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TAUPEI. — Taivano vyriau
sybės sluoksniai gana tiksliai 
informuoti apie Kubcs, Nikarag
vos ir'Europos komunistų pa 
stangas padėti Salvadoro ko
munistams nuversti krikščionių 
demokratų vadovaujamą vy
riausybę^ Pasirodo, kad Taivano 
vąldžios sluoksniai informuoti 
apie ' komunistų dokumentus, 
patekusius į Salvadoro karių 
rankas, kai jiems pavyko išnai
kinti gana didelį įsibrovėlių da- 
hnp; Jie nespėjo išsinešti arba 
sunaikinti dokumentų., Taiva
nis’■ paskelbė trumpas žinias 
“Asian Outlook” žurnale. Ba
landžio mėn.i numeryje taiva
niečiai informuojami šitokiomis 
žiniomis.

Krikščionių demokratų vado 
Napoleono Duartės. vadovauja
mai Salvadoro vyriausybei pa
deda JAV, Gvatemala, Hondu
ras, Košta Rika, Venezuela^ Ar
gentiną, Čilė, Italija ir Izraelis. 
.. Salvadoro komunistams pade
da visa eilė draugingų valsty- 
]>iUj j kaip Vietnamasr Etiopija, 
Bulgarija (kompartjjc's sekreto- 
riūs Štaničijeyas prižadėjo duo
ti maištininnkams iOjOOO uni
formų). Čekoslovakijapasiža
dėjo :duoti giriklųj/ir dovinių, 
Vengriją sutiko duoti 
uniformų ir ginklų, Rytų Vo
kietija' , duoda jfoio . aparatus j ir 
reikalingą riiedžiagą, Sovietų 
Sąjunga duoda"" ginklus- ir pri
žiūri paskirstymą. Kuba .teikia; 
instruktorius ir prižiūri moka
mas kuopas, Nikaragva duoda 
gipklus- ir instruktorius. y

Komunistinės užsienio’ valsty
bės prižadėjo' apginkluoti ,0U0 
sukilėliu.^z. . . r

, s i "
Salvadoro maKtininkai priva

lėjo gauti 9,000 automatiškų 
šautuvų G-3, 1,500 HK-11 šau
tuvų, 450 prieštankinių pabūk
lų, 150 Browning revolverių, 
1,500 rankinių’'granatų, 1,500 
kulkosvaidžių, 10,000 revolverių 
ir 12,500,000 šovinių juc&tų 
automatiniams ginklams.

RUOŠIA ĮSTATYMĄ
PRAMONEI TVARKYTI /

DANCIGAS, Lenkija. — Susi
rinkusieji Solidarumo unijos at
stovai pradėjo svarstyti įstaty
mą, kuris įparėigc's Solidarumo 
unijos narius perimti visą kraš 
to ūkį. Dirbtuvėse bus sudalyti 
komitetai, kurie . perims . visas 
Lenkijos dirbtuves, ūkius, pri
statys priešakyje specialistus, 
kurie žinos, kaip privalo tvar
kyti ūkio. reikalus. Jie privalės 
prižiūrėti, kad visi dirbtų ir at

statytų krašto, ūkį.,
Daugelį nustdbino gen. Mičis- 

lavo Boruta-Spiechovskio’ atvy
kimas į unijos konferenciją. Ge
nerolas B.- Spieėhovskis buvo 
įtakingas karys. ’ Įdomu, kad- 
jis atvyko į unijos konferenciją 
uniformuotas. Jį pasveikino ūiii- visai netoli parlamento rū

Martynas Gelžinis Mažosios Lietuvos, draugijos narių konferencijoje skaito paskaitą apie 
prūsų likimą. V • Nagid nuotrauka)

IRANO KARO JĖGOS SUMUŠĖ 
IRAKIEČIUS, ATĖMĖ ARADANĄ

SEKMADIENJ TEHERANO GATVĖSE VYKO KOVOS TARP 
ISLAMO SMOGIKŲ IR GINKLUOTŲ CHĄLK NARIŲ

--TEHERANAS;.Iranas..— Sek- pareikšti pratęstą bet kuriuo 
madienio popietę, sostinės cent- klausimu. Bet--kai protestuoto- 

T-.jai pareikalavo^ mirties Chomei- 
^iruu,. įvyko .susišaudymas tarp muistai, ręikaįau^asikeitė. Tųo- 
vaidžios šalininkų ir gerai-gink- Į jau -pradėjo plaukti partizanai, 
luotų Chalkos grupuotės narių. Į pasiryžę suimti protestuotojus.

MULA CHOMEINI ĮSAKE g- karįa ojnkluo'ti vyrai surūo-i Tada prasidėjo susišaudvniai..
s irmvTT vATimc 4 - ” .. • .. . I . . - , . ,ŠAUDYTI VAIKUS

BEIRUTAS, Libanas.— Asso
ciated;-duress atsto’vę š^-AFara- 
mazi, ^šsikj^ėjųsi. su 
siais JįraniečialęįZ^ustą^-.'ič^ 
paskuĮiųjįjįį.nietU'm^ią. Chomęi- 

vą|fe^, persi- jru Demdnstrantams pa-
metuši^as Mjižadein^halkcs ( pušauti " pirmą smogikų i 
kovotojus iŠdatyvaujancnis k-o-) „_:o -„imt; nm I” V'’--voje prieš .^’1.500 Irako karem»-
sybę., Chomėįni žind,.; kadi vai
kai dalyvavo, kovcfeė pi&š šachą 
ir jo šalininkus, o dabar vaikai 
įsi traukė r f kovą’ prieš niulų vy- 
riausybęč ’

r * j
Chomeini yra ' įsitikinęs, kad 

vaikai, ‘drįsusieji vesti kovą 
prieš jo vyriausybę, nieko gero 
kraštui neduos, todėl ir reikia 
juc's teisti mirtinai. Plinta įsiti-

šė demonstraciją’ - pareikalavo j Chomeinio vyriausybė paskel- 
mirties diktatoriui mulai Cho- bė, kad bus teisiami ir šaudomi 

visi suimtieji, reikalavusieji 
. -.j mirties Chomeiniui. .

pdlięija metėsi suimti j pirnįa(]ienį Chomeini paskėl- 
;protestuotojus,, bet ji bu\o su- Įran0 karo jėgos; atėmė

iš irakiečių Abadaną.; Iranie
čiam pavyko sumušti Irako ka- 

j ro’ jėgas -ir paėmė . nelaisvėn

. tikta dabai taiklia ginkluotų vy

testuojančius Mužadein Chalkos į 
narius. Chalkos nariai reikalavo 
šalinti mulą Chomeini, nes jis 
esąs didžiausias Irano gyvento
jų priešas.

• Chomeini šaudys 
suimtuosius

KREMLIUS ŠIEK TIEK APRIMO, 
BET AGITACIJĄ TEBEVARO

JAV IR SOVIETŲ S-GA NESUTARIA DĖL LENKIJOS IR AFGA
NISTANO, TODĖL PASITARIMAI GALI BŪTI ŠALTI

MASKVA, Rusija. — Sekre
torius Haig ir Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų niinisteris susi
tiko pirmadienį aptarti darbo
tvarkę lapkričio 30 d. Ženevoje 
prasidedančios abiejų valstybių 
konferencijos atomo energijai 
kontroliuoti Europos kontinente.

JAV žino, kad Sovietų Sąjun
ga įvairiose Rytų Europos vie- , 
tose turi 250 atominių raketų, 
kuriomis gali pasiekti bet kurią 

j strateginę Vakaruose poziciją. 
JAV yra pasiryžusios irgi turėti 

J lokį atc'minių ginklų skaičių, 
tuo tarpu Sovietų Sąjunga tvir
tina, kad dabartinis karo jėgų 
lygis yra vienodas ir jie bus 
priešingi bet kokioms pakai
toms. šitoks karo jėgų skirtu
mas jau buvo žinomas praeitais 
metais, todėl Sovietų propagan
distai darė įtakos, į Vakarų Vo
kietijos gyventojus. Tenka pri
pažinti, kad jie pajėgė( nuteikti 
vokiečius prieš Ameriką. Sekre
toriui Haig atvykus į Berlyną, 
buvo
racija prieš Ameriką. -

Sekretorius Haig ri Gromyka, 
palyginus, gana lengvai.susitarė 
dėl reikalo pradėti pasitarimus 
lapkričio' 30 dieną, bet dėl Že
nevos konferencijos darbotvar- ■j- J ’ -Į -c-
kės ir pasitarimų eigos reikalas

paskelbė, kad ji nevesianti jo- 
■ kių derybų su atvykstančia

JAV Senato delegacija. Senato 
daugumos vadas sen. Howard 

į Baker pranešė, kad jis vyksta
, j į Saudi Arabiją ir prašys leisti 
, t JAV lakūnams valdyti parduo-'

• darnus radarinius lėktuvus. į
1 Saudi Arabijos princas Fajir 
Į atsakė, kad jokių derybų nebus 

KARDINOLAS CODY PATARĖ i Jeigu nori, kad JAV lakuna:
GERBTI ĮSTATYMUS ; juos valdytų, tai gali lėktuvus 

TU ‘t.- r i >turėti- S- Arabija, lėktuvus nu-CHICAGO, II . - Kardinolas'pirkusij patf juos valdvs Ame. 
Jota Cody . sekmadienį visus įrikos lakūnai ivalės ;pmckvH 
Chjeagds gyventojus ragino j Saudi Arabijos ]akūnuSi 1)et k ,, 
gerbti įstatymus, kaip juos gęr- j 
bia katalikų 'bažnyčią. Jis pri-; 
minė; kad. .žmones.imasi teisti Į 
spauda, bet tai netikslu. Žmo-i 
nes, įkaitant ir dvasiškius, pri
valo teisti teismas. Kardinolas 
kritikavo Spaudą, skelbiančią, 
insinuacijas, kurioms ji neturi 
jokių įrodymų.

Sun-Trmes,; atspausdinęs vir- į dainas pamatus naujam.Aleksį 
šuj .padarytą- kardinolo Cpdįy.'^Mbs ūanlępį/ rado keturių' svarų 
pareiškimą; pastebėjo', kadiSpn- *^s buvo nuneštas Į
Times tiktai pranešė žiniąrapie ijaū£r<^.$0gąftns ištirti. Jie pir- 

lįad .įprisię^is^jų teismas hniausia- nustatė, jeg lai būta 
ar kardinolas Čody bažny-piontezumos aukso gabalasįėdi-

A^trbpologai taip pat nušfalė, i.. .. „ r . . „ ,. ,... 1 f. . .’ Sąjunga ir Anaerixa daugeliu. _' kadtiispanai, jveikę Montezumą ! ■
MISSOURI SINODAS TURI 1 pagrobė jo aukso papuošalus.

NAUJĄ PIRMININKĄ { Jie išlupinėjo' auksą, pritaikė
,• -priė-^savo’ ginklų' ir išsivežė, o

S F. LOU IS, Mo. Liuteronų , gabalas, matvt, ispanų 
bažnyčios ^Mi.ssouią sinodas pra-Įbuvo pamestas ir liko Meksiko- 
eitą sekmadienį išsiripko- prezi-.'j.g didelio Monlezumos auk 
dentu dvasiškį Ralph A. Bohl- so rinkiniO) tai bcne bus vienin- 
maną ........ .
mininku buvę’ dvasiškis Jacob leksikoje. Visus kitus 
A. Preuss. Jis vadovavo -sirib- givežė ispanai, 
dui 12 metų, bet jvyko beveik 
skilimas. Naujai išrinktas pir
mininkas pareiškė, kad jis no
rėtu vieno dalvko: kad sinodo 
narių tarpe išgytų skilimo žaiz
dos.

Sinode yra 2.7 mil. narių. 
Nuo 1970 metų prasidėjo ginčai 
dėl doktrinos. Dvasiškis Preuss 
turėjo vilties sutaikyti doktri
nos interpretaciją, bet nepajė
gė. Susidarė; Evangelikų Liute
ronų draugija ir atskilo šuo si
nodo. Naujas pirmininkas dar 
bandys atskilusius sutaikyti ir ■ 
grąžinti į sinodą.

tai,
tiria
čios turto nepgvedė ' savo
draugei. '.

apmokymas bus baigtas, tai lėk 
tuvus valdys arabų lakūnai, pa
reiškęs princas. ■'

SURADO MONTEZUMOS
AUKSO GABALĄ

MEKSIKA, sostinė. — Meksi- 
rkos statybos darbininkas, bekas-

suruošia, didelė demons!-

bar įvertintas §32,000. us sudėtingesnis, nes Sovietų

dalyku nssutaria. Rusai ir ame
rikiečiai yra skirtingu nuomo
nių dėl Lenkijos ir Afganistano.

Amerika reikalauja ’ taikyti 
Helsinkio' aktus, liepiančius ne- 
įsiveržti j svetimas teritorijas, 

į o Sovietu valdžia pavergė Afga> 
□ Iki sic meto sinodo fSin* l •** * i i ’ j iii s t ana *11 noii vibisxai pavergtią. iki šio mew -.močio pir * teh^dJdesnis papuošalo gabaus. K. . -i . . r B

TRUMANO NAŠLĖ GAVO 
ŠIRDIES PRIEPUOLĮ

KANSAS CITY, Mo. — Ponia 
Bessie Truman, buvusio prezi
dento Trumano' žmona, praeitą 
sekmadienį gavo širdies prie

inama vyriausybė paskelbė, i puolį ir išvežta į ligoninę. Rei- 
kad- sekmadienio susirėmimų Į kia. Aurėti .galvoje, kad našlė 

jau eina 96-uosius metus. Praei
tais metais-ji buvo nulaužusi 
kulšies kaulą, bet sustiprėjo ir 
galėjo vaikščioti.

Gydytojai tvirtina, kad sek
madienį ištiktas širdies smūgis 
jos sveikatai sudaro pavojų.

Našlė turi sunkumų bet ką 
praryti it įtraukti deguonį, pa
reiškė dr. Wallace Graham, bu
vęs Trumano šeimos gydytojas. 
Dr. Graham .informavo Truma- 
nų dukrą, ‘ gyvenančią New 
Yorke. .

metu žuvo 10 žmonių ir .43 bu
kįnimas, kad sušaudyta labai vo sužeisti. Iki šio’ metp irąiįię- 

čiai tūrėjo teisę susirinkti' itdaug žmonių.

— Tarptautinė atomo energi
jos agentūra nutarė neteikti 
naujų žinių Izraelio vyriausybei 
už nepateisinamą Irako atomi
nio reaktoriaus bombardavimą.

— Lenkų vyriausybės leis. So
lidarumo unijai perimti dirbtu
vių, ūkių ir pramonės šakų va
dovybę. 'Unijos nariai prižiūrės, 
kad darbininkai dirbtų.

&

I

-r- Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $427.

Rugsėjo 29: Mykolas, Vėsula, 
Arminas, Jogintas, Duoklė, Gris- 
tis, Vilikailis.

Saulė teka 6:43, leidžiasi 6:38.
Oras saulėtas, šiltesnis.

* v M** --------

Šeichas Jamani paskirtas princo patarėju, prižiūrėti 
į Meką atvykstančius musulmonus, kad jų tarpe 

nebūtų Irano mulos šalininkų.

KUN. ANDREW GREELĘY 
PAKENKĖ KARDINOLUI

CHICAGO, Ill.— Tvirtinama, 
kad pirmą skundą prokuratūrai 
pranešė dvi vienuolės, dirbu
sios kardinolo John Cody kan
celiarijoje.

Kunigas Andrew Greeley 
prieš penkerius metus jau pra-

• dėjo ieškoti davinių, kurie būtų 
J padėję nušalinti kardinolą Cd- 

dy iš Chicagos. Prieš kelis me
tus jis net knygą išleido tuo rei
kalu. Kunigas Greeley- žinojo, 
kad kardinolas Cody norėjo 
griežto popiežiaus, d Greeley 
buvo linkęs turėti truputį ^libe- 
rališkesnį popiežių. Kunigas 
Greeley norėjo, kad vietoj Ro
džio, Chicagos arkidieceziją val
dytų italų kilmės vyskupas Jo
seph L. Bernardin.- ‘

Lenkiją. Sovietų spauda ir š.an- 
dien kišasi į Lenkijos vidaus 
reikalus, šiuos klausinius sek
retorius Haig turės išlyginti 
dar prieš Ženevos konferenciją, 
jei norės, kad ji pagerintų dvie
jų valstybių santykius.

Manoma, kad antradienį pre
zidentu Reaganas parašytas ga
na ramus ląškas Leonidui 

Jos , prašo jas palydėti į į Brežnevui galėjo prisidėti prie 
Sovietų agitacinės nuotaikos at- 
lyžimo. Iki šio met prez. Reaga
nas neatsakinėjo į Brežnevo rei- 

giliai ncįsiveržlų ir vertingesnių i kaiavinuis susitikti ir pasitarti 
daiktų neišsineštų.

Šanchajuje pavojinga ir už
sieniečiams. Kaip lik pastebi 

______ užsicniečhis^jtai juos seka ir pa- 
LOS ANGELES, Cal. - Kali-inaud°i.a kiekviena užkampį už 

fornijos zoologijos sode bando s'®oie(iains apvogti, 
išsaugoti kiekvieną deSmtmeti'.. roelu vagd.av.mas
vis retėjančius kondorus. , slck »ek sumažėjo, nes -alkon 

atėjo kanai Jie labai greitai su- Zoologijos sodas pastate di- J 
delį pastatą, kuriame yra šeši Į 
lizdai, judantieji. Už namo pa-! 
statymą teko sumokėti 300,(XX) 
dolerių. Tai didelė*suma, bet be 
šio milžiniško 
negali ištiesti 
sparnų.

Iki šio meto
ginti kondorų uždaruose pasta
tuose. Jie nesiveisia.

namo 5 kondorai
10 pėdų ilgitf

is

ŠANCHAJUJE VALDŽIA 
GAUDO VAGILIUS

ŠANCHAJUS, Kinija. - Visoj 
Kinijoj vagilių skaičius buvo ir 
yra gana didelis. Moterys bijo 
vienos -eiti į darbą, ypač vaka
rais.
darbą/ir vėliau jas pasitikti ei
nant nam<J. Šanchajuje žmonės 
bijo palikti vienų namų, kad va

tarptautinės įtampęs 
mais.

klausi- 
Mandagus prez. Reagano 
: ir susitarimas pradėti 

pasitarimus atomo ginklų kon
trolei pav kė Kremlių.

Maskvoje esantieji 
diplomatai pataria būti atsar-

Sovietų valdžia visgiems, nes
dėlto neatspausdino viso New 

Tass”valdo vagilius. Kai tik sučiuin-s Yorke pasirašyto teksto.
pa vagilį/ tai tuojau jį apklau- paskelbė Sovietų spaudoje tik 
sinėja ir vykdo teismo spren- 
d mą.

—Prez. Reagano pareiškimas, 
kad biudžetas turės būti apkar- 

•x • - pytas, sukėlė audra Japonijos ir
Europos finansų sluoksniuose.

į Doleris pakilo, bet akcijc's gero- 
• kai nukrito.

kelis susitarimo paragrafus. 
Matyt, kad Sovietų valdžia dar 
nėra pasiruošusi informuoti So
vietų Sąjungos gyventojus apie- 
artėjančius pasitarimuas atomo 
raketų galiai apriboti.

Sovietų spauda ir radijas kalė 
gyventojams į galvą, kad dviejų 
galingųjų valstybių nepasitikė
jimas esąs pavojingas, o dabar

— Brežnevas nenori leisti len-1 gavo mandagų prez. Reagano 
kams ištrūkti iš Sovietų įtakos, laišką. Rusai turi paruošti savo 

skaitytojus.

Advokatai rengiasi naudoti 
kunigo Greeley surinktą me
džiagą kardinolo Cody byloje. kad ir kiti nepaspruktų.



katai. Kalcis yra vienas iš svar- stovu kalcio kiekį. Taip pat pa-
stovus kalcio kiekis palaikomas

Pradėjome naujus mokslo metus.

gas medžiagas — hormonus.
Hormonai palaiko kraujuje pa-

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

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
■TONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

KALCIO REIKŠMĖ ŽMOGAUS
SVEIKATAI

Geriau pažinkime patys save; tada sėkmin
giau pajėgsime savas negales tvarkyti.

(Mediciniškas fagifnirias)
Visi mineralai tam tikrais kie

kiais yra svarbūs žmogaus svei-

biausių mūsų sveikatai minera
lų. Kalcio kūne yra daug gau-iir kūno audiniuose. Toks pasto- 
siau negu kitu mineralu. Kalcis i vumas kūne užtikrina kalcio 
sudaro 2G kūno svorio. Tai pu
sė kiekio visų kitų mineralų, kū
ne esančių. Nelaimė, kad šis 
svarbusis mineralas nesti priei
namas amerikiečiams pakanka
mame kiekyje: daugelio amerl 
kiečių maiste jis randamas ne 

. pakankamame kiekyje. Iš kilos 
pusės, begalviai žmonės naudo
ja perdaug kalcio. Jie palys gy
niosi kalciu ir susilaukia rimtų 
apsinuodijimų.

Mūsų kūne esamo kalcio net 
yra kauluc'se. Taip kaulai 

kalcio sandėlis kūne. Vie- 
nuošimtis kūno kalcio kie 
yra dantyse. Dar vienas 

nuošimtis kūne esamo kalcio 
yra paskirstytas po minkštus 
kūno audinius, juose kalcis at
lieka daug kūnui naudingų pa
reigų.

Kalcio nauda kūnui

Kalcis padeda augti kaulams 
ir dantims; jis taip pat užlaliko 
jų sveikatą. Nemanykime klai
dingai, kad kalcis yra pastęviai 
laikomas kauluose. Ne, taip 
nėra; kalcis nuolat keičiasi kau
luose; jis nuolat ateina į kaulus 
ir nuolat išeina iš jų. Vienų me
tų laike vienas penktadalis kal
cio kiekio' kauluose prasišalina ir 
esti pakeičiamas nauju kalcio 
kiekiu.

Žmogaus kūnas turi ypatin-

kūne užtikrina kalcio 
pristatymą visiems kūno' audi
niams, kurie esti reikalingi kal
cio, Įskaitant ypatingai kalcio 
reikalaujančius nervus ir rau 
me-'is.

sininkanis, ypač kas ketvirtai ma žinovų pataria vieną gramą j tokio maisto į kraują. Iš tokio
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Kai žmogus šii maistu apturi 
nepakankamai kalcio, tada hor
monai paima kalcį iš kaulų 
Taip ir esti palaikoma žmogaus 
gyvybė, kuri labai tampriai ri
šasi su tinkamu kalcio kiekiu 
kūne. Taip kūnas pats save gy
dosi. Jis taip elgdamasis apsau
go kūną nuo raumenų mėšlun
gių bei kraujavimo' (šios nege
rovės. žmonės neteisingai ma
no. atsirandančios dėl kalcio 
trūkumo kūne). Kūnas pats sa
ve tvarko. Žinoma, tada kaulai 
nukenčia, kai kalcis iš jų šali
namas kūno gydymui. Taip nu 
siduoda tada, kai žmogaus mais 
te esti -nepakankamas^ kalcio 
kiekis. Matom, kai vism-ir vi
sada turi būti tvarka: nei per 
daug, nei per mažai kalcio ne
privalo būti mūsų kūne.

Kas darosi kūne, kai nuolat 
stokojama kalcio

Nuolatinis kalcio stokojimas 
kūue sukelia vaikams rachitą. 
o suaugusiems kaulų suminkš
tėjimą, vadinamą osteoporosis. 
Daugelis žinovu v ra nuomonės, 
kad kalcio trūkumas maiste su
kelia kaulų suminkštėjimą pen- yra per mažas. Dabar daugu-

regulų netekusiai moteriškei. 
Ilgi kaulai pasidaro . trumpesni 
ir silpnesni ir dėl to greičiau 
lūžta.

Kartais paimamos didelės kal
cio dozės menkai kalcio turin
čių savo? maiste moterų bent lai
kinai sulaiko katilų minkštėji- 
mą. Yra atlikti tyrimai, kurie 
nurodo, kad dėl kalcio trūkSino 
kalcis riyfarfias prasideda žan 
dikaūliuOšė. Tada iiria fhihkš-. 
tėti dantis palaikantis kabias'. 
Todėl danių ir juos palaikančią 
kaulų nykimas rišasi su maište 
kalcio trūkumu. Alčroriė dirbąs 
gydytojas Leo' Lutwak susekė, 
kad dantis palaikančių kaulų 
pataisymas net pas 40% pacien
tų galima atsiekti duodant kas
dien vieną gramą kalcio kaip 
priedą prie maisto. Toks priedi- 
his kalcio priėmimas tęsėsi aš
tuoniolika mėnesių, tik tada pa
stebėta žandikaulių sustiprėji
mas. Pas likusius 60% kaulų J 
nykimas buvo sulaikytas duo
dant papildomai vieną gramą 
kalcio kasdien.

Minėtas gydytojas yra žinovas 
kaulų nykimo pataisyme. Jis 
mano, kad dabar patariamas 
800 miligramų kalcio dienos da
vinys yra per mažas. Ypač mo
teriškėms toks kalcio davinys

dienoje kalcio apturėti visoms 
moteriškėms, dar . turinčioms 
mėnesines. O gyvenimo permai
nos sulaūkhsios moteriškės turi 
gauti kalcio per dieną po 1,200 
ar 1,500 miligramų. Tik tada 
tokioms moteriškėnis gdlės 
mažėti pavSjūš gauti kaulų 
riiinkš (ėjimą.

Daugelis dalykų įtakdja 
fe&io kiekį kŽSg

Daugelis veiksnių įtakoja kal- 
čio kiekį, kuris atsiranda kiltie 
ir jame pasilaiko. Veikliu pada
rytas vitaminas D yra reikalin
gas, kad kalcis būtų sugeriamas 
iš žarnų į kraują. Nelaimė, kad 
senesni žmonės iiAa. stokoti veik
laus (activated) vitamino t>. 
Tada pas pensininkus ihažiaū 
susigeria į kraują k’alc'io.

Vitaminas C pagerina kalcio 
susigėrimą į kraują iš žarnų. Iš i pieno gaminių. Tik imkime 
čia aiški nauda vitamino C vi-Į misti įvairiausiais maisto gami- 
siemš, ypač senesniems, o la
kiausiai regulą nustojusioms 
moteriškėms. Tdtiėl gėrimas cit
rininių vaisių- sunkų (apelsinų, 
graifruktų) yra’būtinas visiems, 
o ypač pensininkams. Turime 
visi pensininkai pasiliuosuoti iš 
svaigalų vergijos, liautis alumi 
save maitinti, kada vietą skran
dyje alus tūri . užleisti citrini
niams vaisiams bei jų sunkoms. 
Tik tada ims retėti kaulų lūži
mai pensininkams. O ilgųjų 
kaulų lūžimas rišasi su plaučią 
uždegimo gavimu, o po to pen
sininkui gyvenimo dienos su-

su-

Afeiininktfiė, kad varškė (cot- Nutrifiohal BJ«k. 
lage cfiėeše) turi tik trečdalį 
kakio, kiek jo tūri pienas. Ku
rie nemėgsta gerti pieno, turi 
pamėgti jį gerti. Kitaip, jie turi 
pieną gerti sudėtą į kitokį vai 
gį: pudingą, javainius, keps
nius, ledus. Galima naudoti to
kiame maiste skystą pieną ar 
neriebius pieno miltelius.

Tie, kurie yra jautrūs pienui 
(alergiški) ir apturi viduriavi
mą pieno’ išgėrę, turi naudoti 
pieną virškinantį enzymą — 
LACTASE. Tada pieno cukrus 
(lactose) esti suvirškinamas. 
Taip pat tokiems galima pieną 
pakeisti sojos pupelių pienu ar
ba taip vadinamu AC1DOPHI 
LįJG MfiJe

Sūhku kalcį priiminėti piliu
lių pavidale. Pirm susigerdamas 
iš žarnų į kraują kalcis turi 
būti sujungtas su organine 
rūgštimi. Norint patenkinti die
nos kalcio pareikalavimą kūne, 
reikia per dieną priiminėti še
šias' piliules kalcio. Kiekviena 
kalcio piliulė yla kvoterid dy
džio ir keturių kvoterių storio.

i Tai labai nepatogios rijimui. Už 
tai reiki? kalcį priiminėti su 
mastu, 6 kalcio teblėtę nuryti 
(vieno gramo svorio)- tik kaip 
priedą prie maisto.

Kur kalcio randama

Sardinės su kaulais, trys jų 
uncijos tūri kalcio 372 miligra
mus. Nugriebtas pienas (skim 
milk) — vienas jo puodelis: 
296 mg. Puo’dęlis saldaus pieno 
— 188 mg. Yogurtas — puode
lis: 272. Uncija šveicariško' sū-

and Go., New York.

For the woman 
whos at the hear t oi 
her family’s finances.

You can’t afford to be wrong. 
Because if you’re in charge of 
the family budget, you’re

» Tsįį
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future, too.
And that’s where ŲJS. 

Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up for the Payroll Saw
ings Plan where he worku

That way, while you’re 
meeting the day-to-day 
penses, you’ll still be butMtng 
a more secure future for your 
family..

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really know* 
a good bargain.
No- E Borrfs nny 6% inUrwt *'*“ 
rr.RtxmCy of 5 years (4*1% the first V*ar>. -

stock

fhaisto minėtina oksalinė rūgš
tis, esanti špinatuose, chard, 
rubarbaruose, burokėlių lapuo
se ir fitihė rūgštis pilnų grūdų 
javainiuose. Čia ir prieiname 
būtiną rėfkalą žrhb'gūi maitintis 
įvairiu maištu. Tada kalcio 
ihatšle ėsti pakankamas kiekis 
if čia minėtos :—šiaip naudin
gos maišto medžiagos— nesu- 
tė'ikia kūnui Ždlds: jis pakanka- 
inai apturi kalcio iš mišraus ir 
kalcio pakankamai turinčio 
iflaisto.

dkšalinė ir fitinė rūgštis ne
trukdo gertis kalciui į kraują iš 
kitokio' maisto, kuriame tos 
rūgštys nesiranda. Todėl valgy- rio — 262. Salmon, su kaulais, 
kiinė mišrų maištą ir nesirūpin-j trys uncijos: 
kime, kad kalcis nešigeria į _
kraują iš javų bei rabarbarų art Virti špinatai — pusė puodelio: 
biirbkėiiį lapų. Pakaks mumsl į06. Ledų pusė puodelio: 97. 
kšfcid iš kitokio riiaisfo, šaky- Šaūšos varškės pusė puodeio

— 90. Virti kale — pusė puo
delio 74, broccoli: 68. Vienas 

niais. | vidutinis apelsinas: 54.
į. ......4.. . ; ' , . : Išvada: Miskime mišriu mais-Pepšai menkina septymo- !, ~, r -, •, i tu. Tik tada laukime geresneshkmeciu sveikatą ‘ - - -

Perdidelis kiekis fosfore 
maiste didina pareikalavimą 
kalcio kauluose. Mat, fosforas 
su kalciu eina drauge ir tik tam 
tikrame satykyje.- Padidėjus 
fosforo kiekiui kūne, kūnas rei
kalauja kalcių kiekio kauluose 
padidinimo. Tada ima trūkti 
kalcio liūne, net pakankamai su 
maistu jo gaunant. Toks liguis
tas stovis gaunasi pas jaunuo
lius, kurie geria daug visokių

176. Varškė su 
grietine — pusė puodelio: 116.

sveikatos ir stipresnių kaulų. 
Nesi teisinkime: aš to negaliu 
valgyti... taip tik kaprizui žmo
nės elgiasi. Gera sveikata, o jos 
visi trokštame, apturima tik iš
mintingai gyvenant, egianlis ir 
maitinantis.

Pasiskaityti: Jane Brody’s

KURI MOTERIS VERTESNĖ 
— GRAŽI IŠVAIZDOJE

AR IŠMOKSLINTA?

Niekam nėra paslaptis, jog 
vyrai greičiau “prilimpa” prie 
gražesnės moters. Bet praktiš
kas gyvenimas parodo, jog vie
nu grožiu ilgai nepasitenkinsi. 
Rimta, simpatiška moteris būna 
geresniu šeimynos partneriu. 
Tačiau savo laiku dr. K. Dun
lop iš Kalifornijos universiteto 
rašė: “Kūno grožis nėra pavir
šutiniu papuošalu, bet turi daug 
įtakos į žmonių rasės evoliu
ciją”.

Toliau jis aiškino';
“Daleiskime, kad jauiiaš vy

ras turi pasirinkimui dvi mer
ginas. Viena jų yra choristė šo
kėja — “chorus giri”, puikios 
išvaizdos ir dailios figūros. 
Mokslo ji mažai turi, nes anksti 
apleido mokyklą. Antrą — bai
gusi kolegiją su atsižy moji
mais. Veidas jos išblyškęs, kal
ba iš lėto ir rimtai. Į gyvenimą 
žiūri serioziškai ir su protu. 
Kurią jis pasirinktų? Žinant 
žmogaus prigimtį, tas vyrukas 
atiduotų pirmenybę choristei, 
nerz tėvai jį ir pasmerktų?’

Dr. K. Dunlop pritaria tokiam 
pasirinkimui. Graži choristė pa
gimdytų dailius kūdikius • ir 
įneštų daugiau linksmumo.

KNOW YOUR HEART

HELP ¥OUR HEART FUND

HELP YOUR HEART

Gaisras ir deimantas
-------- — ---- -- . A. ’ ” 
trumpėja, nes retas kuris atlai- birzgalų (pepsų). Mat, tie birz- 
ko taip sunkią komplikaciją se- galai turi daug fosforo. Tas pats 

j liguistumas atsiranda ir pas pen- 
’ , kurie negeria pieno

ar nevalgo pieno" gaminių.
Jei naujagimiui vaikui duosi

me perdaug fosforo (phospho
rus), palyginus kiek jis gauna 
šū maistu kalcio, jis galės su 
sirgti traukuliais (vadinamais 
hypocalemic tetany). Tdks sto
vis greičiau atsiras wpas tuos 
naujagimius, kurie bus maitina
mi vien karvės pienu, kuris turi 
gausesnį santykį fdšforo su kal
ciu negu moteriškės pienas.

Tam tikrais laikotarpiais žmo
gui reikia daugiau kalcio

Keturiais atvejais žriiogin rei
kia datigiau kalcio: laike augi
mo: vaikystėje ir jaiinfStejė, d 
taip pat ritštūhio it kūdikio 
maitihiffid krutiiiii ifielti. Aiig- 
damas ^šh'kdš pagal sa^o sttft} 
reikdfaGja riet čra-tris kartdš 
daugiau kalcio, palyginus šd 
su a u gilsi ūo j U. Kalėto šiisigėti- 

ifaUjį ptiklžflšo Kuo jo 
pareiitalatiiffh feūnc. todėl vai j 
kai ii sįSrti fHaisfd ditfesriį kiekį 
kalcid f>ašišafiiia, palfgifitis sū 
suaiigtišlaiS. Tik čia nepnftritš- 
tina, kkd tdėkadh žffidgris nesti j 
lokiaiffg sldVyjė, kad jafn kai 
cio flėrėlkėtų.

IsltiMai
KdteiO takai daug fra piefiė 

ir jd gdniffiluoėc Tasfaratsiriis 
deširhlūrėčia^ žffiUfiėš ptwfejc 
mažuti natickrii tdfcid • 
Puočtefts fdoifd, 
ar rūgušiO pieno bei viena un
cija kieto sūrio suteikia kūnu* 
tik ketvirtį ar trečdalį jam rei-

nyvame amžiuje.

Visko reikią su 
baltymų ir riebalų pergausus 
valgymas aiškiai trukdo kalciui 
susigerti iš žarnų į mūsų krau
ją. Pergausūs riebalai ir balty
mai labai paspartina kakio ny
kimą iš mūsų kūno.

• -

Taip pensininkų pamiltas ne
veiklumas žudo žmogų

Neveiklumas irgi greitina kal
cio nykimą iš kūno. Priešingai, 
nuo pat jaunystės iki žilds se
natvės tęsiama*^ kūno aktyvu- 
mas-darbštumas saugo pensinin
ką riuo kalcio netekimo. Už tai 
visi pagyvėntfšieji turi atgimti 
tikrai veikiau ^Veiklumas giha 
žmogų nuo perankstytb siisc- 
nėjimo, tuo pačiu nuo pagrėi- 
tintd kalcio jrfdHdimo.

Todėl visi norintieji turėti 
stiprius kaulus riet gilios senat 
vės sttldūkfį^- pradėkime jiidė- 
ti, darbtiotiš; mankšlihtiš. kru
tėti, tik jokit! hfidii fiėšėdėkirnc 
liežuvį judindami it šattis kau- 
Itis (irpiridamk kaip iki šiol dau
guma pensininkų kati elgiasi 
(taria imirtig dėjcrfiiti ir neteik 
los. Viši turifriė griebtis tėikia- 
tnbs veiklos sėto Sveikatai Įia- 
gėfihli, ypdE triurtis vfcRėfhs 
sfdrbų jter tinkarhą darbį štip' 
tinti .*av»š katllds ir fuofni ap- 
RŠdgoti juos hub ftižimb it, žirio- 
md, flūo tokios rielaifnės kofn 
|>llKacijų. - •>, -■ -4 į

kai kūKš ffiSziRS t
Kalcio' tfekf CGnė

Kai kuria maistas lutų nie

i sininkus, 
saiku. Tokių |ar nc/al

mas

ido. kiaiiio kalcio kiekio", per dieną 
mi apsunkina jd susigėrimą is suaugusiam žmogui apturėtino.

Iš mažytės kibirkšties pavirtus dideliu gaisru, 
Ugnis, besiausdama dideliu greičiu, 
Pasklido vidurnaktyje po namus,- 
Siaubu apimdama visus.
Tam sąmyšyj kažkas deimanto neteko 
Ir jis voliojosi dulkėse pamestas ant tako.

— “Kaip tu su savo žybčiojimu ir garbe”, 
Ugnis pasakė, “esi tik niekas prieš mane. 
Ir kaip gerą akį reik turėti, 
Kad galima būt įspėti 
Kas čia: tu, stiklas, ar lašas tik rasos, , 
Kai jie nuo saulės spindulio blikčios. 
Apiė tavo kitas bėdas aš nekalbėsiu, 
Kada bet kas tau saulės spindulį užstoja. 
Net menkas niekis kaip skiautė kaspinėlio 
D&žhSi Žibėjimą tavo užtamsoja. /
Niekš fieūžterhdo mano spindulių, 
Kai aš deginti namus.
Žiūrėk, kaip dš niekinu pastangas žmonių,

r 
rKfiiįi Intiskititi visus ir praryju; 

0 Tfižltto atšpifidys nuo debesų 
Relist pžtfiikiį visų”.

— ifiSno blizgesys jau hera toks fėrtihįaš”, 
DeittlŽtfitMS atsakė, “bet aš niekam hekenksmingas. 
Išlėks riėpffekhištauja man, kad viską naikinu 
Ir flėt metalus karštyj tirpinu. - - f
GI fHUfib šįjifitlulys gali vien pavydą stikėfti.
0 tti blikčioji tik tam, kad žiauriai šėlti,
Ir kilo atŠiatl siauti, ® ,
Tuo gtdčiati tu galą gaut gali”.
Čia vlšom jėgom gaisrą gėslrft pridėjo 5 
It iki ryto jį Sėkmingai nugalėjo.

tik dūffiai ir smarvė nuo jo paliko.
o taip jau atsitiko, * .
kad greit stitftde r T <
it jis katadatls karūiioj atdradb.
(V. PėttattiS, Pasakėčios, 217 psl., kaina %?,) 

gaunamos Naujienose.
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i DETROITO NAUJIENOS
DETROITO “RAM0VĖNŲ” SKYRIAUS 

METINIS SUSIRINKIMAS
Susirinkimas įvyko rugsėjo 

1.9 dienią Lietuvių .namuose. Jį 
pradėjo skyriaus pirm. Stasys 
šimoliūnas, perskaitydamas dar
but var-kę, kuri buvo priimta su 
papildymu. Sekė mirusiųjų pa 
gerbimas, susikaupiant minutei 
tylos. Mirė du skyriaus nariai: 
Kazimieras špakauskas ir Au
gustinas Vitkauskas,
■Pirmininko pranešimas — pra

eitų metų nuveiktų darbų ap
žvalga. Praeitų metų protokolą 
perskaitė sekr. Juozas Lesčins 
kas. Kasos stovio pranešimą 
padarė kasininkas Vincas Ta
mošiūnas. Dabartiniu metu sky
riaus kasoje randasi 816.41 dol. 
Revizijos komisijos aktą per
skaitė pirm. Cėsys Šadciką; ka
sos stovis atitinka su Revizijoms 
komisijos akte atžymėta suma. 
Po diskusijų, visi pranešimai 
priimti ir patvirtinti..

' . Valdybos ir Revizijos
• ■'•f. , kežrusijes rinkimai

; Išrinkta sekanti, teisingiau pa 
sakius — perrinkta praeitų me
tų valdyba: pirmininkas Stasys 
Šimoliūnas, vicepirm.; Kazimie 
ras Daugvydas, sekretorius Juo 
zas Lesčinskas, kasininkas Vin
cas? Tamošiūnas, kandidatai į 
valdybą: Kazimieras Sragaus 
kas, y Juozas Augaitis,. Matą: 
Bąukyš ir Petras Bitleris. Revi- 
^jos komisija: Cėsys šadeika ii 
Ųomas Macionis. : , 
J Paskirtos aukos: žurnalui.Ka 
riui 100 dol. Centro valdybai 
100 dol.,, tautinėms vėliavėlėms 
įsigyti 30 dol. ir "Washington,. 
Lietuvių atstovybės . rūmams 
restauruoti 200 dol.; jie bus 
įteikti, kai bus tam reikalui su
darytas iš organizacijų komi- 

'■ t^tas. , £ - . . ;
1 Nutarta' ^Kariuomenės šventę 

pąminėti lapkričio 22 d. su pa 
maldomis> Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, o salėje — trumpa 
akademija. Paskaitą apie Lietu
vos kariuoTnenės įkūrimą ir jos 
reikšmę skaitys teis. Stasys Ši 
moliūnas. Po paminėjimo — už
kandžiai prie; kavutės. Visos or
ganizacijos kviečiamos su vėlia 
vbmis bažnyčioje ir akademijo
je dalyvauti.

Skyriaus valdyba pasiūlė pa
kelti į Garbės narius ramovėną 
atsargos pulkininką Joną Šepe
tį. ’ Susirinkusieji vienbalsiai pa- 
šiūlymą priėmė.
AĮ-Ramovės skyrių priimti nau
ji? nariai: Matas Baukys, Justas 
į^eibys, Algirdas Manvidas, 
Antanas Vaitėnas ir Petras Bit 
Ietis.

įSusirinkimas baigėsi geroje

nuotaikoje. Po susirinkimo sekė 
užkandžiai ir kavutė, kuriuos 
paruošė birutietės. Prieš valgį 
maldelę sukalbėjo Matas Bau
žys. Prie vaišių stalo buvo pa
gerbti Kristina ir Kazimieras 
Daugvydai, vedybiniame gyve
nime išgyvenę 50 metų. Palin- 
ikėta juodviems sveikiems mei 
; ėję išgyventi ligi 75 m. jubilie
jaus, sugiedota “Ilgiausių ir lai
mingų, metų”.

Gimtadienio proga sugiedota 
ilgiausių metų kariui ramovė 
aui Viktorui Perminui.

Vaišės vyko su kariškomis 
dainomis ir geroje nuotaikoje,

* £ * t

: šaulių švyturiečių Emilijos ir 
1 T • **1 • i • 1Stepo Lungių išleistuvės

Rugsėjo 19 d. šaulių stovyk
loje “Pilėnai” įvyko veiklių šau- 

. _ių Emilijos ir vicepirm. Stepo! 
t Lungių šaunios išleistuvės, jiems Į 
I švykstant nuolatiniam apsigy-1- 
■ zenimui Floridon. Dalyvavo j 
: gražus būrys (virš 50) jų gęr- į 
jėjų ir draugų.Dėl kitų įsiparei
gojimų neturėjau progos vaišė- 

:se dalyvauti, todėl apie vaišės 
šir nerašysiu, o tiktai apie jų 
? veiklą šaulių tarpe. Kol nebuvo 
i Detroite įsisteigę šauliai, tol

f

JaponŲ jury b?ngo?

rašyti, šaulių vadovybė pasiges ZIGMAS L GURA

Ą'
y

>■

. tuto 1587 m. autorius. Statutas 
} veikė iki XIX a. vidurio ir pasau- 

■ liniai pripažintas, kaip įstaty
mai, pagrįsti tikra tolerancija ir 

. žmoniškumu.
Sapiega, kaip Lietuvos kanc- 

} leris, atsakydamas į arkivysku- 
Į po Kuncevičiaus laišką, prisipa- 
| žįsta, kad jam bažnytinės uni
jos reikalai nėra svetimi, tačiąu 
“niekados man nei j galvą ne
atėjo, kad, Jūsų Eminencija, 
tokiomis tironiškomis priemo
nėmis verstiiinėt žmones į reli
ginę uniją...”

Už kunigaikščius Sapiegas Lie
tuvoj galingesni buvo tik kuni
gaikščiai

Kėdainiuose ir parama Kėdai
nių mokyklai. Ypač jo n a mėgo 
ano’laiko ir vėlesni lenkų isto
rikai ir rašytojai dėl jo tariamų 
antilenkiškų tendencijų ir dėl 
tariamo Liublino unijos sula u-_ 
žymo'. Jis yra pasakęs: “Ateis’ 
laikas, kai išmesime lenkus pro"

darbščių šaulių ir duosnių rė
mėjų. Linkime šauliams Ė. - St. 
Lungiams laimingos ir saugios 
kelionės Floridon ir gerai: ten

Lungiai neįsijungė į visuomeni- įsikurti. Reikia tikėti, kad’Lun- 
nę veiklą, taičau, kai įsisteigė 
šauliai, jie šią organizaciją taip, 
pamilo (ypač • -kuriant šaulių 
stovyklą), kad jos veiklai atsi
davė, kaip-sakoma, su kūnu ir 
dūšia.

giai vasarą praeis atostogas 
žaliuojančiame Michigane.

f % ❖ *
* - < 4 ’ ’ v' '

A.L.B. Radijo klubo .
gegužinė

; Radijo klubo gegužį.'^į^kp
Lungiai prisidėjo prie stovyk-į rugsėjo 20 d. Dięvo^A^aizdo^. 

'oš stambia suma pinigų ir dir- į parapijos kieme.-hNdrš1 '‘rudens 
bo visa jėga. Kaip veiklus orga- oras jau šaltokas;''bet publikos 
nizatorius, Lungys įrašė į šau- atsilankė per 150.'. Naujenybė 
liūs daug narių. Nors po ranka} ta, kad buvo kepkiSfešŠašlikas, 

kurį tuoj pat išpirko nf;map 
taip ir neteko paragauti. Klubo 
šeimininkės svečiįis -vaiširte -šiL; 
tomis dešromis ęsų;.keį>ū^.tais;. 
kugeliu, balandėliB5MBf ?kj&^'-lįę-; 
tuviško skonio maistu, visa?tai. 
užgeriant kavute ir kitais gaivi
nančiais gėrimėliais. Vyriausia 
šeimininkė — Zofija Drižienė.

Buvo ir kitų paįvairinimų, 
turtingas laimėjimo stalas. Be, 
abejo', buvo ir laimingųjų, kurie 
grįžo į namus patenkinti. Lai-; 
niėjimų stalą tvarkė: P. Marčių-' 
kaitis ir A. šiurkus, išgėrimus 
— S. Račiukaitis. Išvyka pasi
sekė gerai. Reikia manyti, jog 
kasa pasipildė. -

Kaip jau žinome, dabar rądijo 
valandėlės laikas prailgintas, 
padidėjo ir išlaidos. Radijo klu
bo vadovybė talkininkams ir 
aukotojams dėkoja už prisidė-

dabar neturiu sąrašų, bet galiu 
užtikrinti, kad . daug prirašė. 
Taip pat buvo veiklus aukų rin
kėjas stovyklos pastatams. •

St. Lungys ir jo gyvenimo 
draugė taip pamilo šaulių sto
vyklą, kad kas savaitgalį va
žiuodavo; nežiūrint didelio at-, 
stumo. Kas Lungius staiga pa
skatino iš Detroito išsikelti ir 
palikti jau Įkurtą stovyklą, tai j 
tik jie patys žino. St. Lungys, 
ilgametis stdvykloA administra- . 
torius, paleikė stovykloj tvarką 
ir švarą. Už darbštumą buvo 
apdovanotas š.ž. medaliu; šiais 
metais išrinktas - vicepirmininku 
ir administratorium, tai vis'už 
darbštumą, šaulė ponia Emilija 
Lungienė taip pat labai -daug 
prisidėjo prie stovyklos pageri
nimo ir pagražinimo', sodino me
delius ir gėles aplink pastatus.

šiame trumpame rašinyje ne
užtenka vietos visų jų darbų ap-

Radvilai 

lietuvių kilmės didikų, kuni
gaikščių giminė, iškilusi XVI a 
pradžioje, pakeisdama Goštau 
tus, ir vyravusi ligi XVII a. ant
rosios pusės, persverta Pacų, 
tačiau nenustojusi savo vaid
mens ligi XVIII a. gald. Tai bu
vo viena iš galingiausių didikų 
giminių, turėjusi žymią reikšmę 
politiniame bei kultūriniame 
Lietuvos ir Lenkijos gyvenime. 
Skaičiuojama, kad ligi 1831 m. 
iš Radvilų giminės buvo 37 vai 
vados, 22 ministerial (kancle
riai, maršalai, etmonai, iždinin- 

. . „ -kai), 3 vyskupai, 1 kardinolas,

. LIETUVIŲ IR LENKŲ SIMBIOZĖ
; apie Lietuvos .-garbingą .senęvę, Įpakamarininkų, seniūnų). Gimi- 

'bet iiėnkų kalba, nes YLietartA*pradžia sietą-su legenda: 
buvef lenkų visiškai nuskurdinu Krivis Lizdeika radęs vilko guo'- 
ta, nuskriausta. Be Mickevi
čiaus, Kraševskio, minėtini pą-: 
našiai — Senkevičius, Kondra-

(Tęsinys) į

Adomas Mickevičius

— 1799-1855, lenkų rašytojas, 
kilęs iš Lietuvos bajorų, motina 
iš persikrikštijusių žydų kil
mės. Didelę' pagarbą jaute 'Vol
teriui ir išvėrtė. jo Smarkiai anti
religinęOrleano -Mergelę. Para
šė (^ęjjąunystei, Vėlines, G/a- 
ŽŽią," Tris Budrius, čičinskį;' 
Konradą Vallerodą, Poną Tadą.

-Mickevičiaus- vaidmuo- lenkų 
literatures, istorijoj, labai .didė
lis, jiš tikrasis -genijus, ,;bet jo 
visa kūryba skirta meilei' Lietu
vai, .'aišku "■ iš- Jo žodžių f—

-Lfhvą, _ pjczysnAr-nioja,; ...-
Y Ty jestes jak zdrowne, 

Tylko ten ciefbię ocieni,
i > Kto fci straci)'. -'
.< D- u .; p y ■
į t „Lietuva, tėvyne mano,. X 
t Tu; esi kaip sveikata, ■ 

Tik tas tave'. įvertins, 
..Kas tavęs, neteks. , .

Panašių į Kraševskį ir Micke
vičių, lietuvių,dėl ■ susidėjusių 
istorinių'; ąplinkytįių;. dirbusių 
Lenkijos garbei, "labai daug. - 0

Taigi, kas garsino Europoje 
Lenkijos vardą? Lietuviai, raš^

t-

j imą auka ir darbu.
Ant. Sukaųskas

lyje vaiką,, kurį užauginęs Rad
vilo (rado vilko) vardu. '

Deja,- Radvilos ; ainiai dabar
'tavičiūsf Leriartavičius, Kotkisgj visiškai tik lenkų orbitoj, pavyz- 
Adinčius, Ašnikis ir dar dauge- džiui, Londone laikinosios len- 
lis kitų. <• - ' 5 M vyriausybės ministeris pir-

: mininkas buvęs Radvila, vedes
5- Tai liūdnas laikotarpis, kuris.; Kenedienės seserį.-., 
Maironio -buvo paminėtas ši-j 
taip y . į
... Lietuvoj;žiema — nei žodžio,' 
“ ' -y'r, Enei rašto

neleidžia erelis suspaudęs
.. X < 7. ■ [sparnaisj
teisingiau du ereliai — rusų j

S H? . ‘ [*r lenkų.J

Tą laiką tiksliai apibūdino ir 
Balys Sruoga kaip Lietuvoj 
kanclerio Sapiegos maldą:

Į Lietuvą žioruojančią einuf
Prie kryžkelių stovėsiu

ą [smukteliu; 
j Milžinkapiuos varpais nakčia

[skambėsiu;
; Kad speiguose po stora milinė 
."Neliautų plakus Lietuvos ??

: . . .. [širdre..

Sapiegos.. i’ Lietuvds didikų; 
grafų . ir kunigaikščių šeima, 
davusi didelių politikų, karių Ir 
veikėjų.— 31 senatorių ir 1 kar
dinolą; nusipelniusi kra^o kul
tūrai, Sapiega Lietuvos III Stą-

O savo laiku Radvilo's buvo 
didžiai kovingi Lietuvos patrio
tai. Pavyzdžiui, Unijos derybose 
Mikalojus Juodasis Radvila va
dovavo lietuvių delegacijai Var- 

! šuvos seime' 1563-1564 m. Kar- 
į tą kivirčų metu, lietuviams-..gi
nant sąvo krašto savarankumą 
ir integralumą, jis pareiškė 
"‘greičiau Įeisiąs nudegti savo 
ranką, negu pasirašyti po kuria ‘ 
nors skriauda Lietuvai”. Geriau 
mirtis, negu tokia unija, — pa
brėžė. Ir vėliau Jonušas Radvi
la, 1612-1655 m. didysis Lietu
vos, etmonas ir Vilniaus -vaiva
da, buvo gerai išauklėtas žmo
gus, kalbėjęs net keturiomis 
kalbomis;-', rūpinęsis kultūriniais 
kraštef- reiktais, . tai liudija 
spaustuvės įsteigimas 1650 m.

Raaviia ..uvo įsakęs nukapoti 
pakelėse katalikų kryžius. Buvo 
įsakęs šaudyti į Dominikonų 
bažnyčią. .Radvila buvo labai 
ambicingas ' politikas, tarpais 
jausdamasis ,lyg būtų faklina-, 
sis Lietuvos valdovas. Būdamas 
vienas įtakingiausių Lietuvos 
didikų, Radvila nevengė sava-* 
rankiškai politikuoti tiek vidaūs 
reikalais, tiek, santykiuose -su 
užsieniu. Iš dviejų blogybių jis 
rinkosi mažesnę.

Pacai

— bajoru ir didiku šeima, su- 
vaidinusi irgi stambų vaidmenį 
politiniame ir kultūriniame Lie^ 
tuvOs gyvenime, davusi 19 sena
torių ir daugybę kitų pareigūnų.. 
Istorikas J. Wolff savo mono
grafijoje apie Pacus išvardina 
net 98 tos giminės atstovus, ku
rie daugiau ar mažiau yra pasi
reiškę. Savo įtakos viršūnės Pa
cai pasiekė XVII a. antroj pu
sėj, kada pasidarė neabejotinai 
vadovaujanti šeima Lietuvos pe
litiniame gyvenime, pakeitusi 
Radvilas.,-

Tiškevičiai

Lietuvos didikų' grafų giminė, 
praeityje davusi eilę, žymių vals
tybės pareigūnų: vaivadų, et
monų, pilininkų? vyskupų ir nu
sipelniusių krašto • kultūrai bei 
mokslui vyrų.

Tiškevičių giminė buvo įtakin
ga Lietuvos gyvenime, ypač 
XVII a. Remdamiesi tradicija, 
Tiškevičiai savo giminės pradi
ninku laikė Lietuvos ’kunigaikš
čio Gedimino sūnų Manivydą. 
Turėjo’ įvairias tarnybas kara
liaus dvare ir Lietuvos valstybi
nėj administracijoj. Jie buvo 
Lietuvos piliečiai ir ta prasme 
laikė save lietuviais. Deja, dau
gelio jėgos irgi ne Lietuvos lą- 

■ bui buvo panaudotos. Tiškevi
čių giminės plėtimasis vyko 
Lietuvoj, ir Lenkijoj, ir Uk
rainoj.

(Bus daugiąu)

KLAUSIMO PATAISYMAS'

?— Senberniai neturi su- kuo 
pasidalinti rūpesčiais.

— O iš kur senberniui gali at
sirasti rūpesčių?
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MARIJA NOREIKIENS

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

. , 2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737 
v? ?<.. ■

v V. VALANTINAS

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

« rCFESTINGAI HPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI * KOSMETIKOS REIKME

Atdara šiokiadieniais nno

D, KUHLMAN, BA, Reglrimobu YiWttaintau!

TeL 476-2206

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

■■ s i ■' £ t • /'

ATEINA LIETUVA,

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 pradžios 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

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LTTERĄTORA, lietuvių literatūros, meno ir mokslu 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vincu 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. Šileikio. V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varnu 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją 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 sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga

• LLetu VISKAS IS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašansko 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą.. Labai 
naudingoje 335 pusi knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

• KĄ .LAUMES LEME, 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
ta# ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų Ir poe
zijų. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINES NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 p«L knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2,

Knygos gaunamos Naujienose, 173? So. Halsted St, Chicago,
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Ne žurnalistas, bet agitatorius
J. Šoliūnas, naujai marijonų pasamdytas .Driaūgo re

dakcijai įvairiems darbams, kasdien aiškiau parodo savo 
veidą. Jeigu jis būtų nepriklausomoje Lietuvoje ir Lie
tuva būtų demokratinė, tai Šoliūnas būtų geras agitato
rius, bet Draugui naudos jis neatneš. Draugo leidėjai 
samdė žurnalistą, bet ne agitatorių. . t

Šių metų rugsėjo 23 d. Drauge šoliūnas parašė Įžan-s 
gini apie fanatikus pasaulyje ir lietuvių tarpe. Žurna
listas būtų davęs faktus, bet Šoliūnas paleido visą eilę 
tuščių tvirtinimų. Pasaulyje didžiausi šių dienų fana
tikai, tvirtina Šoliūnas, yra Izraelio Beginąs ir Libijdst 
Chadafi. Taip tvirtina savo rašinio pradžioje, bet artė
damas prie pirmos skilties pabaigos, jis jau sutinka, kad 
už savo krašto laisvę reikia kovoti, būti savanaudišku 
ir fanatiku. Jis prieina išvados, kad Chadafi fanatiškai: 
kovoja už tautos likimą be tikslių siekių. Jis prieina išva
dos, kad būtų neblogai, jei ir lietuviškoji išeivija tūrėtą 
panašų Į Beginą fanatiką.

Jis prieina išvados, kad lietuviški fanatikai yra ki
tokie, negu Chadafi ir Beginąs. Jeigu jie būtų tokie, tai 
Šoliūnas tuo reikalu ir įžanginio nebūtų-rašęs. Jis apgai-i 
lestauja, kad lietuviams trokšta fanatikų Begino 'ir Cha
dafi, o lietuviški fanatikai niekam tikę. Jis tvirtina, kad 
lietuviai fanatikai pasižymi ‘neapykanta kitokio įsitiki
nimo žmonėms”. Toji neapykanta tokia didelė, kad ji' 
neturi jokių tolerancijos ribų. Įžanginiame jis rašo:

“Tokio fanatizmo pavyzdžių toli ieškoti nereikia.
Tai sunykusios Chicagos Aštuonioliktos gatvės gy-', 
ventojas, platinąs lietuviškai spausdinamą ir ūrviiįio, 
lygio kultūros atstovams, taikąs žodį, Naujienų laik
raštis”. (Draugas, 1981 m. rugsėjo 23 d. 3 psl.)
Kiekvienas Naujienų skaitytojas privalo Įsidėti į gal-' 

va ir širdį, kad kiekvienas Naujienų skaitytojas, vakare" 
laukiąs ateinančių Naujienų, yra urvinės kultūros at
stovas. Draugo skaitytojai, matyt, yra aukštos kultūros, 
poniškos, didelių rūmų, moderniai įrengtų butų, blizgan
čių batų, šoliūninė^ kultūros atstovai, o naujieniečiai yra

tenka priešiškų’irlc^iutuVėse '^atfii^hti, Wrio Taikli, 
čio daugiau Atvežama ir parduodama. 'Urvinius skaRyto
jus aptarrfUtija. ’pats Urvinių skaitytojų re^ktdrius, -pa-' 
dėdamas isvežidti dieilrastį po Uhicagą. Bdt ’NfHfjiėttųj 
redaktorius 'ma'to, kidk j kioskus atveža Natrjfehtj 'ir !kiėk' 
atveža šoliūno redaguojamo ‘Draugo.

Šoliūnks nėžirib, nes 'kai Aloyzas baronas‘ŪiiTė, ‘tai 
Draugo tuo metu jis dar neskaitė. Jeigu būtų 
tai nebūtų priminęs kelių teisingų žodžių apfe ‘tnirusĮ; 
Baroną, jeigu kitas “aukštos kultūros”, tanfę fpUčiamd 
Draugo įžanginiame, nepajėgė šiltai ’įvertinti ’Eferonci 
darbo, nepaminėdamas “urvinės kultūros” Idikf^Člo irt 
Jo skaitytųjų. Tiktai po to “aukštos kultūros” tiiŠ^fevidU-Į 
rio pono prbvokacfjos, Naujienos buvo priverstbs '^fitSi-' 
syti Barohb literatūrinio Šarbo, lengvo štiiiaUs :ir dari 
lengvesnes ‘provokacines irfšinuacijas. Tai ^ihtijo kfek-Į 
vienas “uiViifes kultūros” kka'itytd^is. J§e ’kitų daljlkij j 
tame pač&itte ųžarfgidiathe “aukštos kultūros” ^dliūnas 
šitaip rašo: : g»-

“Iš tikro “Natfjie’nds” jau seniai šliairžioja prieš 
valdžią Washingtone. Numeta kdks nOi*s valdžios: 
(demokratinės ar respublikohinesj arštovas kąšhėlįi 
duonos, tai “Naujienos” giria valdžią ’Wašhiiigtbn& 
išsijuoštisfos. Nesvarbu ar Washiiigtone sėdi “Ube-' 
ralai” ūr ‘"kdnservatoriai”; švafbū, kad rehsrfctdriųj 
pakviečia PtVykti “konferericijon”. Pagal gautąją 
pasiūlytą duonos plutą keičiasi ir “Naujienų” “darbo 
žmonių” atstovavimas. Šiomis dienomis “Naujienose’" 
klauseikiai ir nendriūnai jau puola esamą valdžią 
Washingtone. Atrodo, kad redaktorius jau atsikando’ 
respublikoniškos duonos.

Vieno redaktorius vis dar neatsikanda. Tai bu
vimo fanatiku ir niekinimu kitaip manančių, kitų 
-įsitikinimų lietuvių. Bet tai jis daro ša vo atsakomybe 
Mums gaila “Naujienų” redatokriaus. Dėl jo didelio 
fanatiškumo.” (Draugas, ten pat.)
Jeigu to “urvinės kultūros” laikraščio redaktoriaus 

fanatizmas būtų toks didelis, kaip Šoliūnas bando savo, 
skaitytojus įtikinti, tai kodėl nenurodė’bent vieno fakto, 
kuriame tas fanatizmas būtų pasireiškęs. Tegu primena 
vieną ai- daugiau faktų, kurie rodytų Naujienų, redakto-1 
riaus fanatizmą ir netoleranciją.

Ar Naujienos fanatiškai pasielgė, kai padėjo ‘Chica
gos lietuviams katalikams apginti Chicagos lietuvių Ro
mos katalikų kapines? Ar manote, kad be Naujienų lie
tuviai katalikai būtų apgynę lietuvių įsteigtas, apmokė
tas ir-įrengtas kapines? Ar manote, kad Draugas užtarė 
lietuvius kazimierinių sklypų savininkus?

Ar manote, kad lietuviai katalikai, visuomenės vei-Į 
kėjai, Drauge’galėjo išdėstyti savo mintis? Ar šoliūnas’ 
nežino,'kad kūn. M. Krupavičiui dabartiniai ’Draugo mo
deratoriai atsisakė spausdinti jo abejones? Naujienose 
kun. Krupavičius parašė ne vieną studiją, kurioms Drau
ge nebuvo vietos. Naujienose kun. Krupavičius rašė, savo 
rašinius pasirašydamas ir naudodamas slapyvardį. Ar 
Šoliūnas mano, kad tiktai kun. Krupavičius vienas raši
nėjo Naujienose? Šiame “urvinės kultūros” dienraštyje 
rašė visa eilė katalikų veikėjų, kurių fanatizmas neleido 
katalikams pasisakyti pačiais svarbiausiais klausimais.

Lieka dar vienas “aukštos kultūros” žurnalisto daly
kėlis, už kurį visi būtume labui dčkingi.-N.orėtume, kad 
p. šoliūnas artimiausiame Drauge įžanginiame ar kitame 
rašinyje, pažymėtų, nuo kada Naujienos Washingtone

'Dalia Kolbaitė Gamtovaizdis

VI. BA'KCNAS

HSTABOS IŠ TOLO
PREZIDENTO A/ŠMĖTONOŠ *FILMAS 

t

(Tęsinys) ,

1977 'm. A. L. T. Š-gos Seime' 
Los Angeles tautininkai buvo-* 
me išrinkti į naująją Tautinės] 
Sąjungos Valdybą. ~Šibs Vai8y< 
bos pirmasis uždavinys buvo ūž-j 
baigti ir išleisti “Tautinės Mni-; 
.ies Keliu” knygą — tai taūti-’ \ e ' j r

ninkijos istoriniai bruožai. Jb 
išleidome 1979 metais ir tik ta
da ėmėmės rūpintis , Lietuvos 
Prezidento Antano Smetonos 
Limos išleidimo reikalu. Darbas- 
buvo nelengvas, tačiau dėka daii 
gelio pasišventusių, asmenų šian
dieną tifrime istorinės reikšmės* 
vertingą ir naudingą filmą. :

Šio filmo pati sunkiausi ir reP 
kšmirigiausi darbą atliko filmų 
specialistas Povilas Jasiukonis. 
Jo pasišventimas, įdėtas darbas 
ir nepamainoma patirtis duoda 
mums progos šiandieną šį 'filmą- 
pamatyti. Ponia Agota Dūdieriė 
redagavo ir taisė įkalbėtą teks-

losangeliečių aukos šiandien 
vėliau bus Tamstomes paskaity
tos.

Visiems "hūoširdžfai dėkoju.
Turime dar skolų, todėl įpra

šome, kurie galite paaukokite 
"Šios filmos a'tnaūjinimo išlaidom 
! padengti.

O dabar kviečiu visus pasižiu- 
paruošiamąjį darbą, garsinimą tėti-film'ą.
spaudoje, ieškojimą mecenatų,11 ^-čiū.
lėšų rinkimą ir sąskaitų išmo- / Neskaičiudjū čia kiti}, kurias 
kėlimą. "Dėkoju- jiems visiems paskelbė’J./Pėtronis atikų, 'to 
nuoširdžiai prisidėjusiems prie filmo paruošimui ir išleidimui 

Į (rodos nemažai "aukų buvo gau- 
; ta ir.filmo.p.rėmjėr6s'pr6ga), bet 
'patį stambiausia auka, ’turbūt, 
bus buvusį Los Angeles Tauti
nių Nąįnų "Qjifmiriihkas Jonas 

" Petronis') — net 1.000 — (vie- 
has tūkstantis) 'dblerių. Visos 
aukos, j>agąl ihž. A. Mažeiką, 
būsiančios paskelbta spaudoje 
Vėliau.

Nesiimu,.čia smulkiau-'gilintis 
4 patį filmą — vaizdus, filmas 
bus. rodomas visose, lietuvių ko
lonijose,- verta kiekvienam lie
tuviui pamatyti, kad ir ne tauti
ninkui, heš.yra"daug mūsų gim
tojo krašto vaizdų — kurie nors 
ir labai šenai užfiksuoti filme, 
vistiėk dabar labai giliai smeh- 
ga širdin, nes tėviškės daugiau 
nematysime ir tų vaizdų tenais 
daugiau nėra- Apsidairiau publi
koje — pastebėjau nevieną brau 
kiantį skruostu riedinčią ašarą...

Veidai: prezidento Smetonos 
— žinoma pirmoje eilėje, nėsgi 
ir filmas jo vardū;Jšu juo.mafy- 
ti, db'r ‘Lietuvoje, ‘Saifg ’valdžios 
žnidniiĮ —miništėri.ų, "karininkų, 
"ptovincijos 'pareigūnų, dvasiš
kių, miesto ir kaimo jaunimo, 
kaimiečių išviso.

Gaila, kad filme išliko tik 
. . 1 (Nukelta jį rien 'tą "puslapy,

tą,. o Sąjungos Valdybos nariii* 
]Sronių§ Dūda, Jonas Mockus, 
Elena Gedgaudienė, Vincas Juo
dvalkis ir aš pats atlikome vidą

šio filmo atnaujinimo darbo.

Dėkoju Organizacijoms ir me
cenatams už duosniasaukhs: 
14)00-00 "dol. aukavo Los Angelės 
Lietuvių Tautiniai Namai. Po 
500.00 dol. aukavo Čikagos Lie-, 
tuvių Tautiniai Namai, NepriĄ 
-Tdausomybės Fondas ir Lietuvių 
Fondas.

Po 100.00 dol. aukavo Neo-Lit- 
huanų 'Los Angeles Padalinys ir 
Santa Monikos Lietuviu Klubas.

-Atskirų asmenų'aukas po 10.0 
dbl. ir mažiau skelbeme DIRVO- 
JE. į -,

Tautinės Sąjungos "Skyrių ir

būti suriku savo tvirtihihią paremti kėliais faktais.
Jis taip pat tvirtina, kad kai valdžios atstovas nu

meta Naujienoms “kąsnelį duobos”, tai Naujienos “giria 
valdžią Whshingtone išsijuošusios”.

'Būtume dėkingi, jeigu Šoliūnas parašytų kada ir. kur, 
Washingtono valdžia numėtė Naujienoms kąsnelį duonosJ 
Sakome, ne kąsnį, bet kąsnelį. Būtų gera, kad pasakytų 
ir Draugo skaitytojams, kada Naujierios, gavusios nu
mestą duonos kąsnelį, gyrė /Washingtono valdžią. Apie 
iššijuošimą gali primiršti, įrodymų neprašome, bet nore-, 
tume tiksliai žinoti apie Washingtono valdžios numestą; 

......................... _ _ duonos kąsnelį.
urviniai. Labai gaila, kad tų urvinių skaitytojų Chica-1 “šliaužioja prieš valdžią”, šoliūnas sako,-kad jos jau se- Nepaliksime naujo Draugo redaktoriaus -ramybėjb,' 
goję yra žymiai daugiau, negu Draugo skaitytojų. Už- niai šitaip elgiasi, tai “aukštos kultūros” žmogui neturėtų kol visiems neatsakys į šį klausimą. Laukiame. •

su

kūrė nuotaikas, bet formavo viešąją mintį ir drą- t-yje siekimus ir kelius, kuriais galima prie jų vo rašyti politinėmis temomis, apie trečdalį su
darė straipsniai, skirti ekonominiams klausi
mams ir darbininkų materialinės būklės pavaiz
davimui ; dalis jų teikė žinių apie darbininkų są
jūdį kitur, kaikas būva ir apie santykius su mū
sų kunigais.

MąŽtetiŠia ‘"D. ’B?’ 'feSė*jb, :phšižacledamąs

sino veikti. Rusijos karui su jsbdrtfją Vykstant,,,^prieiti: švarstyšiiti kausimus mūsų programos 
naujokų ir atsarginių jėtniiną ly^b ųehionstra--- -- - — - 
cijos, per kurias neregįs afšitikiftihis ’buvo ’reiš
kiamas sąmoningas pašiprie^inittias A^Iflžiūs 
reigūnams ir pačiai valčfžihi. “IIRjb mefais :prasi- •. Teisybę sakant, paširyžimo buvo daugiau, 
dėję “pamokslai”, atšišaukiinų papildomi, ari ošė j iririp “špėkų”; l*Rąšeivų”<5 kurie jau ši& tiek bu- 
kraštą aktyviai kovai. įv------43x

“DARBLnWfCU ’BALSAS” į

11501 metų gale pasirodęs pirmasis. “Darbi-. 
ninkb Balso” numeris prakalbino skaitytoją to
kiais ’’tukliais žodžiais:

“Lig šiol buvo du socialdemokratiški laikraščiai:’
Lietuvos darbininkų gyv’ehlrpjo” ir ‘’Lie-' 

‘ttiVcfc Darbininkas”. Begaliniai valdfeicfe pprs^‘- 
‘k'ibjftftai ir areštai mūsų draugų 1899 metuose 
kovo "men. sutrhkdė'periodišką mūšų laikraščių4 
^Iridlmą. Bet ‘ffer ^^skiftfniu3sins metus ėjol 
stnarkus slaptas ’da/bas da^blnifikų VisuošH 
LietūVos miestuose. Siisrpratfthas darbirifrfkų riį- nfČg^s ir fa&žojbje iJibtuvbje apsigyvertęS kugus- 
nių žymiai kyla, V dabar jiėrns’būtinai reikaliti-i "tln&š Jhhd’*’? 
gas laikraštis, išeinantis Ljo tahkiail^uii.

9į)ėkų mums tiek priaugo, jog galime da
bar Užganėdinti tą reikalavimą mūsų gyvenimo 
ir dėl to leidžiame naują laikraštį vardu “Dar
bininkų Balsas”. Mieris jo — platinti tarp dar
bininkų susipratimą, luominį ir politišką.

“Darbininkų Balsas” svarstys visus svar
biausius klausimus gyvenimo Lietuvos proleta-

reigūnams ir pačiai valdžiai. 1905 metais :prasi-į

‘taktfkbs. 'taip gi žinias apie darbi-
lihkų yū(fėjiftią WnskBlijoje ir kituose kraštuose.

Grasome draūgų -paremti mūsų darbą”.
Teisybę sakant, paširyžimo buvo daugiau.

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGI
MIMO SĄJŪDIS

: PIRMIEJI STUDENTAVIMO METAI
(Tęsinys-)

Jau 1903 metais, artėjant Rusijos karui
japonais, LSDP centro komitetas paskelbė atsi-, 
šaukimą “Jauniems kareiviams” 32 tūkstančių 
skaičiaus ir kvietė mūsų jaunimą nestoti į caro 
kariuomenę. 1904 metais išpaltinta taip pat par-j

- rijos centro atsišaukimai: “Kare!” 32 tūkst.,? 
“Spauda leista” 16 tūkst., 1905 ‘metais centro iš-į 
leista “Žapasniesiettiš” .1*4 tūkšt, ‘TMrihbji ge^u-' 
Mes” 10 tukšt., “Šafin ekro valilzfa'!” ^0 tūkšt., ’ 
“Į kovą už Vilniaus šeimą!” žb tūkšt., “šalin ku- 
nigai-išdavikai” 10 ‘tūkšt. '(išlydo ’LŠt/P Suval
kijos drgariizaėijli prel. Ant^WWcfflUs garsaus5 
ganytojiško ališko proga), “Vyrai iiz ginklų!”, 
20 tūkst., “Vyrai nesiduokime suvedžiojami” 10 
tūkšt., “Vyi'ai ir moters, prie dttribb!” 10 tukšt., 
“Draugai, apsisaugokite !” 10 tukšt., Tliclžidjo Vii-. 
niaus seimo proga — 10 tūkst, ‘liokią mes turi
me Įtaisyti tvarką” 10 tūkšt., Phrtrjds “manifes-t 
tas” tautai 10 tūkst., “Kaimo darbininkai ir dar-
b'’".-kės” 50 tūkst., “Ko nori Lietuvos socialde-: 

mokraui” "0 tūkstančių.
Anais lai*ris tokiais kiekiais platinami atsi-» 

"aukimai. jau siekę beveik visus Lietuvos kampus 
h-rieše atsakymą į svarbesnius įvykius, ne tik rioto (darbininkų) . Mes aiškinsim savo TaikrnŠ- kit^

vo pratę, liėtūviskai įrašyti, turėjonfe nedSŪgd 
‘Tbhiidji” itftell^entfj^, kuri veikliau , aėjoši į * 
tautini sąjūdį, grupavosi apie “Varpą”. “Var
pui” vis dar parašydavo kaikas ir iš telesdiečių. 
Ir dėl to 32 puslapių “D. B.” galėjo pasirodyti 
tik kas antras mėnuo. Kad ir partijos It'onferen- 

4cija 1903 metų pradžioje buvo nutaruši -partijos 
’dfgaria leisti kas mėnuo, betgi 1902 metais laik- 
’rh^rio išėjo 6 numeriai ir tiek pat 190Š'metais;, 
1904metais 7 ir tik 1905 “D. B.” pradejb ėiti 'kSs’ 

Inėhuo. :I^lkraščio tiražas nuo pačioje rprit^fb ' 
lė L$5o pifili^o iki 2000. ^?tio 1902

me nebuvo 'ttė vieilo šti*hipšriio programiniais, 
teoriniais bei atskiroms socializmo problemoms 
svarstyti ^fatf!$inkis, 'ktirį jlitftų galima vertinti 
strSipšiiių, “kurie bah'dė 'gftfeti ‘įžiūrėti, ko- 
pasfeUkyti 'laikraštis škyrė partijos šuvažiavi- 
kaip išsamų jais pasisakymą. Tokiais klausimais 
mams ar konferencijoms. Taip pat nėra jame 
kih yra Wi šocialihe sfruk-

I ‘nas laikraštyje buvo rašytk, reikia 
pasakyti, kad partija tik iš dalies tesėjo duotą
jį pažadą “svarstyti svarbiausius klausimus 
Lietuvos proletariato”, Jau 1901 - 1905 mėtų 
laikotarpyje, laikraštyj^buvo' paskelbta dhugiau 
kaip 140 straipšthų, daugiau kaip 80 beletristi
nio pobūdžio vaizdelių, kiek mažiau eilėraščių, 
ir korespondencijos iš įvairių Lietuvos vietų ir 

j kriaStų. Mihefuju straipsnių arti pusės bu-

vystymosi eigoje, konkrečiau nustatyti už®į- 
nius partijos programos minimumui vyksti,’ 
aptarti partinių kadrų paruošimo reikalą, į&r- 
tijos kultūrinio darbo uždariditrs. Tuo talpu tam 
nebuvo nei laiko, Urtei pasiriicšurių jiems studi
juoti žmonių; pagaliau, nebuvo, atrodė, nei iMu-, nebuvo, atrodė, nei Šku- 

jbaus reikalo: ’gyvenimas buvo pribrendęs Įfek 
1 opių diefibš •t^baviilių, kad darbo jiems rūpinti 
buvo ligi kaklo., . t x ,* r 4.‘

(Bus daugiau)

t -- Nįtfftehos. Tuesday, 'Sept. Vlwi
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R. VILIAUS

rtp patu v. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WeOcMsHr CemiwnttY tUnlUa ’ 
Medicbiet <fi rektoriui

Nepuiki. Lietuvos Karo muziejus Kaune

Brighton Parko Lietuviu Motery 
klubo poatostoginis narių susirinki- • 
mas įvyks ketvirtadieni, spalio 1 d.,; 
1 vai pop.et Anelės Kojak salėje, = 
4500 So. Talman Avė. Narės prašo- i 
mos atsilankyti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. Po susirinkimo • 
buš ir vaišės.

Eugenija Strungys, rast. J

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted Št., Chicago, IL 60608 

iiimMitMiiimmiffliiaiiiiiiiiiMniiiiM

SUSIRINKIMU

VALANDOS: S—d darbo dienomis t?

TEL 233-5893

Palaidotas kap. Eugenijus Petrauskas

Dr. LEONAS SEIBUTIS

ptfiet,

Ofisotelefonas; 776-2880,

mėnesius

FLORIDA neatlieka savo paskirties.ir

LIETUVIS
klaidyti po visą pasaulį, lie-Iš

perk Kaustymai

Vydūnas
RB

Devynerių metų mirties sukaktis

ĮDOMIOS ŽINIOS APIE 
ŽYMIUS ASMENIS

... INKSTŲ, rŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
Tol. 376-1682 arba 3765996

Leidimai — Pilna apdraudė 
-ŽEMA KAINA

Priimam Master Charge ’ 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

protingas žmogus. Tai Amerikos 
pasididžiavimas.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Prosta tos, inkstų ir šlapumo 
lakų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
SI. Petersburg, Fla. 337lfi

Tek (813) 321-4200

su 1
r

. Upytės I>faugiško įdubo poatosto- 
ginfs susirinkimas įvyks penktadienį 
spalio 2 d., 1 vai. popiet, Anelės Ko- 
jak salėje, 4500 So- Talman Avenue. 
Nariai prašomi. atsilankyti, ries yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Po susi
rinkimo bus vaišės. - -

A. Kifys, rašt.

Z JAV TAUPYMO BONUS

Kardinolas J. C. Mezzofanti 
gal būti didžiausias 
lingvistas: Ji> n 
ir 74 dialektus.

priklausė Lietūvb'š FilatelistuTau lengva ši svetinga žemė 
K. P.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1ŠTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71* St Tel. 737-5149 

Tikri tin akis. Pritaiko akinius 

k “contact lansei”.

Našliu, Našliukiu ir Pavieniu klubo i 
rudeninis piknijčas-Baiius buš šešta-1 
dieni, š.m. spalio (Oct.) 3 d-, Vyčių J 
salėje, 47th if Campbell gatvės,

mie gaminti valgiai ir “Door Prizes”.
Visus kviečia Komisija

į Laidotuvių Direktoriai

ET

SOPHIE BARČUS

n

JOHN ŠEŠTOKAS

B *354 So. HAESTED STREET Tet XAidi 7-lfll

I
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AMSULANSO 
PATARNAVIMAS
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TURIMU 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

< t

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Lietuvių

Leidote vių 

Direktorių 

Asocincijo?

j

Vedėja — Aldona Daulcus 
Talef.: HEmloėk 4-2413

^159 Šo. MAPLĖW6dD AVĖ.

CHICAGO, IL 60629

TUŠ PARAGINK SKAITYTI 
NRAŠTJ “NAUJIENOS”

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

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 sekrna-

PETRAS BIELIŪNAS
*■’« So. CALIFORNIA AVE. Tel: LAf»,eU« S-3S7I

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

v«dė|#

Kasdien nuo pirm®Žfenio iki peni 
£adienio yaL vakaro.

Visos laidas ii WČEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg. Fla^ 12:30 vai p.p. 
iš VrilS stoties, 1H0 AM banga.

2646 71st Street

Dlinois 60629

BUTKUS - VASAIT1S
1446 So, 5Cth Avė, Cicero, III. T«L: OLympic Z-IOOJ

GEORGE F. RUDMINAS
M19 So. LITUANICA AVK. Tel-: YArd, 7-1138-11M

i i__________ ;

5 — Naujienos, Chicago, 8, 111. Tuesday, September 29, 1981

, Mirė rugsėjo 23 ęl., sufaukęs 
76 mėtų aniziaiis. Gyvėįo Mar
quette Parko apylinkėje.

Dideliame nuliūdime pasitiko 
žmoną Domicėlė Kirackaifė ir 
teiti giminės.

Kulias otęš pašarvotas D.
__ ............. .............j,Hliaflš kt^lyčidjė 71-oje gat-
2 .vaL popiet. Bus smagi muzika, na-

‘ mio era minti vofcrioi in “T^nnv "Oni’rckc-” , J ’ ’
Kį)t. Eugėnijds Petrauskas j mes į namus. Eugenijau, tebūna !

‘ vny»~ Vlnnc/A TJoFrirr/Vo Ptiofefcė+ii ’ rFi511 Inn'JVU QVPfindii 7-nW I, 

draugijai ir Rafridvės sąjungai, i

Rugsėjo 24 d; koplyčioje ihal 
j das sukatbėjo kan. V. Zaka-

jr Į rauskas.

Atsisveikinimui vadovavo Fi
latelistų draugijos .pirmininkas 
Jonas Adomėnas. Ramovėnų 
vardu kalbėjo pulkininkas Tve- 
ras. Jis davė Eugenijaus gyve
ninio apybraižą — išeitus moks
lūs, tarnybą ir jo' pareigingumą.

Rugsėjo 25 d. koplyčioje mal-' 
d aš sukalbę jo kun, V. Mykolai- 
iš ir gedūtingėnis pamaldoms 

palydėjome į šv. jf. Marijos Gif 
aiifio parapijos bažnyčią Mar-

PASTABOS IŠ TOLO
Atkerta iš 4 psl.

tiek, bet Tautinei Sąjungai 
ypačiai jos centro valdybai
inž. A. Mažeika priešakyje pri
klauso padėka, kad sugebėjo iš
leisti ištisinį filmą suredaguoda
mi bėnt visa tai — kiek išliko.

Žiūroviška pastaba: pranešė
jo balsas labai aiškus — taip, 
bet gerokai pergarsus, perštip- 
rus. Rreikėtų garsą sumažinti, 
ti.

Po filmo — gausi publika bu- 
j vo pavaišinta kava ir užkand- 
■! žiois.

___ ____________________________________

šv. Mišias atnašavo kun. V. 
Mykctail’š ir pasakė pamokslą. 
Mišių auką nešė pulk. Dabule- 
vičiaus anūkėliai.

Į šv. Kazimiero kapines paly
dėjo kunigai V. Mykolaitis ir J. 
Juoževičius. Kadangi labai lijo,- 
kapinių koplyčioje buvo sukai-

• betos maldos, pagiedota Marija,' jis mirė.

• Dr. Sturzi, Gyvulių Patolo
ginio instituto vedėjas Šveicari
joje, pasiremdamas atliktais ty
rimais tvirtina, kad naminiai 
gyvuliai, pirmoje eilėje šunys, 
pereinamų pačią evoliuciją, kai]) 
ir jų augintojai. Jie ilgiau gy
vena, bet tuo pat kartu jų tarpe 
pasireiškia daugiau susirgimų Marija ir Tai os himnas. Kars- 
širdies ir vėžio ligdmis. tas ten liko.

Gavėno Wabconda, Illinois

Mirė 197-2 metų rugsėjo mėn. 29 d., sulaukęs 85 metų 
Sfn£i8ūs. Girtas Lfelnvoje, Panevėžio aps., ftlt^uvcs valsE, 
Vadoklių p&rapijoje, Alančių kaime.

PAižirf6'.žs Lfetdvių Taūtirfėse kafnhėšs.

Paliko nuliūilę: mylinti žtnona Ž&rborar. įtinusi I^o- 
ciu§, sfirifs AJMSrt ir Thc'nias, jo žmona Clrarlolte, daklė 
itė^efi Ttėttžš, jos fyras Edward; arifkai — Howard 
AHvfe's, j6 f/no6a Mary, gyv. Mišsissiflli; SoriYtis įmotes 
^ffnm’crffiafi, įcs vyras Randy; David šeštokas. Jill šešto
kas it AfBert šeštokas, kiti giminės, ėrarigdi l>ci faŽįstartii.

Mes tatiįs', ftiūsų Brangiausias, mfckuorfiit neužmir- 
širfK. tti paa Alis jau nelksdgrįši. bet mes anksčiau ar 
vėtiati fiSs 'l’ffte iiueisime. Tcfiūna Tait fehigva ši žefričlė.

Nuliūdę lieka:

žmona ir vaikai.

e
3

Ga^tštš r'oksHnir'kaš *ins- 
e’n moįį'k’ojė buvo įvertintas: 
š r-a erratikoš tūrėjo tik paten- 
eramą pažymi.

’•‘on buvo
-C

pap ustas kai- 
vaikas. Gal ir 

. ū u p s likęs teks, jei ne atsi- 
iktinis įvykis, kuris Jam atidarė 
'uns mėkyklon. Vėliau jis tapo 
- enrs :š didž:ausių mokslininkų-

!

i §
j

Farraday mokyklą paliko 14 
meili amžiaus ir :au atrodė vi- 

laikui. Tačiau, kai jis pas- 
straipsni apie elektrą en- 

n'fefcpemjoje, jo gyvenimas pa- 
kiton, pur-.ėn, ir jis tapo 

rncksl niekas išradėjas. 
» =>

Č. B G^rihilli (1705 — 1782) 
3tivb didžiausias pasaulyje sop-

■ —nPaša] vienb gaidą jis ga
lėjo dainuoti 6 minutes. Ispani- 
’os karaliui Pilypui jis dainavo 
16 metij.

l * * *

Benjamin Franklin išrado ar-‘ 
, moniką, supamą kėdę, gatvės ’ 
į lempą, žaibolaidį ir daug kitų ■ 

Laidotuvių direktorius pa-, dalykų. Jis pirmas Amerikos fi- !
kvietė pistų į Dainos restoraną, losofas, geriausias to laiko plau- ; 
į naujai įrengtą kambarį. Susi-; k’kas, autorius maldaknygės, 
rinko 43 asmenys. Nemažai buvo demokratų partijos įkūrėjas. Jis 
buvusių karininkų. x »nepripažino tiesos, kuri nebuvo

Davė gerus pietus su priedais, naudinga. Didelis išradėjas ir 
Maldą sukalbėjo kun. J. Juoze-, 
vičius. - ;

2:30 vai., padėkoje, skirstė-J
VAISIAI PADEDA 

VIRŠKINIMUI

Kas valgo daug vaisių, tas re
tai kada turės vargo su virški- 

' nimu. Vaisiai turi savyje tokių 
Į sulčių, kurie padeda skilviui 
į “sumalti” patekusias į ji mais- 

s pasaulyje) to dalis, ar tai būtų mėsa, duo- 
nokėjo 114 kalbų na ,daržovės, žuvis ar kitką.

Ilgiausiai jis j Bet vaisius irgi reikia gerai 
mokėsi kiriiečiu kalbą — tik 4 i sukramtvti. Kai vaisius valgome v - - 

j greitai, jie pradeda rūgti skilvy- 
•Je

J. S. Nli-I išmoko graikiškai 3 į 
metų amžiaus. 7 metų būdamas- 
jau studijavo Platoną. Lotynų { 
kalbą, geometriją ir algebrą mo- j 
kėši 8 metų amžiaus. Peršokęs ųjyįaį dabar susipažįsta su vii 
šešerius, parašė trumpą Romos ■ sokįų 
istoriją.

■ Ch. Heinekan, 4 metu amžiaus
’ - .. isulaukęs, galėjo skaityti vokis-; ■>

utų žmonėmis ir prade
da išmanyti, kad nepriderėjo lie
tuviams save laikyti menkes- 

• niais žmonėmis už galingų tau- 
_ _ , tų žmones.

kai ir kalbėti keliomis kalbomis. S Prigimtos gerosios lietuvių ypa 
Jis galėjo atmintinai cituoti 14 ‘ ,ybės žmoniškumo atžvilgiu daž 
šimtų ištraukų iš lotynų kalbos ■ paj pra]enkia kitų savumus.
raštų Deja, 4 metų ir 4 mėnesių ; Iš to iškyla labai svarbus už- 

! davinys, būtent, pavyzdingai ap -t- -t* ’ v1 sircikšti visu savo-elgesiu, ąavo 
Karl 'Witte gyveno 83 metus, gyvenimu.

9 metų amžiaus Jis įstojo į uni-
'-ersitetą. Ph. D. laipsnį gavo 14

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

OJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORJNJ

Aikštės aiitomohilmms pastatyti

LAST YtAA T/ISO SCMOOU 
MX CHILDREN MTWWW 
TMS AGCS OT f AHP X

KKJU1D BV MOTOa

CMA*L<< M. HAV<ą 
m sjdcnt ar tx ouoat 

cuĄ «
re m riPiciAuv AiAtrr 
*O\ CHlLDRSK MOW THM 
1O-KXX ** SESSION

LAIDOTUVIV DIREKTOHirM

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

! 729 South Halšted Street, Chicago

z»
Tel 226-1344

Mažeikai Evans

r . 6845 SOUTH WESTERN AVE.
< TeJ. 737-8600-01

9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.
Tel. 422-2000

SENIAUSIA S DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

1-605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel 927-1741 —1742

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

BtO'«.Wi|gg

Steponas c. lack ir sūnūs
(LACKAWIC?į

>ŽE» VVESl oath S1KĖE1 KbuuPbc f-iŽll
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palu# HilG, 11L >74-4418
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Cicero Jurų šaulių kuopa “Klaipėda”
Š.m. rugsėjo 9 <L šaulių La 

tožų bute kuopos valdyba ture 
jC posėdi, kuri atidarė ir p ra- 
vedė pirmininkas Juozas Miku 
lis. Posėdyje dalyvavo devyn

Iš iždininko Jono I)< kario pra 
nešimo sužinojo api t buvusios 
gegužinės p.p. Grinių sekly boję 
(prie Lockporto) pasisekimą. 
Pasirodo, kad ir čia išėjome ga
na sėkmingai ir su pelnu, nors 
ši gegužinė nepasižymėjo gan 
sumu. Iždininkas paminėjo, kad ; 
kuopos išleista knyga ‘"Lietuva 
bolševikų okupacijoj/’ vis dar 
randa pirkėjų ir platinama to
liau. Gal su laiku išsispręs jos 
išleidimas ir anglų kalba.

Kuopus nariai suzsavo vėliava 
dalyvavo įvairiuose parengi
muose: Jūros Dienoje Union 
Pier, Mich.; ta pačia proga ap 
lankyta ir prezidentų egles In 
t:rnational Friendsfiip Gardens 
Michigan City, Ind.; dalyvauta 
Darbo Dienos parade Lemonte, | 
Tautos šventės minėjime, kurį

j rengė Vyt. DidŽ. Šaulių rinkti-
! n\ ir kituose renginiuose.
! Li<*})os mėn. pabaigoje nete
kome d u* vieno savo kuCpcs na
riu. .VA. Ignas Alimas pasitrau- 
xė iš mūsų tarpo.

šiuo metu šv. Kryžiaus ligo
ninėje guli mūsų kuopos ir IA 
ST (antro valdybos narjrs Vla
das Ptdfjšmnas. Linkime jam ‘

1981 mi du v iklq užbaigsime 
mūsų tradic’niu Švyturio Ba-1 
Humi, kuris įvyks spalio 3 dieną 
7 vai. 
šiam 
ruošta:

mai 
šauni

turit

šaulių Namuose. ’ 
jau pilnai pasi ' 

puiki vakarienė,1 
loterija. Vakaro 

imą išpildys panelė Eglė; 
e!y*ė, akompanuojant So-} 
Slikuūtei. šokiėms gros, 
s orkestras ‘"Vytis”.
šiol v:si mūsų rengti švy-J 
raliai turėjo labai gera pa
ną. Tikime, kad ir šiais

metais susilauksime įvertinimo 
ir gaus ms apsilankymo.

Ap. Skopas

Kauno ir Vilniaus I 
mieštų vardų kilmė I
Jeigu mus šiandien kas pa

klaustų. iš kur yra kilę Kau
no ir Vilniaus miestų vardai, 
tai turbūt tikslaus atsakymo* 

‘ negautų ir greieausiai išgirs-! 
tų žodį — nežinau. Mat, niū- j 
su praeitis dar daug kur ap

gaubta tamsiu šešėliu — ne- j 
ištirta.

Kauno miesto vardo kilmės 
kįfairCmu yra dvi skirtingos! 
nuomonės: vieni Kauno miesto 
vardą kildina iš žodžio kati
nus (būk tai seniau buvęs toks 

! žodis, bet dabar išnykęs ir reiš- I 
kė žemumas).

HEAL ESTATE.
MamaL Žemė Pardavimui Namai, žemė — Pardavimai
RIAL ESTATE FOR SALE ( REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL’SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

kovokime nesvyruodami už tie
są ir savo principus. Tam parė
mimui ir aš prisidedu su de
šimke — S10. Antanas Marma

di padėka atitenka p. p. Sofi
jai Vadeikienei, Mildai Simu- 
kienei.

Kita nuomonė yra patiki
mesnė, kad miesto vardas ki
lęs iš asmenvardžio, tai yra 
iš pavardės Kaunas. Lietuvoj 
Kauno pavarde yra šeinių, ypač 
Suvalkijoj, o taip pat ir Kau
no mieste kelios šeimos gyve
no. Lietuvoje yra kaimų ir 
miestelių vardų, kilusių iš 
Žmonių pavardžių, būtent, Su
bačius, Sudargas, Skuodas ir

^T">

BUTŲ NUOMAVIMAS
1 MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS įg 

♦ NOTARIATAS e VERTIMAI. .

nSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTCRX

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY ‘JI
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

J. Krs. ‘

— Chicagos Lietuviu Spaudos 
klubo susirinkimas įvyks spalio 
mėn. 2 d. 7 vai. vak. Lietuvio 
Sodyboje, 6515 S. California 
Ave. Bus svarbių pasitarimų, 
tad nariai ir prijaučiantieji 
prašomi gausiai dalyvauti.

Valdyba

— Floridos socialdemokratai 
prašomi pranešti savo adresus 
Jūsų pirmininkui: Ant. Mačio-

Peters 
Telefo-

nis, 340 - 40ih Ave., St. 
burg Beach, FL ė>3706. 
nas' (813) 367-151L

—: Dang rankų pakelia didelę 
našta. Dr. Vincas Kudirka savo 
laiku ragino: Jei audra išvers 
stulpą vieną, pastatas negrius, 
tik jš baimės noišsilakslykite, 
o jo vietoje kita statykite. Tai
gi, nors audros mėgina par
blokšti Naujienas, neišsisklaidy- 
kime, o visi priremkime petį ir 
Naujienos išsilaikys. Be to, visi

j NEW PORT RICHEY, FLA.

Draugus išlydint

Trečiadienį, rugsėjo m. 23 d. 
į mūsų lietuviškoje bendruome-

— SLA 6-osios apskrities me-* nėję įvyko tai, ko mažiausiai bu
tinė konferencija įvyks š m. spa-j 
!io 18 d., sekmadienį, Lietuvių j 
Evangelikų Reformatų, bažny- • 
čioje, 5230 S. Artesian (įeiti per! 
šonines duris). Pradžia 1:30 vai. Į 
popiet. Visi SLA kuopų delega-’

vo tikėtasi. Seniausi mūsų apy
linkės gyventojai p. p. Stasė 
jr Petras Rubliai, sunkios ‘li
gos paveikti, vos spėję sugrįžti 
po vasaros atostogų, nutarė par- 

J duoti savo puikiai įrengtą rėži
kli kviečiami gausiai dalyvauti. denciją. Visą kilnojamą turtą 

susidėję į sunkvežimį, skubiai 
— tik dieną praleidę — penk-

“LIUCIJA”

šioje konferencijoje dalyvaus ir 
SLA prezidentas Povilas P. Dar-
gis bei kiti SLA Pildomosios ta-! tadienį išvyko vėl į Arkansas, 
rvbos nariai. . Valdyba i kur i

— Metinę vakarienę rengia i 
R. L.B. Marquette Parko apyl.Į 
valdyba spalio mėn.
7
2119 \V. 43 čia gatve, 
atliks sol. Aldona 
akompanuos muz. Br. Variako- mynai neliko skolingi. Skubiai 
jienė. Kviečiam visus dalyvauti. • buvo visi sukviesti į Holyday 
Pakvietimai gaunami pas valdy- Inn restoraną, kur ir įvyko iš
bus narius ir paskambinus tel.; leistuvių puota. Svečiai links- 
925-1089 ar 434-3713. Auka $10. miausioj nuotaikoj p. p. Ruliams 

palinkėjo ilgiausių ir sveikiau
sių metų ir niekad- nepamiršti 
New Port Richey lietuviškosios 
bendruomenės. Buvo jiems įteik
ta ir charakteringa, Floridą pri
menanti dovana.

Už draugišką ir kaimynišką 
pavyzdį, rengiant išleistuves, di-

vak., šaulių

yra nutarę nuolatiniam 
apsigyvenimui sustoti; tikriau 
pasakius — nutarė savo amžių 
baigti dukters ūkyje-

Dėka pavyzdingam sumanu-

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 181 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicago. IL 60629.

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

k#t. Tai many tina, kad ir Kau- Marquette Parko apylinkėje liuksusi- 
no miesto vardas yra kilęs iš nis 12 Parduotas.

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

Brighton Parke mūrinis — 3 butai ir 
krautuvė. 'Parduotas.

Dar turime pirkėjų ir gerų 
namų investavimui.

Vilniaus
Lietuvos sostinė.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avo. 
Tel. 927-3559

10 dieną.
namuc’se.J
Programą mui ir pastangoms, mūsų darbš-
Pankienė, čių šeimyninkių draugai bei kai-

Valdyba

KAS YRA TAIP SAVE 
VADINĄ LINKSMIEJI?

. Kaip jie. atsirado ir iš kur? 
Pasiklausykite šios ypatingos ir 
taip mums visiems svarbios te
mos šiandien 8:45 vai. vakare 
per "‘Lietuvos Aidus’*. Radijo' 
banga 1450 AM.

Parašykite mums, pareikalau
dami knygelės "'Pragaro kori-’ 
dūriais”. Prisiusime dovanai.

Mūsų adresas:
Lithuanian Ministries.

. P.O. Box 321,
Oak Lawn, Hl. 60151

pavardės Kaunas.
Neries ir Vilnios upių san

takoj yra įkurtas 
miestas 
Visiems yra įdomu žinoti Vil
niaus miesto vardo kilmė. Daž
nai miestai gauna vardus nuo 
Mietovės, upės, ežero ir k.t„ 
kur jfie įkurti. Lietuvoj yra | 
upių vardais pavadintų mies
teliu: Raudonė, Rusnė, Akme- 
nė, Ašmena ir k.t.

Be abejo ir Viliaus miesto 
vardas yra kilęs iš upės var
do Vilnia, dabar pavadintos 
Vilnele. Atrodo, kad turėjo 
duoti miestui didesnės upės j 
(Neries) vardą. '

Neries upė yra vadinama dar g 2 butų mūrinis namas, naujas 
ir Vilijos vardu: nuo ištako iki stogas ir porčiai. Modernūs ra- 
Vilniaus vadinama Vilija, o diatoriai, gazo šildymas. Mar- 
nuo Vilnaus iki įtekėjimo Kau- quette Parke. Sena kaina $52,000

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

Notary Public

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

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVL 
TeL 523-8775

Insurance, Income Tax

Pirkite senoviškai

i

3^

I**'

Paid 
Cenpcuadei

Quarteel
OUR SAVINGS .
CERTIFICATES

EARN UP TO ‘8%

• Sveiko žmogaus kraujas su- j 
daro 1/12 dalį jo kūno svorio'.:]

_VyiTH'flEPAVWlEIMT 
'•fp FIT VOUR 4NCOJME

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE 
yrs seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternallnė <tf- 

ganiLRcija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metui-

SLA — atlieka kultūrinius darbui, gelbsti Ir kitiems, kurie tuo« 
darbus dirba.

SLA — išmokėte daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleri* 
•pdraudu savo nariams. e

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

SJekrienaa lietuvis Ir lietuviu draugai grb 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

KLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga Jaunimui, tiekiančiam 
aukštėjo mokslo fr ju gyvenimo pradžiai.

<LA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: rf 
t $1,000 apdraudoa «cuma temoka tik $3.00 metama.

BLA — kuopų vyra visoae lietuviu kolonijoje. Kreipkitės
1 tfavo apylinkės SLA kuopų veikėjos jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA įsirašyti

PASSBOOK 
SAVINGS... 
ths best way to ularty!

see us for 
ugįįfc financing 
1 AT OUR 10W RATES

Mutual Federal 
Savinqsand Loan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, HUNOB 60601
Ftizs Kazimacix/j, Fhooet VTrgfah 7-774T
' DOOTS i Men.Tas.Fri. 9-4 Thur.9*8 Sat> 5-1

SERVING CHIMG0 RND SUBURBS SINCE 1905

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atiminimus.

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

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

Minkštais viršeliais, tik_____________
Dr. A. J. Gn.sen — ALKSTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

ne į Nemuną — Neris. ----------
Nemunas — visų Lietuvos 4 butų mūrinis, apie ?9,000 

[upių tėvas, nuomos. Atskiri gazo šildymai.
Neris — Vilija Lietuvos] 2 sklypai. 2 garažai.

[upelių motutė — Brighton Parke. $57,700.
Jos abi lietuvio širdžTiai ----- — /

[artimos ir brangios. • Statybai gražus sklypas

Laikrodžiai Ir brangenybė*
Pardavimai ir Taisymai 
2646 W«s1 89th StTMt 
T.L REpublle 7-1W1

■ r

Marquette Parke.

SENESNIŲ LAIKŲ VAISTAI 
SVEIKATOS APSAUGAI

Numalšiti skausmą skilvyje 
vartota^arbata iš mėlynių ar mė
tos lapų.

Nuo skausmo gerklėje buvo 
naudojamas apkeptas obuolys,

j Pastarasis yra naudingas ir svei 
Į kam esant.

Prašalinimui skausmų kryžiuo 
buvo tiinami pečiai su šiltu 

andeniu, įpylus į jį acto (vvi- 
negar).

Astma (sunkumas kvėpuoti) 
buvo gydoma išgeriant kasdie
ną arbatos šaukštuke tris ketvir
tadalius sutrinto krieno ir ket
virtadalį medaus.

Pirmasis garvežys Amerikoje 
buvo pagamintas 1825 metais, 
Hoboken. N. J.

• Ubago tarbos nepripildysi.

ENERGY 
WISE

• Su $15,000 pirkėjui proga 
Marquette Parke gauti labai 
švariai užlaikytą mūrinį namą, 
nes pardavėjas duoda paskolą 
seniau imamais7 procentais.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

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

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

L

M«Ury FvbUc
INCOME FAX SERVICE

4259 S. Miplowood. Tel. 254-745E
1 Taip pet deroml vertimi!, giminių
I iškvietimui, pydomi pilietybes pra«
Į žymei Ir kitokį blenkiL '

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

HOMEOWNERS POLICY
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

F. Zapoli*. A«ent - 
WHVfy W. 95th St ' 
Ever®, Fark, 111. 
*0642, - 424-U54 V

S:a»e Farm f »re and Casualty Company

ADVOKATŲ DRAllGUA
V. BYLAITIS ir, V. BRIZGYS 

2458 W. <39th SU
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toa 

arba pasai susitarimu
Telefonuoti 778-8000

If not open — no charge.

CALL 656-8387$8.00

£2.00

1731 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

H00 
53.00

ANY RODDING AND 
DRAINING — $30.

Gallte kreiptu Ir tiedu f SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
N*» York, N. Y. 10001

M7 W. H.
Tat anti Mt-Mn»

Seręeantš
STNTRY'I 

Pea& Tick Collar

— Naujienoj Chicago, 8, DL Tuesday, September 29, 1981

nun

Bay a aarnolirgtr ar 
Bowtrld than yom

KILLS 
FLEAS,TICKS!

Advokatai 
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valandų: nuo 8 vaL ryta 
Iki 6 rak vak. Šeštadieni nuo

9 vai. ryto iki 12 vaL d.
Ir pagal auMtarima.

TU. 776-5162 arta 776-518J 
M4> West 63rd Street 

Chiea<o. OI- 60629




