aplinkraštį, kur mini
ma, kuriame mieste šaukti vi
suotinį suvažiavimą, bet pasiū
lymų nebuvo. Nutarta sekan
čiais metais . Jūros dieną ruošti 
Detroito apylinkėje. Taipgi per
skaitė c.v. raštą dėl pakeitimo 
jūrų šaulių vasarinės uniformos 
— balti marškiniai ir tamsiai 
mėlyno’s kelnės. Kuopos valdy
ba nubalsavo (5 prieš 2) unifor
mą pakeisti. Galvojama, kad 
liauja uniforma bus gražesnė ir 
pigiau įsigyjama.
iKad bus pigesnė, gal ir tiesa, 

bet kad gražesnė — tai klausi 
mas. Jaunimui gal ir gražesnė,, 
bet kad- to jaunimo nesimato, o 
seniems veidai suraukšlėję, pil 
vaj pakritę... Gražesnė išvaizda 
vargiai ar bus.

do- 
pa- 
ge- ■m

m

ės -portretas

Pabėgėliai iš Rytų Europos j 
Vakarus nuolat sako Vakarams, 
kad koegzistencijos mintis yra 
klaidinga ir net pragaištinga pa

sekmės advokatui k. A. Vakarams. Tačiau Vaka-
kiniui! Ant. Sukauskas

iA KITI RAŠO

•Iš KITOS PUSĖS
Po pasikėsinimo prieš popie

žių Joną Paulių II iškilo motyvo 
klausimas, žinant kam daugiam 
šiai galėtų būti reikalingas ne
gyvas popiežius, galima spėti ir 
kas galėjų žudiką pasiųsti. Taip, 
galvojant siūlosi pri-laida, kad 
popiežius lenkas šiuo melu ma: 
žiausiai reikalingas sovietams. 
O jei dar atsiminsime, kad KGB 
neturi niekam duoti atsakomyr 
bės, išskvrus aukščiausias Krem
liaus viršūnes, rizika, kad kas 
nors greitai išdubtų sąmokslą 
viešumon, buvo labai mąža. Žo
džiu, Kremlius turėjo motyvą ir 
priemones. O jei taip, kodėl ne
pabandyti?

Tai taip aišku, kad ir Krem
lius turėjo nutarti įsijungti į 
motyvo ieškotojų eiles, kad juos 
suklaidinti. > Iš tikro,, So.vietijos 
ambasados Italijoje leidžiamamė 
žurnale“T.RS.'S Oggi” (Sovie
tų Sąjunga šiandien)' birželio 
mėn. . lakioje pasirodė sdvietų 
informacijos agentūros “Noyos- 
ti”, kuri yra KGB šaka, išsiun
tinėtas spaudai tūlo Vladimir 
Katin straipsnis, įrodinėjąs, kad 
interesą nužudyti popiežių turė- 
jo. .. JAV. ’

Girdi, kbVo mėnesį popiežius 
buvo susitikęs su JAV pasiuh- 
ąiu Vatikanui William Wilson, 
kuriam aiškinęs, kad taika ne
galinti būti užtikrinta ginklais, 
bet tik derybomis, kas esą dia
metraliai priešinga Baltųjų Rū
mų pažiūrai. Amerikiečiams taip 
pat netikusi .popiežiaus pažiūra 
į EI Salvadorą, o taip pat jo 
nuomonė, kad dėl taikos Vid. 
Rytuose reikia tartis su P.L.O. 
it t.t.

“Visi tie dalykai sudėti į

daro neklaidinančius politinius 
užkulisius sąmokslui prieš Ka
talikų Bažnyčios galvą”.

Toks bandymas sumaišyti pėd 
sakus duoda dar vieną argumen
tą už. sovietų interesą pasikėsi 
nime. Gali būti visai tikras, kad 
jei sušuksi: “vagie, kepurė de
ga“ — Kremliaus ponai tuojau 
griebsis už galvos. Deja, tai dar 
negalutinas.įrodymas: jų sąžinė 
nerami ir dėl eilės kitų dalykų, 
kurie verčia griebtis už galvos. 

•' ' . t ’ ; vm
’. • - (IŠ “Dirvos”)

aplink pasaulį, šio mėnesio 28 d. 
išskris į San Francisco, Mani'ą : 
Ir Hong Kongą. Ten atsikvė
pęs ir apylinkes apžiūrėjęs, f 
skris į Bangkoką ir Singapūrą. 
Iš ten patrauks j Bombėjų ir Is- 
tambulą. Iš Turkijos pasuks j • 
Vieną, Maskvą ir Vilnių. Vėliau - 
skris į Romą, Nairobį ir Johan- 
nesburgą, o iš ten skris į Daka
rą ir Rio de Žaneiro. Pabus ke
lias dienas Buenos Aires mieste, 
d vėliau grįš į Floridą ir Chica
go. Kiekviename mieste bus 
tiek dienų, kiek ten bus įdo
mumo.

Vėliau parašys savo įspū
džius, kaip šių dienų pasaulis 
atrodo 80-mečio akimis.

LIETUVIŠKOS PATARLĖS 
APIE SVEIKATĄ IR LIGAS

• Sveikata ir už auksą bran
gesnė.

• Liga ateina neprašoma.
• Liga raita atjoja, pėsčia 

atstoja.
• Be saiko gyvensi, be laiko 

pasensi.

MŪSV KŪNO KAULAI

Žmogaus kaulai sudaro apie 
18 nuošimčių viso kūno svprio. 
Skirtingų kaulų priskaitoma iki 
200. Evoliucijos atžvilgiu,'- ‘se
niausi yra tai nugarkauliai, ku
rie yra taip sujungti, kad jie 
lankstosi į visas puses.

Vakarų parama ir Hitlerio pasi
kėlimu į antžmogį.

■Mūsų uždavinys Vakaruose 
ir toliau.lieka tas patsr aiškinti 
žmonėms, kad koegzistencijos 
mintis yra klaidinga ir pragaiš
tinga.' Nelaimė yra tame, kad 
žmonės mus išgirstą ir supran
ta, bet taip nėra su .'valdžiomiį, - ,z. 
Visdėlto: JAV- Kongresas :-tą^- atvaizdą, mosuojantį vėliavėle, 
Rytų Europojfpavergtųf^^t^^Pnbjėuš neuždengtų raidžių iš 
jįžtarėju ir.-draūgu. Mūšų (įžtįą»-: skaitoma: ‘T love Lithuania-.. 
Vinys, yra net višuotiniškėsffišU 
Afes - skelbiame, jog- Įąįsyės^.ir 
nepriklausomybės idealai . yrą 
aiškios ir savaimingos mintys, 
o .jų prięŠingylįės. yra/žihągątLs 
.racionaiūmo/nūriėigimas ųtišda- 
•vimas. Todėl .pfjės sūžvM’ejusius

į’feovoti 
Įaisvas.4»męprikšrušoinas žmo
gus. / Juozas Nendfiunas

Montažas, vaizduojąs plevėsuojančią 
meilę vėjuje ..

J J . . . - -. J ‘ ; Į:

“Draugas”, atspausdamas JAV įdendžiamas tvirtinimu, kad Be-
• ginas, apstatęs neprityrusį Rea- 
ganą, “dar vis tebėra šio krašto 

: faktinis-prezidentas”.
Nors “neprityrusio” Reągano 

■meilė vis dar tebeplevėsuoja 
meškerionės vėjuje, vienok ten
ka labai suabejoti ar ja . bent 
lęiek susižavės “šio krašto fakti
nis

GERAS PATARIMAS 'y

Vienas sveikatos ekspertas pa
taria taip maitintis: iš ryto val
gyk kaip karalius, pietų metu 
— kaip bajoras, o vakare — kaip 
elgeta.

Apie gėrimus jis nieko nesako.

rai atsidūrė akligatvyje — gink
lais jie nori apsaugoti Vakarus 
nuo rusų agresijos,-o RytųzEu- 
ropą palieka savo pąčiosMšmo-., 
nei. Vakarai nęturiįjokio 
dėl Rytų Europos išlaisvinimo,

i* 
ropą StalinuĖ Tai turėjo įvykti i dėl Azijos likimo. Tipenąs 'RĮ

] raelis, dėl žydų įtakos Arrieri-' 
koje, yra šiandien visapusiškai

Valstybių. Į ' r
Tad Solidarumų unijos veiklu 

Lenkijoje yra nelyg 1944 jriėtų 
lenkų sukilimas Vpį^įyoj^mi^' 
vokiečius. Lenkai inžyiši kitĖrjĄ 
tų europiečiai yra vieni savo .ko
vo j e į laisvę Tr nepriklausomy
bę. Rusai lošia tą pačią partiją, 
kokią jie lošė 1944 metais. Vie
toj vokiečių, šiandien yra lenkai 

Į komunistai, o sukilėliai yra len
kų darbininkai. Rusams .-yra 
svarbu sukelti civilinį karą, o, 
tuomet jie ateis “išvaduoti”. T

Rytų europiečių viltis yra, kad: 
Rytų Europoje įvyks socialinė 
“atominė reakcija”. —.Rytų Eii-Į 
ropos masės, kaip kad Rumuni
joje, Vengrijoje, Čekoslovakijo
je ir net Rytų Vokietijoje su
kils prieš rusus.’ Tokią partiją
lošė rusai 1941 metais ir ją pra- • 'Gčri'.yailiąi^tėvaį^s pagSb- 
laimėjo. Jie buvo "išgelbėti: ti-:da,'-blolgi.:-^širi4^^}^^?-i'^:®'~

LENKŲ DARBININKŲ LAISVĖS KOVA
i . . ~ x _. ..

i Garsus prancūzų filosofas Re- chillis sutarė užleisti Rytų Eu-ppaįp pa^ Vakaraį yra ahejhQn

prezidento Ronald Reagan’o
-- ,- r X ‘X. Vi * ’ ’ -> • s. •' * * 1

nė Descartes (1596-1650) darė 
Skirtumą tarp aiškių ir savai
mingų minčių. Jo pati pagrindi
nė filosofinė mintis yra aiški, 
Ket ne savaiminga. Jo' garsusis 
posakis cogito ergo sum (galvo- 
jįi, todėl esu) yra savo- paties 
buvimo įrodymas, nes neįmano
ma galvoti, jog nesi. Tačiau tai 
Vra tik aiški; bet ne savaiminga 
mintis, kaip kad lo'gikos ir geo
metrijos dėsniai.
v Tas pats pasakytina ir apie 
Vakarų pasaulio demokratijos 
idealų išpažinimą. Vakarams .tie 
idealai yra aiškūs, bet jiems tai 
pareisią, kad jie turi būti pritai
komi visam pasauliui, žodžiu, 
Vakarams demokratija yra aiš- 
ki, bet ne savaiminga mintis.
ĮyJAV prezidento Woodrow Wil- 
sbn demokratijos idealizmas, iš
reikštas 14 punktų doktrina, 
šiais laikais buvo pakeistas JAV 
prėzidėrito- Richard Nixono ko
egzistencijos planu. Tačiau vi
sas tas. pakeitimas yra įvykęs 
slapta Antrojo Pasaulinio karo 
liįetu, kada Rdoseveltas ir Chur-

i kJ . jl :

1943 metų ankstyvą rudenį, ka-1 
da Vakarų karinių jėgų vadai i 
nutarė neužimti Čekoslovakijos 1 remiamas Jungtinius’ Amerikos 
ir Lenkijos. Tuomet Rooseveltas j TT.i-i .i.:.. i V :
pasakė kardinolui Spellmanui 
New Yorke, kad rytų europie
čiai turės- pakelti rusų vado'va- 
vimą 10 ar 20 metų ir tai sukul
tūrins rusus.

Kas vėliau privedė prie šalto
jo karo? Tikrai, po Varšuvos 
sukilimo 1944 metais ir 16 len
kų patriotų kariuomenės vadų 
nuteisimo rusiškame teisme 1945 j 
metais, Vakarams buvo aiškios 
rusų grobuo'niškos intencijos Ry
tų Europoje, bet visdėlto 1945. 
metais liepos mėnesį Vakarai' 
pripažino Varšuvos koalicinę 
valdžią, susidedančią iš 16 ko
munistų ministerių ir tik 5 ne- 
komunistų ministerių, tuomi nu 
traukdami pripažinimą Londo
no lenku valdžiai, šaltasis karas 
prasidėjo tik tuomet, kai rusai 
panorėjo prisijungti Berlyną, o 
Vakarai buvo numatę suvienyti 
Vokietiją.

41 Gubernatoriaus Thomęsono 
ię,Adlai Stevenspno populiaru
mas Illinois valstijos rguberna/ 
toriaustbareigotU^j^^S^n^^^’ 

, aiškini Stūj-Tim^ ^eei^lisfą j.Į<7

—Gyd^ojai tvirtiną, kad 'lū'./k

los neišmoks.į

ISr 
fi,

šiam montažu) deda iškeltom 
.raidėm prierašą: “JAV PREZIį 
DENTAS R. Reaganas SVEIKI? 
:NA' ATEITININKŲ KONGRE- 

o šūnūlkių (normalių) rai;
tižių prierašu, aiškina, kad JAV 
prezideptas R, Reagan per Atei
tininkų^ Federacijos vadą Juozą 
Laųčką.: j^ęįtiriinkų kongresui 
.atsiuntė sveikinimą.

Kaip žinia, R. Reagan’o atvaizf1 
das su iškeltu rankose meilės lo+ 
žungu (iššaukiu) yra imtas jarn 
meškenoj ant balsus Marquette

; Parke 1980 m. vasarą.. Masalo 
t jrašraį . montaže, taip “suskrumt 

.•kačį/.TšL ^Lithuahian^ 
'p^iko j.-IltįiŪąnia,’U: ateitininl^. 
.jubiliejaus -pfd’gŠ.'iškelti var<^' 
jBėtūvąs,': kurioje : per /paskui# '■ 
ii i uosi u s 13 nepriklausomybės

—-r--”?:“ ~
verkė “pogrindyje”:. . , ' /į.
•,. Toliau-1 Tsįjpbr; pačiame laikŲ■ 
rąščio puslapyje telpa • ir ^DraUp 

Igo” redakčįnfe-jštmipshis, parį- 
^sytasl- ’JpHa-iŠdiiūntv. -kuris užp

prezidentas”?,..
* : .. AĮ Dagys

80 metų sukaktį 
minės kelionėje
aplink pasaulį

Vladas Ęasčiauskas gausias 
savo sukaktis minėjo namuose, 
restoranuose :,'laivuose ir lėktu- 
vuose;-32 mylių ^kšfunfoję, kai 
^4sLgręiči$ŽĮ^as: -prancūzų lėk- 
tuy^.pėĖį>uįk;ei^ir tos ..valandos. 
pasi^kdavo- Paryžių. - ū , c '-i

riiiiosius T3X; xįej>riklaUsomybę5  -% ^4^X9J & .PU' 
mėtų : atėitbu^i. Ųdėl .' ateiti^

’ --■■■ - : 4 ‘‘•.Saulių ’J» j£ų -nusipirko bilietą’

. . ■4’ f . - ’ . ' # ‘ . ■ ).

ENERGY
WISE ;

Orflanlzecarpoolątų;- 
»av»ca*olln«.
Don’t bt a BomLoaart

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KMGOS
• LIT-EKATCRA, "lietuvių literatūros, ineno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Slankos,

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
d?.'. MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th SL, Chicago, m. 60629 ♦ TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
J MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
W. 69th St, Chicago, BL 60629 ♦ TeL 925-2737

V. VALANT IN AS

B

50 metų studijavęs, kaip

Iš PRAEIT
ATEINA LIETUVA,

ŪKANŲ

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, HL

« tCPlSTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS RKIKMKNYS

Atdara šiokiadieniais uno

Tel. 476-2206 ili__ _
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parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio ptadžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliai

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

; J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
j Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ii 
’|’M. K. Čiurlionio, M. Šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
■ kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau- 
: timų šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų

Rentes bei jų istorij'ą ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

» • LIETU VIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitdvardfių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusL knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina Ifl.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n« 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psi. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1736 So. Halsted St., Chicago^ 
IE *060$. Užsakant paitu, pridėti doterj perslanūmo Išlaidoms.
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Vakarų gynybos problemos
Antrajam pasauliniam karui pasibaigus, JAV, Ang

lija ir kitos Vakarų demokratijos masiniai demobilizavo 
savo karines pajėgas, tikėdamos sulaukti ilgametės tai 
kos. Winston Churchill, paklaustas parlamente, ar ne
daro didelės klaidos, sumažindamas išlaidas gynybos rei
kalams, nes Sovietų Sąjunga savo pagrindinių armijų 
nedemobilizavo ir gali sudaryti rimtą pavojų visai Va
karų Europai.

Į paklausimą atsaKęs maždaug sekančiais žodžiais: 
“Rusija šiame kare neteko 20 milijonų karių ir civilių 
gyventojų, jos pačios pramoningiausios sritys tapo. su
griautos, žemės ūkis nualintas.- Jai reikės*’ mažiausiai 15 
metų, kol Rusija atsistatys iki prieškarinio lygio. Per 
tą laiką mes galime'būti ramūs”.

Stalinas turėjo kitus planus ir kitus metodus savo tiks
lui pasiekti. Jo įsitikinnmu, Vakarų Europa guli griu
vėsiuose ir ten yra pribrendusi komunistinė revoliuci
ja. Reikės mažo Raudonosios armijos spustelėjimo, kad 
pasiekus Atlanto krantus. Tam tikslui pasiekti, Stali
no Įsakymu vokiečių belaisviai nebuvo paleisti namo, bet 
Įkinkyti Į sugriautų miestų ir pramonės atstatymą. Oku
puotai Rytų Europai brutalia jėga primetė komunisti
nius režimus ir negailestingai apiplėšė jos kraštus. Pc 
trijų metų, 1948 m. pradėjo Berlyno blokadą, kuri tu
rėjo būti pirmuoju žingsniu visos Vakarų Europos už
valdymui.

Vakarų demokratijos turėjo paskubomis veikti. 
Amerika atskubėjo su Maršalo planu Europai atstaty
ti ir suorganizavo NATO sąjungą, apsiginti nuo Sovie
tų grėsmės. Taip prasidėjo šaltasis karas. Tuo metu 
prezidentas Trumanas paskyrė gen. D. EisenhoverĮ vy
riausiu NATO jėgų karo vadu, kuris drauge su save 
sąjungininkais paruošė bendros gynybos ir drauge apsi
ginklavimo planus:

Buvo išeita iš sekančių samprotavimų. Vakarų Eu
ropoje po karo buvo pasireiškę stiprūs kamunistiniai 
sąjūdžiai, kurie turėjo iš vidaus padėti numatytai So
vietų invazijai. Norint suardyti Stalino strateginius pla
nus, reikėjo pirma sukaupti jėgas sugriauto krašto at- 

statymui ir socialinių klausimų sprendimui. Militari- 
nėje plotmėje pasirinkta gynybos strategija, kuri pa
reikalauja dvigubai ar net trigubai mažiau lėšų, negu 
ruošiantis puolimui. Tuo būdu puolėjas yra priverstas 
žymiai greitesniu tempu išsemti savo klasto ūkinį pa
jėgumą, kas veda prie ūkinės stagnecijos ir kelia gy
ventojų nepasitenkinimą savo vyriausybės politika.

Sovietams pradėjus Berlyno blokadą, o vėliau Ko
rėjos karą, Amerikoje buvo kilęs didelis susirūpinimae 
dėl Sovietų imperialistinės grėsmės. Anuometinis pre
zidento D. ,Eisenhoverio gynybos sekretorius Wilsor 
kritikams atsakęs sekančiu samprotavimu: “Spaudoje 
keliamas reikalavimas skubos keliu pastatyti 100.00C 
tankų ir tiek pat orlaivių. Mes nemanome pulti Sovie
tų Sąjungos ir mums nereikalingi tokie dideli kiekiai 
ginklų, kurie po 5-10 metų būtų pasenę ir tektų juos 
keisti naujais modeliais. Taip besiruošdami karui mes 
subankimtytume savo kraštą ir sudarytume sąlygas ko
munizmui Įsigalėti iš vidaus, šituo apskaičiavimu yra 
paremta visa Stalino strategija, bet mes, pramanyda
mi jo planus, pasirinkome gynybos strategiją, kuriai 
reikalinga išleisti žymiai mažiau pinigų. Mes kreipia
me didžiausią dėmesį Į naujų ginklų išradimą, kurie 
savo pranašumu atsvertų Sovietų militarinę kiekybinę 
persvarą.”

Šio principo prisilaikė vakariečiai iki paskutinio de
šimtmečio, bet Amerikos Įsivėlimas į Vietnamo karą 
žymiai sugriovė sudarytą strateginę pusiausvyrą. Tuc 
metu Amerikai teko veik vienų vienai pakelti visą Viet
namo karo naštą, kai rusai, pasinaudoję susidariusia 
proga, sustiprintu tempu išvystė savo apsiginklavimą vi
sų ginklų srityse, ir jei neįgavo pilno pranašumo, tai bent 
susilygino ir išdrįso skverbtis į viso pasaulio žemynus.

Tokia padėtis turėjo sukelti nerimą Amerikoje ir 
susirūpinimą Vakarų Europoje. Prezidentas Reagenas 
per rinkimų kompaniją pažadėjo sustabdyti Sovietų ver
žimąsi į laisvojo pasaulio šalis, įsipareigodamas praves
ti milžiniško .masto, apsiginklavimą. Tuopačiu laiku įsi-, 
pareigoje atstatyti krašto, ūkį ant, tvirtų pagrindų, su
mažindamas pajamų mokesčius iki 30%, bei drauge su
balansuodamas biudžetą.

Greitai pačiai Reageno administracijai paaiškėjo, 
kad jų planai sunkiai pasiekiami ir prieštaringi savyje. 
Negalima vienu sykiu didinti apsiginklavimo išlaidas 
ir tuo pačiu laiku mažinti mokesčius,, bei laukti suba
lansuoto biudžeto. Susidarė pavojus, kad Reageno ad
ministracija, ieškodama papildomų, pajamų,! ištrauks iŠ 
taupymo ir skolinimo bendrovių ir privačių bankų ka
pitalus, išleidžiant aukštais nuošimčiais valstybės lakš
tus, kas vestų ūkį į bankrotą. Būtų kita pagunda suras
ti lėšas apsiginklavimui ir deficitui dengti, išleidžiant, 
popierinius pinigus be atatinkamo padengimo, kas ati
darytų plačiai duris inflijacijai.

Prieš tokią dilemą yra atsistojęs visas kraštas. 
Kongresas ir visa spauda. Kurį laikraštį ar žurnalą ne
paimsi į rankas, kurios TV programos ar radijo prane
šimų nepaklausysi, visur pirmauja esminis klausimas 
— kaip subalansuoti biudžetą? Norint subalansuoti 
biudžetą, reikėtų papildomai apkarpyti valstybės išlai
das bent 75 bilijonais dolerių. Bet tai neįmanoma be 
drastiškų pakeitimų kasdieniniame gyvenime.

Pradėdama reikalauti žymiai apkarpyti gynybos 
išlaidas ar apsiginklavimą išdėstyti ilgesniam laikotar- 

i piui. Kiti siūlo paspausti sąjungininkus, kad žymiau 
prisidėtų prie apsiginklavimo išlaidų ar bent priesidėtų

DaiJ. J. Pautienius Restorane U

Šoliūnui nederėtų niekinti prezidento
Keista, kad Drauge labai daž

nai ne tik puolami, bet ir nieki
nami savieji tautiečiai, kurie 
nesutinka su LB-nės pakeitimu 
į politinę partiją, ir tie, kurie gi
na mūsų veiksnius (VLIKą ir 
AiLTą) nuo pasikėsinusių juos 
sugriauti ir ypač niekinančių 
jų veikėjus. Bet tai dar galima 
dantis sukandus tylomis praleis 
:i, nes tai vyksta savųjų tarpe. 
Tačiau negalima nutylėti, kai 
Draugo" vedamųjų rašytojas už
gaulioja Amerikos prezidentą ar 
net svetimos valstybės vyriausy
bės aukščiausius vadovus.

štai pavyzdys. Rugsėjo men. 
16 dienos Draugo laidoje J. Šo- 
liūnas įžeidžiančiai išvadino Iz
raelio ministerį pirmininką Me
nachem Beginą ir suniekino 
Amerikos prezidentą Reaganą. 
Jis Benachem Beginą išvadino 
fanatiku, žirgu lenktynėse, fa
natiku užsispyrėliu. Kažin kiek 
mums lietuviams yra naudingą 
taip Įžendžianeiai pravardžiuoti 
svetimos valstybės vyriausią val
džios vadovą. Gal taip ir gali 
pravardžiuoti Amerikos libera- • 

‘ linės spaudos žurnalistai, bet 
ne mes. Ypač, kada žydai daro

ir taip žiaurių priekaištų ir kal
tinimų ne tik pavieniams lietu
viams, bst ir visai lietuvių tau 
ai. O tuo tarpu, kanadietis ad

vokatas Alexander Epstein, vie- 
,nas iš aukštų žydų- organizaci 
jos vadovų, Teisingumo depar
tamentą prašė rodyti visapusiš
ką objektyvumą, kad lietuviui 
patriotui, visuomenininkui iškė
limas bylos neprivestų prie žy- 
dų-lietuvių santykių paaštrėji
mo (žiūr. Draugas, rugsėjo mėn. 
17 d.).

Kažin, ar tas pats Alexander 
Epsteinas bus sužavėtas tokiais 
J. šoliūno “perliukais” apie Iz 
raelio vyriausybės vadovą Me
nachem Beginą, kaip antai: 
“Menachem Beginąs, žydų tero
ristinės organizacijos vadas Pa
lestinoje”... “Šis mažasis fana
tikas ir kovojantis žydas turėjo 
ir tebeturi vieną tikslą'—5 apgin 
ti žydo" teisę gyventi”... ■

Man rodos, kad bet kuris, ko
vojantis dėl savo krašto ir tau
tos laisvės nėra fanatikas, o did
vyris. O, be to, Menachem Begi
nąs kovoja ne vien tik dėl tei
sės žydui gyventi, bet jis kovoja 
dėl savo valstybės egzistencijos

prie savo paties krašto gynybos, kad atpalaidavus Ame
riką nuo didelių išlaidų likusio pasaulio gynybai. Dar 
kiti norėtų žymiai sumažinti valstybės išlaidas, atlei
džiant šimtus tūketančių tarnautojų, panaikinant visą 
eilę programų, sumažinant pensijas ar priedų pakėlimą.

Kuria kryptimi bus surasta išeitis, parodys neto
lima ateitis, bet neapseis be diržo suveržimo ir dides
nių ar mažesnių Reageno administracijos planų pakei
timų pasaulio ir vidaus politikoje.

V. K.

- _ . - -

i Būtų labai žiauru, jei kas saky
tą. jog mūsų tautiečiai, kuris 
veda žūtbūtinę kovą dėl Lietu
vos nepriklausomybės, yra fa
natikai, arba panašiai vadintų 
mūsų partizanus. Juk tai nebuvo 
aklieji fanatikai, o tautos hero
jai. Tat, mums lietuviams nepa
keliui rinkti citatas iš News
week ar kitų liberalinių žurna
lų ir skelbti jas lietuviškoje 
spaudoje, kad, girdi, Menachem 
Beginąs yra fanatikas, teroris
tas, žirgas lenktynėse, siaura
protis be gracijos ir karizmos... 
Arba aptarti, kad jis savo poli
tine patirtimi ir fanatišku užsi- 
spyriniu buvo daug pranašesnis 
negu Reaganas. z. Nejaugi Ame
rikos prezidentas yra toks lep- 
šys, kad už jį J. šoliūno pava
dintas fanatiku; Beginąs būtų 
pranašesnis ?

Tikrai-, jau kartą J. šoliūnas 
turi liautis taip žeminti Ameri
kos prezidentą Beganą, būk, jį 
fanatikas Menachem Beginąs 
apgavęs, štai, ką jis rašo: “Nėra 
abejonės, Beginąs Washingtone 
apstatė nepatyrusį Reaganą”. 
Toks Drauge J. šoliūno pasisa
kymas apie JAV prezidentą yra 
skandalingas ir mums lietu
viams darąs gėdą.

Kada gi, pagaliau, Draugo va
dovai, atsakingi už šio dienraš
čio liniją, supras prie ko veda 
tokie vedamųjų rašytojai? Jau 
atėjo laikas ir mūsų visuomenei 
pakelti balsą ir pasakyti to- 

, kiems rašovams — gana! Už 
tokius ir panašius pareiškimus 
gali susilaukti nemalonumų ne 
vien tik Draugas, bet ir visa lic- 

(tuvių visuomenė. Mes Draugs 
I pasigendame daugiau tokių ve- 

(Nukelta į pemetą puslapj

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGI
MIMO SĄJŪDIS

PIRMIEJI STUDENTAVIMO METAI
(Tęsinvsl

Visi mes esame broliai ir katalikai — tokios 
yra peno Puzynos gairės orientuotis dabarties 
įvykiuose. Kalbamės su mūsų šeimininku kiek 
diplomatiškai, visame kame susiprantame, ir san
tykiuose visiškas pasitikėjimas.
liai ir katalikai — tokios yra pono Puzynos gai
rės orientuotis dabarties įvykiuose. Kalbamės su 
mūsų šeimininku kiek diplomatiškai, visame ka
me susiprantame, ir santykiuose visiškas pasiti
kėjimas.

Pasisakome, kad norime pažinti Vilnių. Po
nas Puzyna suaugęs su Vilniumi ir jį pažįsta, 
kaip savo kišenę.

— Naipierw panewie musicie do katedry,
— to nasz Wawel (Visų pirma tamstos į katedrą,
— tai mūsų Vavelis), — sako ponas Puzyna.

Mielai paklausome šeimininko patarimo, o jis 
mus palydi iki Pilies skersgatvio ir nusako, kaip 
toliau turime eiti. Pataria, kur galime nebran
giai pay. įgyti. Dowidzema!

Mes jau katedroj. Kai įjėjome pro šonines 
duris ir užėjom iš galo bažnyčios, mus pagau
na žodžiais neišreiškiamas katedros grožis. Sun

kių keturkampių kolonų dvi eilės suskirstė pa
stato erdvę į tris navas ir laiko lengvai išgaub
tas, tik keturiomis lapų pynėmis kukliai puor 
šiamus skliautus. Ir kolonos, ir skliautai, kad ir 
augšti, nebėga į dangų. Katedra, atrodo nenori
skirtis nuo žemės. Visas pastatas, tik negausiai Skargos sakykla, iš kurios jis graudeno didžiū- 
pucšiamas statulų, skulptūrinio ornamento, ba- nų tirštomis nuodėmėmis apsivėlusias sielas. Se- 
reljefų ir rozečių,— harmoninga visuma, kurios noji mūsų praeitis ir jau taip netokia, kaip mū- 
nesiryžta pažeisti nei tolumoje matomas didysis sų dienų. Vilniaus kapitulos puošnūs suolai prie 
altorius, nei šv. Kazimiero ‘ koplyčia, savu įna- didžiojo altoriaus tvora atsitverė nuo tikintie- 
miu prisišliejusi prie didingo pastato. Viršuti- j siems skirtos erdvės ir nuo jų saugo altoriaus 
nių langų šviesa, vitražų netamsinama, skrieja paslaptį. Žinojome, kad katedroje yra gilios mū- 
bažnyčios erdvėn jau vakarop paslinkųsios sau- įsų senovės liekana — pagoniškas krivių krivai- 
lės spindulių puokštės, ir praskydusi jų švisa, ’čio altorius. Surandame katedros zakrastijoną 
atsimušdama į skliautus, ornamentus, kolonas, i ir prašome, kad mums parodytų. Su zakristijo- 
daro katedros erdvę džiaugsmu nušvitusią ir 'nu kalbamės lenkiškai, tarp savęs lietuviškai, 
gyvą. Katedra, kaip iš žemės išaugusi ir pra
žydusi, žavi pasakišku ir kartu žemišku gro
žiu. Atrodo jos kūrėjas, Stuoka-Gucevičius, ne
buvo pasinešęs žadinti besimeldžiančių sielose 
niūrių, mistinių nuotaikų.

— Panowie, litwini? — klausia jau pagy
venęs bažnyčias tarnas, nedažnai matąs čia stu
dentą; perbėga akimis mūsų veidus ir pats nu
švinta.
I — Ir aš lietuvis; na pasalių, — prabyla jis

Katedroje labai maža žmonių. Jos akustika lietuviškai.
nuostabi. Iš ausiai nepagaunamos vietos kartais t Iš karto pasijuntame kaip giminės ir eina- 
tarsi pakyla į orą kalbamos maldos tolimi gar-. me į katedros pogrindį. Zakristijonas pamaldžiai 
oni ii* konn-nmic cirlArlomi iJflrnatn korzn-trrU•____sai, ir bangomis aidėdami, ištirpsta bažnyčios 
erdvėje. Vėl pakyla ir vėl ištirpsta lengvu atodū
siu. Katedros jautri, klausi tyla pagauna juos 
ir nutildo. Pro praveriamas bažnyčios duris ne
prašytai įsiveržia gatvės triukšmas. Bet kated
ra ir jį stropiai pagauna ir sudoroja.

Atsigauname nuo pirmojo įspūdžio ir, kai- anais amžiais, jei tikėti krivaičio altoriaus ta- 
riąja nava eidami, žiūrime kuo dar katedra . patybe, kurta šventoji ugnelė įdegė plytas, ir 
turtinga. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys- ’ jos patamsėjo. Keistų minčių asociacija. Ir pū
tės magnatų antkapiai, šv. Kazimiero koplyčia 
su šventojokūdikio sidabriniu karstu ir Petro

sustoja ties Vytauto Didžiojo paveikslu sieno
je prie didžiojo altoriaus ir mums paaiškina:

— Tai Lietuvos karalius Vytautas.
Laiptais leidžiamės į pogrindį. Bene po pa

čiu didžiuoju altoriumi kuklus, iš plytų sumū
rytas keturkampis pakilimas. Viršaus įdubime 

gonių kunigas, ir jį sekusi tikinčiųjų minia, at
rodo, visą savo dėmesį skyrė negęstančiai ug
nelei ir kilusiam iš jos dūmui, šimtamečių ąžuo
lų supūsioj šventoj girioj. Katalikybė suvarė pa
gonių dievus į amžių pogrindį ir užgesino šven
tąją ugnelę, nevisuomet ją įžiebdama jau nau
jai tikinčiųjų sielose. Ar daug laimėta?

Vėl grįžtame į katedrą ir žiūrime ją jau iš 
kito galo. Tas pats įspūdis — šimtmečių šydo 
dengiamos praeities saugotoja, savos praeities. 
Išeiname į gatvę, nuostabiai paveikti ir beveik 
užmiršdami, kad lankėme katalikų bažnyčią.

į Vilnių žiūrėjome dar dvi dienas.. Pirmąją 
dieną būriu lankėme Gedimino kalną. Vėliau ap
žiūrėjome šv. Jono bažnyčią, šaltoko pusiau go
tikos stiliaus, tokio pat išlaikymo, kaip jėzuitų 
ordino dogmatizmas. Pro vartus ties bažnyčios 

i varpine patekome į buvusiojo Vilniaus univer
siteto kiemą. Grįstas didelis kiemas žaliuoja jau
nos vejos garbana, retos žmonių kojos priminta.

(Bus daugiau)
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ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietaU 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
1 Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 pat, vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psL, 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šioa rūšiee knygų, tai prašoma kreiptis j:

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632

iyd oąttt V DARGlS 

GYDYTOJAI IK CHIRURGAS 
'*ia**'*»**f Cav»mun«f. aHnlka* 

Madlclnaa direktaHua
‘♦38 I. Manhaiai Rd. Wutehrtir. Il
VALANDOS: I fl darbo dienonod a *“ 

t*a antra Wtadienj 8—s «s.) 
Tel.: 561-2717 arba 562-27V

TEL. 233-5893

DR. A. B, GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street

Valandos pagal gusitarimą

Š3LICNUI NEDERĖTŲ NIE
KINTI PREZIDENTO
(Atkelta iš 4 psl.)

damųjų, kuriuose būtų keliamas 
aliarmas dėl Lietuvos vergijos, 
apie tm grūdamus mūsų patrio
tus j kalėjimus ir žudomus ku
nigus. Draugo vadovai, atsakin
gi už šio dienraščio liniją, tat, 
turėtų J. Šoliūnui pasakyti gana 
“penėti” mūsų visuomenę 
ralų 
rios 
džios

žurnalistų 
suniekina 
vyriausius

citatomis, 
Amerikos 
vadovus.

A. Svilonis
Vytauto bažnyčia Kauna

libe- 
ku- 
val-

brango; dvigvbaj blogesnis ps- —h—.....
tarnavimas. Plaukęs keturias 
dienas Mykonos Kom. laivu, ' 
ituvgu lab?: nusivylęs.

Karštis kamuoja Atėnus, ku- 
•e verda, kunkuliuoja visu gy

venimu. Čia reikia ir saugotis,1 
nors nakties metu niekas į 
Tatves išeiti nebijo. Tai kas, 
kad mažų krautuvėlių pirkliai 
traukia dienus metu j vidų. , 
Gali nepirli, tai bent pasi- ? 
i'žaug.i teikia. Jei pasižiūrėjęs 
išeini, nepii kęs, padaro rūkš-, 
tų veidą. Mat, jiems atrodo,1 

tie. kur>e važiuoja, ypa
tingai amerikiečiai, turi ne tik 
kišenėse prisikimšę pinigų, bet 
ir “terbes”. Taip jie galvoja.

Aplankiau senovės graikų 
kailines. Pabuvojau prie Per
stai's šventovės Akropolyje ir 
nuvykau kur yra Zeuso švento
vė (Minute. Graikijoje sukuria 
begalės mitų, legendų bei pa
davimų. Graikų kultūros žy
dėjimo metu buvo daug iš- 
mičių, filosofų, o Homero epas 
stiprino vieningą didžiųjų die
vų supratimą. Dabar gi Grai
kija pasimetusi,
kampeliai dar labai 
orimityvūs; filosofai 
čiai nebegimsta. 
klyskeliuose : ima

K
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika & Evans

F

I

I

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akiniu, 

ir “contact lensea”.

OLANDAI NENORI ATOMU 
ENERGIJOS

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Raxid«>cnet falaL: 448-5545

i-LUKlDA

DOODEWAARD, Olandija.— 
Jau dvi dienos eina peštynės 
tarp -policijos rr nepatenkinto 
jaunimo. Olandai stato atomo 
energija varomą elektros jėgai
nę, bet jaunimas nepatenkintas. 
Viena grupė, pasipriešinusi sta
tybai, buvo sulaikyta ir užda
ryta. Tuo tarpu susidarė kita 
grupė, žymiai didesnė, pirmon 
eilėn reikalaujanti pirmuosius 
paleisti.

' šj kartą protestantai buvo ki
taip nusiteikę, negu olandų dau
guma. Olandai yra ramūs ir 
protingi. Tikslaus policijos pa
aiškinimo jiems užtenka. Bet šj 
kartą jaunimas nekreipė dėme 
šio i aiškinimus.

LAIŠKAS IŠ ATĖNŲ
Palikau Egiptą su visais isto. tamsius žmones. Kažin ar pu

riniais paminklais, piramidė-, jėgs prez. Sadatas tautą išves- 
inis, sfinksais ir muziejais.Da. 
bar prie piramidžių Ginzos ra
jone naujas miestas, vardu —r 
Sachara City. Kai važinėjau 
po tą miestą, kuris turi jaii 
esfaltuotus kelius, tik šaligat
vių nėra, nes dėl karščių čia 
niekas be transporto pėsčias 
gatvėse nepasirodo. Klaiku, 
Nei medelių, nei žolės, juo la
biau, nei gėlių. Vėjas gainioja 
-smėlį, ir namai jau smėlio 
spalvos. Visur langai aklinai 
uždangstvti. Vandeni kol kas 
iš miesto jiems pristato. Čia

ti j šviesesnį rytojų, apie kurį 
gyventoj ai dabar tik- svajoja. 
Cairas perpildytas gjventojais. 
Visi čia nori rasti geresnį gy- 
venimą, bet dėja...

Tokias ir kitokias mintis ve
žuosi iš E^ppto. Kai lėktuvas 
leidosi ir ratai rėžė Graikijos 
žemę, buvo nuotaikos pakaita. 
Čia jau esu tikras, kad nebe
teks matyti, purvinų arabų, 
esilų, arklių, ir mėšlo.

Jei Egiptas', turistų gausiai 
lankomas, tai Graikija perpil
dyta. Kadangi čia europie.

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
lakų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

Tel. (813) 321-4200

— Labai stiprus taifūnas Cla- 
ra pasiekė. Filipinų salas, išvertė 

1 daug vandens ir pakėlė upes, 
nunešusias pakrantėse stovėju
sius namus. Nuostoliai dideli, 
bet dar neapskaičiuoti.

• Iš veido sviesto nesuksi.

keitėsi dinastijos, ir trečiosios čianis viskas arti, o, be to, Ita- 
Džoseriol ją galinta, net ranka pasiekti.

architekto Pasirinkimas
Ghefreno, pati įspūdingiausia.' lėktuvais.-Bendrai, visa Euro. 
Vėrdaš Sachara City-buvo jau Į pa dabar labaiimčgeta keliau- 
ir anksčiau, bet be pastatų, o 
tik viena palapinė turistams 
atsigaivi.;li.-

Iš Egipto visada išsivežuj 
dvi nuotaikas: vieną — kas lie-{ 
čia meną ir architektūrą, o an.

-dinastijos faraonas.
piramidė, statyta

i

laivais arba

ti. Nežiūrint amžiaus, nei luo
mo, nors brangu, bet tas jų ne
atbaido. Europa išgudrėjo ir 
moka mandagiai turistus pri_ 

i imti ^tuštinti jiems kišenes 
ir važiuokite, iš1 kur atvykote.
Graikija turtinga aukso išdir- 

I biniaisir.kailiais kokių retai

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.
Tel. 422-2000

Provincijos 
tmsūs ir 

ir išmin- 
Jaunimas ( 
išdykauti

vieni veik kas savaitgalis de
monstruoja, norėdami komu
nistinės laisvės, kiti moraliai 
smunka. Žinoma, jų nėra 
daug, kurie tokios laisvės no- 
ir tas gyventojus veikia ner- 
ri. Jie tik labai įkiriai šaukia, 
viškai.

Nepastovios nuotaikos vy
rauja visame krašte, o gyveni
mas eina su ta diena. Menu bei 
teatrais mažai kas domisi. 
Daugiausiai jie praleidžia laiką 
kavinėse, baruose ir nakti
niuose klubuose. Pilnos kavi
nės ir dienos metu, kurių čia 
labai daug. Rengiasi gražiai ir 
tvarkingai. Elgetų taip pat ne
trūksta.

Vis viena, kaip ten bebūtų, 
Graikija verta lankyti ir iš ar
čiau susipažinti. Žinomą, kiek
vienas turistas ras skirtingas 

; nuotaikas, kiekvienam ir tie 
patys arba tos pačios lankomos 
istorinės vietos kitaip atrodys, 
bet kiekvienas apsilankęs pra
turtina savo vidujinį pasaulį, 
praplečia akiratį. Graikija lie
ka įdomi. Neveltui jau trečią 
kartą ač ją aplankau.

Juozas Kaributas

EUDEIKIS
GAIDAS - DA1MID

SENIAUSIA S DHHHAUS1A LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

PERK KAUSTYMAI
• Piktas būdamas, lėto ieško. ' l>ą — apie skurdą ir varganus

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštės automobiliams pastatyti s

TeL YArdi 7*1911

■

FIGHT HEART DISEASE 5

AM6ULANSQ 
PATARNAVIMAS

l
I

5

TURIMI 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Apdrausta® perkraustymas 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376*1882 arba 3765996

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

> pertraukos ir gaudo turistus. 
Prieš kiek metų teko čia 
plaukioti. Dabar jau visai kas

• kita, Viską jau dvigubai pa-

8-1/

STASEI CECEVIČIENEI

mirus

3319 So. LITUAN1CA AVĖ.

Naujienos, Chicago, 8, Ill. Tuesday, September 22, 1981

“Lietuvos Aidai”
KAŽI BRAZDŽIONYT* 

Programos vodoja

ROCKFORDO ALT’OS SKYRIUS

ROCKFORDO LIET. B-NfiS APYt. (R)

ROCKFORDO 5-tas ŠAULIŲ BCRYSPATS SKAITYK IR DAR Klj 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ -NAUJIENOS*

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

Visos laidos iš WCEV stoties,
< banga 1460 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vaL p.p. 
iŠ WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Triet 778-5374

Amerikoje išgyventi. A2 melus.
Paliko nuliūdę: draugai.
Ilgus metus buvo Naujienų vielos žinių ir kitų skyrių 

redaktorius.

PETRAS BIELIŪNAS
<348 So. CALIFORNIA AVE. Tok: LAfVette 3-357J

- ■"------------ -----------

Kūnas |>?sm*vola.s Charles S'asitikaičio Šermeninėje, 
172S# S* Halsted SK .Ateisvcifcininias bus rugsėjo 22 dieną 
7 vai. vak. šccnteniAėje.

ruičiadieni, rusėjo 2^1 <L, vaL ryto bus lydimas iš 
koplyčios j Dieve' Apvai>ylos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus lartkijamds Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Vjbi a,a. Prano Lukuscviciaus giminės, draugai ir pažįs
tami nucšj<iiiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam irasMtilinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Jmas Menvinska*, kiti draugai ir pažįsfami. 
Nuliūdę lieka;

Laidotuvių direktorius Charles Stssiukaitis. TeL 220-1311

Gyu 4739 & Halsted SL, Chicago, III.
Mirė 1HK1, Ui. rugsėjo IX dieną 5 vai. popiet, sulaukęs

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

j kur matyti,odos ir baigiant vi- 
i Mikiais suvenyrais. O kiek čia 
. visokių agentų, agentėlių, ku
rie labai už “pigią” kainą per 

t valandą sutvarko' tau bilietą— 
pik važiuok. Laivai plaukia be

GIVE HEART- FIP

2533 W. 71st Street
1410 Soc 50th Ave^ Cicero

Telef. 476-2345

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš W0PA, 

1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet. Šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėja — Aldona Daukvs 
FeleL: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

PRANAS LUKOŠEVIČIUS
(FRANK LUKAS)

Uctuvių

Laidotuvių
Direktorių

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWIC32

2424 VVKSr bVtb STKKAT KEpubUo 7-1211
1102b SOUTHWEST HIGH WAX, Paioa Hill*, BL 974*4411

jos sūnui Jeronimui su šeima it visiems arti
miesiems, taip pat Vytauto Didžiojo šauliu 
rinktinei; netekus ilgametės moterų vadovės, 
gilią užuojautą reiškia

U54 So, HALSTED STREET

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. soth Aven Cicero, OL Tri.: OLympic 2-1001

Tel.; Y Arda 74138-1131



BALFo lC8-ojo sk. padėka aukotojams
lu nė. Moterų S-ga, O. Požarniu- 
k i iė, Vilniaus Krašto Sąjunga, 
Žagarės klubas.

|»o y 15 — (). Kremeri.'i, V.

Bendram Amerikos Lietuvių 
fondui p r 108 ąjį skyrių org?-} 
nizaeijos ir pavieni asmenys j 
įdavė šias aukas:

$509.15 aukojo Chicago Liliui i 
anian Worn ns CJub.

Po $50 aukojo: (Licero LitliJ 
Hunting-Fishing Club, Chicagos 
Liet. Medž. Mesk, klubas, B. B. 
Kasakaičiai, Liet. Pens.

kiu klubas, Žemaičių Kult.

Regina ir Mykolus Si

L. Blažaičiai,

Lithuanian (’raftsman Club, 
Mažeika Evans Fun. Home f>i 
-rectors, Vyt. i)idž. saulių rink 
tine, 15th Ward Dem. Org.

Po $25 aukojo: Amerikos Liet. 
Piliecių-Pasaulicėių klubas, Am ? 
rlkos Liet. Tautinė S-ga, Bir.’ė 
nu klubas, N. S. Burstcin Fur 
Salon, Buvusių Liet. IVil. Dr ja 
“Krivūlė”, Chic. Ang.-Brit. Lit i, 
klubas, Cliic. Liet. Suvalk. Dr-ja, 
Dzūkų Dr-ja, East Chic. Ind. 
Liet. Bond. Vba, O.J. Gradins- 
kai, Ill. Lilli. Chamber of Com 
mere?, Knights of Lilliuania 
Brighton Parko Liet. Mol. klu- 

Birutininkes, Našlių- 
ir Pavienių klubas, 
Aldona Bukuižai, R.

L L.

mu Sus. i)r-ja, A. Dlukus, K. 
llidžgalvirnė, Liikunas Rush's, 
L>:. M >t. Br ja **Apšviėta’\ Al
gis ir Lidija Liepinaičiai, F. Pa- 
džiukas, E. Pušneraitienė, B. 
L.B. Brighton Parko skyrius, V. 
Samaška, "Sandara”, O. Šalt 
manienė, SLA 208 kp. Jonas Yla.

Po $5 B. Alužienė, A. 
Duoblicnė, A. A. Ei va i, E. Gore- 
nienė. Grand Park Molin? Post

J. E. Jašiūnai, J. E. Sa-

bas, L. K.
Našl'uk’ų 
Aleksas ir
Liet. Bend. Centro V I;a
Šmulkščiai, St. Cas. Liliu 1 
tery 
rap.
Liet. Dr-ja.

Po

Tauragės klubas, Tėv. Pa 
Mot. Dr-ja, Veil zuclc;

Ačiū visiems.
Regina Simokaitienė, 
skyriaus, iždininkė

* * *
Grgan zacijcš gali įteikti ati

kas vajaus sudarymo metu, ku- 
ri< įvyks rugsėjo 27 d. 1 vai. po
pai š .ulių namuose. Apie daly-į 
vavimą praošm pranešti iš anks- j 
to skyriaus pirmininkei Aldonai 
Daukus, t 1. 434-2413. A. S.

KalilermeciiĮ para-, 
ma Naujienoms j u j

Vladzs-Lakūnas iš Ix>s Ange- 
s, Cal., persiuntė šiomis di:-j 
omis jam įteiktas aukas “Nau- .
cnu” paramai:
XY, iš Los Angeles, aukojo 

100; VR, taip pat iš LA, — $50.
Povilas Petraitis, gyv. Tcr- 

mee, Cal., aukojo 40 do’l. Jis 
ra Los Angeles SLA 75-los kuo- 
os ir Lietuvių Amerikos Pilie- 
ių klubo pirmininkas.
Kazys Prismantas, Los Ange

rs ir KA Ingelwoode aukojo po 
dolerius.
Vladui Bakūnui ir aukotojams 

uoširdi padėka.
Naujienų Administracija

“LIUCIJA”
ko šileikio apsakymu knyga 
Liucija” jau atspausdinta, 
ilorius pavaizduoja lietuvių

iradžios iki II Pasaulinio karo.
2 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai,. 181 psL Kaina $5.
jaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: G729 So. Campbell

Ave., Chicago. IL 60629.

$20 — Aleksandra Krūve

nas Lukoševičius), ilgametis 
Naujienų vietos žinių redakto-l 
rius. Ketvirtadienį Naujienos * 
neišeis.

metų amžiaus sukaktį Lietuvių tis, laimėjęs pirmą vietą ir 
Tautiniuose namuose, bet ne 
jėzuitų centre.

— Antanas Vanagaitis, “Mar
gučio” radijo steigėjas, savo ke
lionių atsiminimus rašė Naujie
noje, ne jokiame kitame laik
raštyje.

pęs čempionu.
ta-

i

šerifo pavaduotojas Algi-

REAL ESTATE.
Mamai, Ž.m4 — Pardavimui 
RIAL ESTATE FOR SALI

. Namai, 2am4 — Pardavliwt 
REAL KSTATI FOR SALI

PASKOLOS PERKANT'NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠS1MOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
* NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

nSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE ST

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

il

— Rockfcrdan važiavęs čika- 
giecių autobusas labai patenkin
tas kelione. Rockfordieičai labai 
gražiai priėmė atvykusius Reor
ganizuotos Lietuvių Bendruo
menės narius. Dr. V. Plioplys 
ne tik gražiai visus čikagiečius 
priėmė, bet ir įdėjo kelionėn 
maistingu sumuštiniu.

— Povilas P. Dargus praleido 
visą savaitę New Yorke, aptar
damas įvairius SLA bėgamuo
sius reikalus. SLA ruošiasi šimt
metinei sukakčiai.

— Trečiadienį, 9 vai ryto, bus 
laidojamas Frank Lukas (Pra-

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to sayejegulartyl

•^Paid aad 
Coapoiaded

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO

— Draugas skelbia, kad prof.. x rr ,
Jr c • • • 3nantas Kazlauskas sekmadienįdi. Aleevs Mackevičius įeina i : • .v , ?

-i ? <^u grupe turistu išskrido nen-Koimteta Draugo piknikui rucsti. i v- , ‘ rrkioms dienoms į Vilnių.
— Cicerieiė Julija Kisieliūtė :

— Varšuvoje išleista geologo Northwestern universitete apgv- 4 T , y ...' ” | Juozo Lukoševičiaus, buvusio 
1 Vilniaus profesoraus apie 1887 
į m., knyga. Lukoševičiaus (1863- 

11928) gimė Bilkiškėse, netoli (Jnca-1 xr i . ~ ’ ..
landi I ^niaus- Laras pralaikė jį Pet- 

1 rapilio kalėjime. 18 metų.

— Pavergtoje Lietuvoje di
džiausią sensaciją sukėlė 13 me
lų plaukikas Sergėjus Rambų

nė disertacijų iš prekybos moks
lų ir gavo daktarės laipsnį.

— Valstiečiu liaudininku va- '
- *■ i

das iš Floridos a įvyks į 
go su žmona įvairiems 
ninku reikalams aptarti

— Augustinas Kuolas 
nados buvo atvykęs i Chicago ir ■ 
pasimatė su įvairiais veikėjais, j

— Vyskupas Antanas Deksnyj? j 
rugsėjo 23 dieną minės savo 75

ATITAISAU KIAIDĄ

Rugpiūčio 12 d. “Naujienose’’ 
tilpo mano rašinėlis 4<Dėl aiš
kumo”, kur įsiskverbė klaida: 
vietoje “parašiau'*, turėjo būti 
“paskelbiau” savo iniciatyva il
goką p. Mirono rašinį apie au
to mašinų nelaimę, suprasdamas 
ne kaip privatų laišką, bet kaip 
skaudžią žinią, nieko savo ne
pridedamas. A. Mironas manęs 
neprašė paskelbti. Girdėjau, kad 
ir kiti gavo p. Mirono tokį pat 
rašinį. Atsiprašau už padarytą 
klaidą.

TEISYBĖ, PERVIRŠIJANTI 
RAŠTO ŽINOVUS 
IR FARIZIEJUS

Arti 73-čios ir Campbell, 2 butų medi
nis, didelis kiemas. Tik §38,500.

Marquette Parko apylinkėje liuksusi
nis 12 butų. Parduotas.

Arti 69-tos ir Rockwell mūrinis, 2 
butų. Parduotas.

Brighton Parke mūrinis — 3 butai ir 
krautuvė. Parduotas.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto (aidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tel. 927-3559

see us for 

financing 
U AT OUR LOW RATES

WITH REPAYMENT 
TO FIT.YOUR INCOME

utual Federal 
Sating&and loan

222 WEST CERMAK ROAD

PllJUL Eazaxavsus, fYenc'saf

BOUTS: W3n.Tue.Pri.9-4

SIEVING CHICF.GO END SUBURBS SINCE 1905

CHICAGO, ILLINOIS 60608

Phase t Virginia 7*7747

Thur.9-8 Sat. 9-1

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimų____________________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais_______________

Minkštais viršeliais, tik-------------------_

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00
$3.00

$2.00

1789 8o. HALSTED ST., CHICAGO, IL 80608

Jėzus tarė: “Aš, šviesa, esu 
atėjusi į pasaulį, kad kiekvienas 
kuris mane tiki, nepasiliktų tam 
soje. Jei kas klausosi mano žo-Į 
džių ir jų nesilaiko, Aš jo netei-} 
siu, nes neatėjau pasaulio teisti, 
bet pasaulio išgelbėti... Kas 
mane niekina ir nepriima mane 
žodžių, turi savo teisėją: žodis 
kurį aš kalbėjau, tas jį teis pas-j 
kučiausiąją dieną.” (Jono 12: | 
46 18). ? V į

Pasiklausykite šios įdomios - 
temos 8:45 vai. vak. radijo ban- 

’ ga 1450 AM per ^Lietuvos Ai- 
Mikas Šileikis dus”

--------  j Parašykite mums, pareika- 
PATS SKAITYK IR DAR Kr lodami knygelės “Užgimęs bis 

TUS PARAGINK SKAITYTI ' 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS*'

Dar turime pirkėjų ir gerų 
namų investavimui,

Skambinti tek 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

Notary Public

Insurance, Income Tax

Pirkite senoviškai
[ • 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

i —1
DĖMESIO

62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis^

4645 So. ASHLAND AVI 
TeL 523-8775

rw.ii ■■■

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

SUSIVIENIJIMĄ^ LIETUVI (J AMERIKOJE
7 \

yri seniausia, didžiausfe ;ir turtingiausia lietuviu tratemaltnė ar- 
Sanicacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metui-

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti tr kitiems, kurie tuo* 
darbus dirba.

SLA — išmokėte daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleri! 
ipdraudu savo. nariams.

SLA— apdraudžia pigiausiomis kainomis. neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

kiekvienas lietuvi® ir lietuviu draugai 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiai! 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

RLA-* vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkite 
1 83vo apylinkės SLA kuopų veikėjus jie Jums 

. mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreipti! Ir tiesiai i SLA Centru

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Naw York, N. Y. 10G01

3f7 W. tūtfe $♦
TeL (III) KTItlI V

vas”. Prisiusime dovanai.
Mūsų adresas:

Li thuanian Ministries, 
P.O. Box 321,
Oak Lawn, IL 60454

LENKAMS' BUS LABAI
SUNKI ŽIEMA

VARŠUVA, Lenkija. — Prem

• 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai- 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

i > Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

• Su $15,000 pirkėjui proga 
Marquette Parke gąuti labai 
švariai užlaikytą mūrinį namą,

j eras Jaruzelskis sekmadienį su- nes pardavėjas duoda paskolą 
seniau imamais procentais.kvietė į Varšuvą visus didesnių 

miestų merus ir pasakė jiems, 
kad ši žiema bus labai sunki 
visiems lenkams.

Jaruzelskis nori, kad Solida
rumo unijos 
priemonių
trukdymus dirbti. Jis yra įsiti
kinės, kad reikalai .per vasarą 
būtų pagerėję, jeigu sireikū bū 
tų buvę mažiau. Jis atleidžia vi
sus jaunus vyrus nuo karo prie
volė, jeigu jie sutinka eiti į ka
syklas ir kasti anglis.

Vyriausybė imsis tų pačių 
priemonių, jeigu atsiras žmonių, 
narinčių dirbti naudingą darbą.

vad jvybė imtųsi 
prieš streikus ir

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

(Lithuanian Plaza Ct.)
737-7200 arba 737-8534

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimai Ir Taisymai 
2644 Wast 89th Street 
Tel. REpubllc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avanua, 
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980

jį II M K U S 
Nrtary FuMk

INCOM! TAX SBRVIC1
4251 S. Miplowood. Tel. 254-7451 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pydomi pilietybės pra

šymai Ir kitokį blankai

HOMEOWNERS POLICY

LMTYW* l/FO FCMOOM. 
AM «MKDQB>< MTWHM 
TH* AM* OF I AMP ** į 
W151 K1UJD BY MOTO* * 
V»M»CUr» IN TH® UK' 
CMARLK* M. KAYW,' 
FMMW CF TU» OMCAM 
motor cum.
to M raPtctAuv AxBtT 
>Ofi. CMtvrXiBN MOW THAT

Motina duoda patarimus ką 
; tik ištekėjusiai dukrelei:
Į — Ir įsidėk į galvą, kad nie
kuomet nereikia su vyru ginčy
tis. Tuojau pradėk verkti!

T & F SEWERAGE & PLUMB
ING. Rod any drain line for $25. 
If not open, no charge. We install 

flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms 

and basements.
523-1962

SEWER AND 
PLUMBING

P. Zapolia, Agent 
1208/1 W. 95th Si 
Evarg. Park, 111.

State Farm Fire and Casualty Company

Be sure

f -u Jbauuljil i gi 11'1,1 E'. .1* r »•""

ANY RODDING AND 
DRAINING — $30.

If not open — no charge.

CALL 656-8387

KILLS 
FLEAS,TICKS)

Sergeants
STNTRY'I 

Flea & Tick Collar

Hms . KA Tct«

advokatų draugija 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-to« 

arba pagal susitarimą- 
Telefonuoti 778-8000

AdvofcztM
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryt* 
iki 6 vaL vak. Šeštadieni nuo 

9 vaL ryto iki 12 vaL <L 
Ir pagal susitarimą.

TU 776-5162 Arba 776-5161 
1649 West 63rd Street 

Chloro, m- 60629

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Ave.

(312) 776-8700
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