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■ Italijoje nušovė karabinierių vadą, 
gen. Carlo Alberto della Chiesa

GALĖJO jį NUŠAUTI MAFIJOS SAMDINIAI, BET 
' GALĖJO TAI PADARYTI IR “RAUDONOJI BRIGADA”
ROMA, Italija. — Penktadie- generolą užpuolė. Generolas del- 

nio vakare Sicilijoj, Palermo la Chiesa buvo 60 metų amžiaus, 
miėste, buvo nušautas generolas o jo žmona buvo 32 metų. Ji bu- 
Carlo Alberto. della Chiesa, viė- vo slaugė, 
nas uoliausių Italijos karabinie- 
nijiiadų. Italijoje buvo ir tebėra 
iv^įpclicijos Tūšys: vi— ““ 

■pHa^a, o antroji, vadinama ka- 
riUuneriais, -pagrįsta kariškais 
pagrindais, kaip Ispanijoje yra 
civilinė gvardija.
j- Gen. Carlo dellą Chiesa tarna
vo italų kariuomenėje, karo pa
baigoje jis dirbo su partizanais. 
Jis buvo ištikimas respublikos 
šalininkas. ir padėjo vyriausy
bėms vesti kovą prieš raudoną
sias brigadas. Kai pradėjo Mila
ne ir-yisoje šiaurėje siausti rau- 
Honiėji teroristai, gen. C. della 
Chiesa buvo paskirtas vis6s Ita
lijos šiaurės karabinierių vadų 
it jam buvo pavesta likviduoti 
raudonųjų brigadų veiklą. Jo 
organizuojama policija likvida

šeštadienio ryte vienas žmo- 
gus telefonu pranešė Palermo 
laikraščiui, kad atsakinga už 

.... . Į generolo nušovimą yra “kovoto- 
1 : JU partija”. Bet apie tokią gru

pę Italijoje dar nebuvo žinoma, 
todėl ir buvo neaišku, kas nužu
dė generolą della Chiesa.

Italijos prezidentas Sandro 
Pertini nutraukė atostogas ir 
grįžo į Romą. Premjeras Spado- 
lini apgailestavo, kad buvo nu
šautas labai gabus respublikos 
gynėjas.

Lhtcvot kariuomenė buvo serai ginkluota pija! ta meto karo rsikaUvlmua. čia matomas prioilėktvvMa dalinys.

dant daugumą i kalėjimus. Jis 
Vadovavo generolo Dozier išlais
vinimui. ’ ’
. Paskutiniu metu Italijoj pra
dėjo -smarkiai '-siausti Mafija. 
Italų, vyriausybė paskyrė gene
rolą della Chiesa į Palermo, kur 
Kuvo pats galingiausias Mafijos 
centras/ k >. ‘šį-;

Generolui della Chiesa penk
tadienio vakare išvažiavus iš 
Pelermo policijos centro namo, 
jis buvo : dviejų i automobilių 
prisėdusių žmonių užpultas ir,, 
mašinai sustojus prie raudonos 
šviesos, prie miesto sankryžos 
buvo,pugautas. ,:

Kartu su generolu buvo nu
šauta ir jo žmona, žuvo tame pa
čiame automobilyje buvęs poli
cininkas, generolo della Chiesa 
asmeninis sargas.

Generolo automobiliui susto
jus; prie jo privažiavo kiti du 
automobiliai ir motociklas. Už
puolikai pirmiausia nušovė po
nią della Chiesa. Ji vairavo au-1 
tomobilį. Generolas della Chie
sa pakilo ir norėjo pastoti kelią 
užpuolikams. Tada į jį buvo pa
leistos kelios kulkos. Automobi
lis, nevairuojamas, pradėjo ju
dėti ir atsimušė į greta esantį 
namą. Užpuolikai priėjo prie 
sustojusio automobilio ir paleido 
dar kelias kulkas ne t*k į gene
rolą, bet ir į jo žmoną bei su
žeistą asmens sargą.

Vėliau ai valandos rasti abu 
automobiliai. Jie buvo nuvažia
vę apie mylią nuo užpuolimo 
vietos. Automobiliai buvo pa
degti ir liepsnojo. Policijai ne- 
payyki surasti jokių žymių, kas

GOMULKĄ LAIDOJO 
VALSTYBĖS LĖŠOMIS

VARŠUVA, Lenkija. — Praei
tą pirmadienį Vladislovas Go
mulka buvo laidojamas valsty
bės lėšomiš:' Gomutką-du kar
tus buvo įmestas iš komunistų 
partijos vadovybės, bet jis kiek
vieną kartą grįžo į partiją ir 
užėmė pačias atsakingiausias 
vietas.

Gomulka "1970 metais įsakė 
policijai šautiDancigo darbi
ninkus, kurie buvo nepatenkinti 
komunistų -partijos santvarka, 
mažu atlyginimu ir maisto sto
ka. Dancigo /darbininkai buvo 
labai pasipiktinę Gomulka. Kai 
laimėjo teisę įsteigti Solidaru
mo uniją be komunistų, tai rei
kalavo pastatyti paminklą toje 
vietoje, krfr darbininkai buvo 
nužudyti. Dabar ten stovi dide
lis paminklas Gomulkos nužu
dytiems darbininkams. Gomul
ka pasisakė prieš Edvardo Gie- 
reko nepaprastai didelius pirki
mus užsienyje. Įspėjo, kad pir
kimas subankrutuos Lenkiją, 
bet tam nepastojo kelio

Šermeninių^ salėje trynėsi ka
riai su darbininkais. Jaruzelskis 
pasakė atsisveikinimo kalbą.

— Buvęs prcz. J. Carteris jau 
parašė savo atsiminimus. Jie 
bus atspausdinti lapkričio mėn.

KOVOTOJAI PAGROBĖ LENKŲ 
AMBASADA ŠVEICARIJOJE

PALEIDO TRIS MOTERIS, O KITUS TARNAUTOJUS 
RENGIASI NUŽUDYTI,

BERNĄ, Šveicarija. — Grupė 
lenku, kovojančių prieš Lenki
jos generolus, pirmadienį pa
grobė lenky ambasados rūmus 
Berne, suėmė'visus ambasadoje 
buvusius tarnautojus ir pareika
lavo Varšuvos vyriausybę pa
naikinti karo stovį ir paleisti vi
sus nekaltai suimtus lenkus.

Ambasadą pagrobusieji pasi
vadino “kovojančiais' lenkų ka
riais”. Jie reikalavo atšaukti ka
ro stovį Lenkijoje. Jeigu to ge
nerolų vyriausybė nepadarys, tai 
jie trečiadienį padegs lenkų am
basadą, nužudys visus ambasa
doj suimtus tarnautojus ir patys 
nusižudys.

Bet ambasadą pagrobusieji 
iki trečiadienio nelaukė. Amba
sadoje buvo viena nėščia lenkė. 
Ambasadą valdantieji nutarė ją 
išleisti. Ją jie įpareigojo praneš
ti lenkų vyriausybei savo reika
lavimus.

Antradienį išleido 
dar dvi moteris

£
/ i

Antradienį ambasados valdo
vai išleido dar dvi moteris. 
Joms taip pat buvo įsakyta pra
nešti knkų vyriausybei kovoto
ju reikalavimus.

Pirmieji pranešimai sakė, kad 
ambasadą užėmė didokas būrys 
ginkluotų vyrų, bet vėliau kitarp 
pranešta. Antradienį paleistos 
molerys tvirtino, kad ambasadą 
užėmė tiktai du lenkai. Moterys 
tvirtino, kad jos tiktai su dviem 
lenkais kalbėjosi. Vienas jaunas 
lenkas jas klausinėjo, o vėliau 
jis nuvedė prie durų, kurias sau
gojo kitas lenkas. Jam buvo įsa-

AMBASADĄ PADEGTI 
kyta atidalyta duris ir išleisti 
vieną moteriškę. v

Viduje esantieji lenkai nie
kam nieko Nepranešė, niekam 
neskambino ir nieko neįspėjo. 
Kada nutarė paleisti, tai atida
rė duris ir paleido, įsakydami 
pranešti lenkų vyriausybei savo 
reikalavimą.

Antroji moteris buvo tokiu] 
pačiu laiku išleista iš ambasa-j 
dos. Galimas daiktas, kad iki 
trečiadienio ryto išleis ir 
giau suimtųjų.

Jaruzelskis nekalba 
su įsibrovėliais

Generolas Jaruzelskis atsisa
kė kalbėti su įsibrovėliais į len
kų ambasadą Berne; bet jis 
pranešė šveicarų vyriausybei, 
kad šveicarai turi sudaryti są
lygas lenkų ambasadai veikti.

Pasirašyti nuostatai draudžia 
šveicarams įžengti į lenkų am
basados rūmus. Ambasada skai
tosi lenkų nuosavybė, joks užsie
nietis ten negalįs įžengti ir val
dyti. Bet šiuo atveju lenkų vy-J 
riausybė leidžia šveicarams Į 
įžengti į ambasadą ir išprašyti j 
maištaujančius lenkus. Jaruzels-I

Policijos vadu prezidentas paskyrė
Emanuele de Francesco j

PASIRAŠYTI DEKRETAI ĮPAREIGOJA POLICIJĄ 
SUVALDYTI MAFIJĄ, SUIMTI ŽMOGŽUDŽIUS "

ROMA, Italija. — Karabinie- jiinus, be to, vieni kilus kaltina 
‘ rių vado gen. Carlo della Chiesa 
j nušovimas tiek sujungė visas 
’politines italų sroves, kad prezi- 
, dentas Sandro Pertini paruošė 
Į ir pasirašė reikalingą dekretą bei 
paskyrė gen. C. della Chiesa pa
vaduotoją imtis tinkamų prie
monių suvaldyti Sicilijos mafi
ją, nušovusią generolą C. della

• Chiesa ir jo žmoną.
! Paaiškėjo, kad be sauvalės Si

cilijos žemės ūkyje, Mafijos at
stovai aktyviai veikia prieš nar
kotikų pardavimą. Kada gene-

1 rolas C. della Chiesa buvo pa
kerių aruodas turi dugną, — jis skirtas karabinierių vadu, tai 
atsakė. Daugelis nesuprato, bet narkotikų pardavinėtojai susirū- 
kas suprato, tai žinojo, kad bus pjno> nes turėjo žinių apie poli- 
ekonominiu sunkumu. I

1Pastaba aplėkė visą pasaulį
Amerikiečio pastaba žaibo 

greitumu aplėkė visą pasaulį. 
Dolerio vertė krito, o ai.kso kai
na augo kaip ant mielių. Priėjo 
prie to, kad'arifradienio ryląTuž 
aukso unciją jau mokėjo net 
$502.

Bot daugelis smarkuolių nusi
degino nagus. Antradienio ryte 
JAV atstovas paaiškino, kad do
lerio aruodas turi dugną, bet,to 

j dugno dar nesimato. Ainerikie- 
, čiai dolerius ir toliau dės į dau-' 2I Tarptautinį monetarinį fondą, 

bet jie nori, kad pirmoji- grą
žinta suma eitų Amerikiečiams. 
Iki, šio meto amerikiečiai, kai 

j reikėdavo skolinnti, (ai duodavo 
pirmieji, o kai reikėdavo pa
skolą grąžinti, tai atiduoti ame
rikiečiams paskolas niekas ne
skubėdavo. J“

Padarius šias pastabas, dole
ris atsigavo Japonijos, Hong 
Kongo, Singapūro ir Europos 
rinkose. Už aukso unciją jau 
mokėjo ^SZ Kas mokėjo po _________
$502 už unciją, tai prakišo $20.^ §i0 jųąto. Jų vadai padėti į kalė- uždarė.

Vargu ar visi bankai 
atsispirs

Suvažiavusieji bankai ir 
dų atstovai žino, kad ne

fon- 
visi 

kis pranešė šveicarams, kad krizę -įveikti,
privalo sudaryti sąlygas l...... ..
sados tarnautojams atlikti skir
tą darbą. Jis pats nenori turėti j 
jokių ryšių su įsibrovėliais, ne-; 
sirengia atsakyti j jų re»kalavi-l 
mus. Jaruzelskis nieko jiems ne 
atsakys, šveicarai yra įsitikinę.

KALENDGRĖLIS
Rugsėjo 8: Tautoj šventė, šv. 

Pan SfiSSJES*’ Gimimas, 
Geružis, Jovita, Orlekis^Reda.

Saulė teka 6:22, leidžiasi 7^3.
Oras debesuota^ Ii*. i

Kanados premjeras Pierre 
Trudeau pradėjo tarptautinį 
Finansų Fondo posėdį, nu 
rodydamas, kam pirmiausia 

reikės duoti stambią 
paskolą.

padarytais nusikaltimais.
Mafija turėjo giliau šaknis 

įleidusi, negu “raudoniosios bri
gados”, bet ir ji privalo būti su
valdyta, jeigu nenori leisti jai 
žudyti atsakingų ir ištikimą sau
gumo pareigūnų.

Pats svarbiausias khfifemas: 
Mafija buvo didžiausia kliūtimi 
Italijos žemės reformos. Krikš
čionys demokratai buvo pasi
ruošę pravesti žemės reformą 
Italijoje, duoti žemę ją dirban
tiems ūkininkams, sumokėti di
delių žemės plotų savininkams, 
nepajėgiantiems dirbti žemių ir 
nenorintiems mokėti žemės mo
kesčių, tačiau jie nepajėgė pra
vesti būtinai reikalingos žemės 
reformos.

Karabinierių karininkas Ema
nuele de Francesco buvo gerai 
informuotas apie generolo Car
lo della Chiesa .pastangas išaiš
kinti Mafijos veiklą. Vyriausy
bė yra įsitikinusi, kad jis pajėgs 
tęsti nužudyto karabinierių va
do vestą darbą. Vyr’ausybė ne
leis Mafijai žudyti ir apgaudi
nėti žmonių.

cijos paruoštas priemones prieš 
I narkotikų pardavinėtojus. Norė
dami išvengti didelės bylos, jie 
nužudė generolą della Chiesa, 
nss jis turėjo gana tikslias in
formacijas. v . ‘ .

Prezideiftas Pertini, pafyčęs 
apie generolo della Chiesa liki
mą, viską metė, nutraukė atos
togas ir atskubėjo į Romą. Kar
tu su naujai paskirtu premjeru 
Spadolini ir tikslias informaci
jas turinčiais policijos vadais, 
paruošė reikalingus dekretus 
imtis priemonių Mafijai suval

dyti. Prezidentas Sandro Pertini 
labai patenkintas, kad Italijos 
vyriausybei pavyko suvaldyti’ 
“raudonas brigadas”, be jokio 
pagrindoįžudžiušias pramoninin
kus, pirkljūs,'bankininkus ir po. 
licijos pareigūnus, tai dabar tai 
pačiai policijai jis įsakė suval-, 
dyti, patraukti teisman ir teisti 
labai jau aiškiai siaučiančią 
Mafiją. . .

Vyrauja įsitikinimas, kad “rau
donosios brigados” jau nepajėgs 
sauvaliauti, kaip sauvaliavo iki nijos raudonieji gvardiečiai jį

— Islamo teismas Irane nu- 
leisė mirti nepataisomą girtuok
lį, kuris nekreipė dėmesio į anks
tyvesnius įspėjimus ir nubau
dimus. -•

— čekoslovakų policija su
ėmė ir išlaikė 13 valandų bri
tų ir amerikiečių karo atašes. 
Esą, jie buvę netoli karinių jren- 
gimų, apie 60 km nuo Prahos.

’ — Pekinas pranešė, kad bri- 
. tai vėl atidarys savo konsulatą 
i Šanchajuje. Prieš 16 metų Ki-

amba llnt jie PaLvs kalti.
j Lengvas paskolas davusieji ban
kai gali nepajėgti atsispirti, to
dėl ir turės bankrutuoti. Bankai, 

, turi mokėti
i tiksliai įvertinti skolininką. Kar

tais galima žmogumi pasitikėti, ,
a von xxjt o* o v v iva i o a j i ča I * e # >

kad įsibrovėliai 'trečiadienį tu-; \ ar jis pajėgs
rėš nuspręsti, ką jie patys toliau 
darys. Jaruzelskis su jais ne 
kalbės.

skolą grąžinti.
Meksikos prezidentas, sura- 

į dęs nelaimės priežastis, ėmėsi 
drąsaus žingsnio ir uždarė visus 
bankus, išskyrus valstybinį.1 
Po kelių dienų, pirmadienį Mek
sikos bankai buvo atidaryti. Visi 

i suprato, kad jiems buvo užkirs
tas kelias vežti Amerikos dole
rius iš Meksikos. Tai huvo tei
singas, gerai apgalvotas ir drą
sus žingsnis.

Jeigu bankai laiku imsis ap- _ _ • • - • • .

AMERIKIEČIAI NEDUOS PINIGŲ 
TARPTAUTINIAM FONDUI

AUKSO UNCIJA ANTRADIENIO RYTĄ KAINAVO $502.
BET VAKARE BUVO GALIMA NUPIRKTI UŽ $482

TORONTO, Kanada. — Pir-1 sistema būtų pastovi. Pirmiau- 
madienį Kanadoje prasidėjo 
Tlarptautinio piniginio fondo 
posėdžiai, sutraukę virš 20
Tarptaptinio fondo atstovų.

Premjeras Pierre Trudeau pa
sveikino suvažiavusius atstovus 
ir tuojau nurodė, kad fondui 
reikia pinigų, jeigu norime, kad 
tarptautinė rinka ir finansinė

šia fondas turi duoti paskolas
Meksikai ir kitoms Pietų Ame- saugos priemonių, tai galės at-
rikos valstybėms.' Ssispirti atsirandantiems sunku-

— Mes daugiau pinigų į Tarp- j mams, galvoja suvažiavusieji
tautinį fondą nedėsime, — pa
reiškė JAV atstovas.

— Kodėl? — jo paklausė kon-

— Todėl, kad Amerikos do-

finansininkai.

— Libaniečiai be mūšio ne
nuginkluos vakarų Beiruto pa
lestiniečių. .i Ifc u

Pulkininkas Emanuele dc trancesco, genėTrilb C. della 
Chiesa dešinioji ranka, paskirtas palaužti Sicilijos Ma

fijos, galią, ardančią valstybinį Italijos gyvenimą.



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

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

VIDURIUS LIUOSUOJANCIŲ 
VAISTŲ REIKALAI (3)

Ne visada galima vartoti liuosuojančius 
vaistus; švieskimės tame reikale: mažiau 
sau pakenksime.

(Mediciniškas raginimas)
Geresniam liuosuojancių vais- jancių vaistų dozė turi būti’ ima- 

tų (laatyvų) naulojimui, atsi
minkime sekančius dalykus bei 
apie juos savam gydytojui pasa
kykime.

Jei kada nors turėjai neįpras
tą reakciją po paėmimo liuo- 
suojančių vaistų, jų daugiau 
niekada nevartok. Sunkumoje 
esančios moteriškės tegul nevar
toja šėle ninių liuosuojancių 
vaistų. Mat, tokie yra sūrūs bei 
saldūs. Tokie gali sukelti ne
geistinus reiškinius: pakeltą 
kraujospūdį bei vandens kūne 
susilaikymą.

Neini tini liuosuoj an tieji vais
tai, turint sekančias negeroves: 
aklosios žarnos uždegimą be1’ 
žarnų užsikimšimą ir reiški
nius tokios negerovės. Neimtini 
liuosuoj antie j i vidurius vaisiai 
turint cukraligę, elostomy, šir
dies ligas, pakeltą kraujospūdį, 
ileostomy, inkstų ligas, sunku
mą ryti, pro išeinamąja žarną 
kraujavimą, bei įpratimą į liuo
suojančius vaistus. . . r-

Nevartok liudsuojančių vidu
rius vaistų, jei dabar jau imi se
kančius vaistus: antibiotikus, 
kraują skystmančius vaistus 
(anticoagulants), aspiriną, dėl 
nepastojimo piliules (contra
ceptives — birth control pills)-, 
digitalis, kitus kitokius liuosuo- 
jančius vaistus, > sodium sali
cylate.

Tinkamas liuosuojancių
• vaistų vartojimas

ma su pilna stikline, su aštuo- 
niomis (8) uncijomis ar dau
giau šalto vandens bei vaisių 
sunkom Toks skysčio kiekis įga
lins liuosuojantį vaistą tinka
mai veikti. Po to reikia išgerti 
dar vieną tokią pat stikline nau
dingo skysčio. Taigi, dvi stikli
nes skysčio reikia išgerti su 
kiekviena liuosuojancių vaistų 
doze.

Liuosuojančio vidurius vaisto^ 
veikla pasirodo dažniausiai po 

■12 ar 24 valandų. Kai kuriems: , di \ arenau. = x auuvinį.

j žmonėms, tų vaisių veikla pasi
reiškia tik po dviejų ar k4jų

. dienų.
: Sėleninių liuosuojancių vaistų
■ saugiam ir sėkmingam naudoji- 
i mui atsimintini sekantieji kelu- 
l i dalykai: 1) Pildyk gydytojo 
- nurodymus, jei jis prirašė to- 
, 1 kius viduriams liuosuoti vaistus.

2) Jei pats save gydai be gydy
tojo talkos, pildyk kas nurody
ta ant vaisto įpakavimo. 3). Gerk 
naudingo skysęieeMĮtj; š^ss^.iki 
ištuonių (8) stikliaHįv(aštužiių 
uncijų kiekviena) kasdien, 
l) Neryk liuosuojančius vaistus 
sausus — imk juos vidun su

gali

Lietuviška galva — 
geras vaistas >

Lietuviška galva ir čia 
daug padėti. Matom, kad su
daug skysčių reikia liuosuoj an- 
čius vaistus gerti. Gi, viduriai 
normaliai veikia daug skysčių

Kiekvieiia vidurius liuosuo- geriant ir be liuosuojancių vais-

ImwIIs Kaunac, ČI* matome senti! madini Aleksoto tiltą per Nemuną. Tai yra labai reta

ri apritatį neoali tokių liuo 
suojan&ų vidurius vaistų pri- 

i iminėti. Šilo nė vienas neturėtų 
pamiršti. Apie tai turi pasisaky
ti save gydytojui, šis gydo ligo
nį ir mano, kad ligonis pildo jo 
įsakymą apsieiti be druskos, be 

1 saldumynų ir be miltinių valgių 
'gausos. O ligonis mano, kad jis 
Į pildo gydytojo patarimą, varto
damas minėtus laksatyvus, nes 
nežmo, kas tuose laksatyvuose 
yra. Taip ir sukasi mūsų nesvei
katos ratas visų mūsų nenau
dai. Gana mums tokių apsileidi
mų ! Būkime sau žmonės — tik
ri lietuviai ir bokime daug dau
giau savo sveikatos re’kaįų.

Liuosuojanciųjų vaistų

tų. Už tai visi grįžkime į norma- kepenų žmogus tuojau miršta.
Jos atlieka daugelį sudėtingiau- jau dabar pats laikas grįžti į 
šių ir svarbiausių darbų. Vienas! sveiko lietuvio gyvenimo kelią: 

apsieikime be gausaus mėsiško 
valgio. Imkime daugiau vartoti 
vaisių-daržovių, paukštienos bei 
žuvies, o taip pat pieniško mais
to. Baltymai iš daržovių-vaisių 
yra mažiau nuodingi pakenk
toms kepenims. Todėl mes im- 

medžiagos apykaitos kime maitintis naudingesniais 
baltymais jau dabar, dar svei-: 
kesnes kepenis turėdami. Tada 
mūsų protas bus skaidresnis ir 
mes pajėgsime pildyti daug 
sėkmingiau gydytojo nurody-1 
mus visose mūsj sveikatos sri-I

I tyse.
Atsargugiąs naudojant vidurius 

liuosuojančius vaistus
Jei negali apsieiti be laksaty

vų, lai atsimink, kaip reikia elg
tis juos naudojant. NEVARTOK 
LIUOSUOJANCIŲ VAISTŲ se
kančiais atvejais:

1. Neimk laksatyvų, jei turi 
žarnų uždegimą (sakysim, aklo- 

{sios žarnos- sujaudinimą, skran-

lų, tikrai lietuvišką gyvenimą. 
Mimus reikia daug skysčių gerti 
ne tik su vaistais, kad pasiliuo- 
suotume nuo vidurių užkietėji-' 
mo. Mes gerkime daug skysčių 
ir be liuosuojancių vaisių. Taip 
elgiasi visi išmintingi žmonės. 
Taip, o nen kitaip gyvendami, 
daug sriubų valgė lietuviai sa
vo tė\ynėje. Tik šitoks elgima
sis mums visiems dabar yra pri
valus, norit-turėti normaliai vei
kiančius vidurius.

Mes pamėtėme sveiką gyve
nimu kelią, nusižiūrėję į daugelį 
čia liguistai besielgiančiųjų. Pre
kybininkai čia pataikauja kiek- i negerumus. Tik taip elgiantis 
vienam iškrypenui. Mat, ir tekių - mes galime savas kepenis ligaml 
žaliukai nedvokia. Pametęs svei-■ laikui užlaikyti darbingas —/ 
Ką galvą žmogus ima elgtis ne-1 nuodus iš kūno sėkmingai’ sali-- 
sveikai. Tokiems prekybininkai; nančias. Kitaip elgiantis, žmogus

jų yra šalinimas nuodų iš žmo
gaus kūno. A-tsimintina, kad 
kepenis (o taip pat ir visą kūną) 
žaloja sekantieji negerumai: gir
tavimas, rūkymas, menkas mais
tas, dėl pasilpusios širdies krau
jotakos sumenkimas, įvairiausi- 
nuodai, i 
trukumai, uždegimai, apsigyni
mo (immunologic) reakcijos ir 
tulžies takų užsikimšimas.

Norint gyvybiniai svarbias ke
penis sveikas užlaikyti, reikia 
šalinti visus kepenis žalojančius

Todėl visiems pensininkams

Į Kiekvienas vaistas (o taip pat 
Iir maisats) šalia savo naudin- 
t gos veiklos kai kada kai kuriems 
žmonėms gali parodyti savo 
NEIGIAMI veiklą (pašalinis 
veikimas — side effects).

Kai kurie negerumai atsiran
da pavartojus laksatyvus ne 
taip dažnai, bet jei jie atsiran
da, reikia tartis su gydytoju. Iš 
reeiau pasitaikančių negerumų 
apturimų dėl laksatyvų vartoji- 

i mo yra minėtini šie: astma, 
j niežulys, žarnų užsikimšimas, 
j odos išbėrimas, sunkumas ryti 
{ir dar gali gautis kitokie nege

rūmai apie kuriuos retina pra
nešu gydytojui.

Išvada: Sveikata yra neįkaino
jama gėrybe, todėl neapsileiski
me jos išlaikyme. Meskime sau 
iš galvas netiesą, būk, sveikata 
yra savaime apturimas dalykas. 
Ne, taip nėra. Ją, kaip namą ar 
mašiną, reikia nuolat prižiūrėti. 
Dabar kiekvienas liaukimės sa
vo kūną žaloję įvairiais nuo
dais, ypač menku maistu, nepa
kankamu gerų skysčių naudoji
mu, na, ir visų pamiltais nuo
dais: nikotinu ir alkoholiu. Te
gul mūsų namai virsta giesmių, 
dainų, maldų, muzikos, meno 
namais. Visi palaikykime lietu
vius dailininkus, pirkime jų kū
rybą ir jąja puoŠkime savus na
mus bei bažnyčias. Priešingai, 
visi pigūs piešiniai ar statulėlės, 
net veltui gaunami, neturi būti 
įsileidžiami į lietuvišką pastogę. 
Grožis yra labai svarbi mūsų 
sveikatas užlaikymo priemonė. 
Žmogus, grožėdamasis gėle, 
giesme, daina, malda, meniška 
statula bei tokiu paveikslu, svei
koj a savais nusiteikimai^. O svei
kas nusiteikimas yra geriausias 
vaistas prieš daugelį žmogaus 
negalių. Daugiau apie laksaty
vus, kitą kartą.

Pasiskaityti: United States 
Pharmacopeia! Convention, Inc. 
About Your Medicines.

¥ ?I r

ima nieku virsti labai greitai.
Vienas liguistų kepenų pasi-į 

reiškimas yra baltyminiais nuo
dais (anionia) apnuodijamas
•smegenų. Tada žmogus ima ne- 
siorientuoti gyvenime. Vienas

• toks dėl kepenų ligos savo pro-
i tą apnuodijęs vyras priemiesty-i džio ar pilyo apačioje skaus- 
je savo namus užsimanė par-- mus,- spazmus, išpūtimą, pyki-! 

reklamomis visokie' duoti už keturis tūkstančius do- nimą ar vėmimą).
lerių. Tik žmona išgelbėjo iš to- j 2. Nevartok laksatyvų ilgiau 
kios nelaimės: ji nuvežė savo | negu vieną savaitę, jei kitaip 
vyrą į ligoninę. Gydytojai rado, j nėra pataręs gydytojas. Taip'

pasiūlo vexiui dažus, vietoj 
sveikos mitybos. Tada gyvais 
lavonais virtusios ir virtusieji 
tariasi gražūs esą, nors viduje 
visai sūpavę, besiranda. Išmin
tingas supranta, kad sveikatos 
užlaikymas yra sveikas maistas, 
o ne dažai, ne pudra, ne visokie 
“atsinaujinimo” aliejai, kaip gal
vas suka 
apgavikai.

Sveikas maistas ir . poilsis

Kepenys (livėr) yra nuodus 
iš kraujo valantis, organas. Be

at the heart of finances.
Because if you’re in chart* af

fntUre, too.
* And thaf« where Ų-S- į

encourage your husband t* 
sign up for the Payroll S«^ 
ings Plan where he ^orkjL.

That way, while yoti’r* į
meeting the day-to-day ex
penses. yoūTl rtill he building 
a more secure f\ iture for your 
family.

U.S. Savings Bonds. Foe 
the woman who really kno-^w 
a good bargain.

kad tas jos vyras serga smege- i 
nu apnuodijimu dėl kepenų ne-1 
pajėgumo nuodus šalinti (hepa- j durių.
tic encephalopathy ta liga vadi-j 3. Neimk laksatyvų laike 
naši). Gydytojai tuojau ėmėsi j DVIEJŲ VALANDŲ po paėmi- 
labai energingai kepenis tvarky- j mo kitokių vaistų, nes laksaty- 
ti. Tas žmogus atgavo protą ir j vai gali sumažinti kitokių vaistų 
džiaugėsi, kad neprarado viso! veiklumą.
■savo amžiaus darbo vaisiu — i•- * 
gero namo priemiestyje.

Panašiai atsitinka ir kepenis 
sužalojusiems ir vidurius reikia
mai nevalantiems pensinin

kams. Jie liaujasi daug naudin iynio”, neimk jų kaip toniko, 
gų skysčių vartoję ir sukietina kad “jaustumeisi geriau” po iš- 
vidurius. Tada ateina, kaip ano valymo vidurių. Toks ir dar ki- 
priemiesčio gyventojo namo | tokie mediciniški prietarai yra 
pirklys, prekybininkas su vidų- } begalvių galvose užsilikę medi
nos liuosuojančiais vaistais. Na. 
ir vartoja įvairiu sėkmingumu 
vidurius liuosuojančius vaistus 
mūsų dažni pensininkai, vietoje 
sugrįžimo į normalią mitybą.

Kepenų gydymas yra dvejo- j 
pas: GERAS MAISTAS IR PO
ILSIS. Atsiminkime visi šią tie
są, kad kepenis pagadinus rei
kės grįžti į normalų gyvenimą:

i elkis net ir tadą, kai vartojami 
j- laksaty vai nepaliuosuo ja vi-

4. Liaukis kvailiojęs su lak- 
satyvais (čia taip juos vadinam 
trumpumo dėlei) — neimk jų. 
kai nereikia: neimk dėl šalčio, 
slogų, neimk dėl "‘sistemos išva-

ciniški niekai.
5. Neimk laksatyvų, jei netu

rėjai vidurių per diena ar dvi.
6. Neimk laksatyvų, jei gavai 

odos išbėrimą, ar turėjai tokį 
šbėrimą, paėmęs juos pirmiau.

7. Neimk laksatyvų, kai ŠTAI- 
PAKITO VIDURIŲ VEIK- 
ir ji tęsiasi daugiau negu 
savaites. Neimk jų ir tada,

LA 
dvi

reikės pradėti sveikai maitintis | kai vidurių veikla pakinta laiks 
ir atsakančiai ilsėtis. Todėl liau | nuo laiko. Tais atvejais pasitark 
kimės nuo dabar žaloję kepenis j gydytoju, kol dar laikas, nes 
Įvairiais nuodais. Kitų sėkmingų Į pavėlavus, gali gautis nepalai- 
vaistų nuo kepenų ligos nėra.

Pakenktoms kepenims kenkia 
i net aspirinas, net kieti viduriai, 

net įvairūs kiti be reikalo taip 
dažnai žmonių naudojami me
dikamentai. <) ką yru čia kalbėt 
apie svaiginimąsi apie_ rūkymą 
apie druskos gausų vartojimą 
*r ^,v SU mėgiamą PERSI 
VAIJiV.MĄ, ypač mėsos gausų 
vartojimą.

Kepenims susirgus, prisieis 
vengti BALTYMŲ, gausiai ran
ds mų mėsoje. Ma^ baltymų aki 
limo padariniai (amino rūgštys, 
žmonija) ima nuodyti kūną, 

įvpąė smegenų, kai kepenys ne- 
I gali jų paversti { nenuodingas 
^medžiagas. Mityboje visi pensi 

nirrkai bėkime iUk> gyvulių, o
* sliekini ės prie augalų — augali
nio maisto: vilkime VEGETA 
KAIS, pieniškais.

I >ouid žala (vėžys žarnoje per
daug išaugti, kaip dažniausiai 
atsitinka).

8. įpratimas į laksatyvų var
tojimą yra labai rimta negero 
vė. Tokie įpraicliai tik ir gyve
na laksatyvų pagalba. Jie kitaip 
leist užtina savo vidurių. Tokie 
pakenkia žarnų nervams, rau
menims ir audinianis. Būtinai 
britk su gydytoju bei gailestin- 

Ua seserimi, jei vartoji laksa 
lyvus.

t). Minėti sėleniniai, mėšlą di
linantieji (bulk forming laxa
tives) vidurius liuosuojantieji 
vaistai Uiri savyje daug cuk-; 
.aus, druskos ir miltinių krak-.

- molinių medžiagų (carhohy- 
1 ra les angliavandenių). Jei
žmogus turi pris 
'imu negerovių 
mažai saldumo ir

laikyti dėl tu- 
licso maisto^

be druskos tu-
I

Amerikos Legiono Dariaus - 
Girėno posto NT. 271 50 metų 
sukakties banketas įvyks š.m. 
spalio 8 d., penktadienį, May- 
field salėje, 6072 S. Archer 
Ave., Chicagoj. Pradžia 6 vai.

vak. šio banketo pirmininkas 
yra John Paukštis. Rezerva
cijoms galima jam paskam
binti tel. 523-0546. Bilietų ga

lima įsigyti ir Naujienose.'

Į SOME CHICAGO MOTOR CLUB TTF3 OH

EXPRESSLY

IF YOU MlVB

THE R*

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES—. <

XX/LL RUN INTO TPOUece r 
THERE'S A SUOOeN STOP WHIG8 
VOU5ZE FOLLOWING TOO ClOSEVK^
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HAMILTONAS, ONT., KANADA
ŠAULIŲ GEGUŽINĖ

Vilniaus šaulių Rinktinės Mo
terų padalinio ruošta gegužinė 
buvo sėkminga. Gegužinę orga
nizavo Vilniaus šauliu Rinki
nės Moterų padalinio vadovė š. 
Stasė Petkevičienė, iš Hamilton 
no, kuri Jvyko^š. m. rugpiūčio 
mėn. 23 d. Hamiltono,Medžioto
jų klubo ‘Giedraitis” patal
pose. { ‘ .

Gegužinei ruošti laikas nebu
vo palankus, nes gegužinės ruo
šimo diena pasitaikė Petinga.' 
Antra, tuo metu ‘‘Tėviškės ži
buriai” kaip tik buvo atostogo
se. Daug laiškų teko rašyti Ka
nados .Vilniaus šaulių Rinktinės 
Moterų padalinio vadovei š. Sta
sei Petkevičienei, kviečiant sve
čius iš toliau atvykti į ruošia
mą gegužinę Tokį laišką gavau 
ir aš. Nors oras buvo blogas, vis 
'dėlto į gegužinę nuvykau. Dėl 
blogo oro,gegužinė vyko Hamil- 

. tono Medžiotojų, Meškeriotojų 
klubo “Giedraitis” patalpose..

■ šis klubas turi keliolika akrų 
žemės, kur yra tinkama vieta 
šaudymo sportui.

Ši gegužinė buvo skirta dau
giau klubo paramai. Gautas pel
nas buvo padalintas sekančiai: 
žurnalui “Kariui” $50.00, Hamil
tono Medžiotojų khibui “Gie
draitis” •— 639.62.

Už tokios sėkmingos geguži
nės suorganizavimą, tenka, di
delis kreditas 'Kanados Vilniaus 
Šaulių Rinktinės Moterų pada
linio vadovei š. Stasei Petke vi

darbšti. Nepagaili ji ir aukų, 
kai liečiami bet kokie lietuviški 
reikalai. Todėl, jei bet kas yra 
organizuijama, Petkevičiai tuoj 
įsijungia tiek su darbu, tiek su 
pinigu. Užtai jie visų yra mė
giami ir gerbiami.

I šią suruoštą gegužinę atsi
lankė didelis skaičius ir šaulių, 
ir svečių ne tik iš arti, bet ir iš 
tolimų vietovių. Čia matėsi tesii 
ninkas Marijonas Snapštys, iš 
JAV; Kanados Vilniaus šaulių 
Rinktinės pirm. š. J. Šiaučiulis, 
iš Montreąl’o; šauliai—O.Mylie- 
nė ir A. Mylė; L Petrauskas, iš 
Toronto; šauliai M. ir St. Jokū
baičiai; A. ir V. štočkai; Pečiu
liai; B. Savickas ir kit. Buvo net 
ir iš Niagaros pusiasalio šaulių.

Gegužinė buvo turtinga ir lo
terijos fantais. Loterijos bilietus 
platino š.Marija Jakubaitienė, iš 
Toronto. Loteriją pravedė jau
nosios kartos veikli šaulė Klara 
Deksnienė, iš Hamiltono. Buvo 
pakankamai įvairaus karšto mai 
sto. Svečiams neteko “badauti” •

Poniai š. Stasei Petkevičienei 
linkiu ir toliau sėkmės šauliš- 
koje veikloje..

* * * įį 
Šauliai Stasė ir Andrius Pet

kevičiai, vietoje “Draugo”, užsi-1 
sakė -Naujienas.nes įsitikino,kad ? 
Naujienos duoda teisingas ži-^ 
nias apie šaulių veiklą ir besąly- ’ 
giniai pasisako prieš Lietuvos

* Buvusieji Lietuvos Teisingumo ministerijos rūmai, ant kurię buvo užrašas:
L "Teisingumas yra valstybes pagrindas"

lu ministrus, kurie renkasi Eu- 
jupus pvlitiu'O bendiadaibuvi
mo veikloje, susitarti dėl ben
dros pozityvios laikysenos 1979 
m. Jungtinėms Tautoms pada
ryto pranešimo atžvilgiu.

2. siūlo Pabaltijo valstybių 
klausimą peiducti Jungttinių 
Tautų dekolonizacijos komi si -

čienei ir jos talkininkėms. Besi-i 
baigiant gegužinei, jos vyras 
šaulys Andrius jau buvo paruo
šęs ir gegužinės apyskaitą.

Tenka pasakyti, kad šaulė 
Stasė Petkevičienė yra reto są
žiningumo moteris ir labai

i*.
m. spalio 27-28 d.d. posėdyje pa
skyrė p. Otto von Rabsburg pra
nešėju.

Politinis skyrius savo 1982 m. 
vasario 24-26 d.d. posėdyje svar
stė paruoštą darbo dokumentą 
š’uo klausimu.

Politinis skyrius savo 1982 m. 
balandžio 28-30 d.d. posėdyje tik 
rino potiektą pranešimą ir priė
mė jame išdėstytą nutarimo pro 

okupantą rusą ir jo bendradar- 1 jektą. 
bius.

Kaip Naujienų koresponden- Europos Parlamentui šį ! moty- 
tas iš Kanados, sveikinu gerbia- vuotą pasiūlymą padaryti nuta- 
mus Stasę ir Andrių Petkevi- rimą:
aus, tapusiais Naujienų prenu-| SICLYMAS PADARYTI 
meratomis. Naujienos visų hej NUTARIMĄ
tuvių larkrasts, ir kovoja uz \\

Politinis skyrius perduoda

r f

būti nepriklausomomir ir tapo- 
gi reikalauti plebiscito šiuo klau 
simu,

— susipažinęs su Helsinkio 
Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo konferencijos baigia
mojo akto aštuntuoju straips
niu, kuris sudaro pagrindą tau
tų apsisprendimo teisei ir taip
gi jų teisei visiškai laisvai (ka
da r kaip jos ras tinkamu) nu
statyti savo vidaus ir užsienio 
politinę padėtį

— kreipdamas dėmesį į faktą, 
kad Sovietų Sąjunga 1940 m. 
okupavo šias ?ki tol nepriklau
somas valstybes, kad ji tai pa
darė pasiremdama Motoloto — 
Ribentropo paktu, ir kad ta oku-

ALEKSAS AMBROSE

KULTŪRINĖS CHICAGOS LIETUVOJ 
ORGANIZACIJOS

(Tęsinys)

šios organizacijos tikslas bu
vo: 1) Jungti tarnavusius ka-

’ ’ riucmcnvje vyrus, taip pat ir
J ‘1 ’ .. .v, . i .i I netarnavusius. 2) Kovoti dėl

3. išreiškia nuomonę, kad kon
ferencijos, tikrinančios Helsin
kio konferencijos ba;giamojo ak 
to vykdymą, atkreiptų dėmesį į 
tų tautų sunkia padėtį, f

3. išieikšia viltį, kad užsienių*, 
re kalų ministrai nesivaržytų pa 
sisakyti dėl įvykdymo šių tautų 
aspiracijų, liečiančių jų valdy- 
mosi formas,

5. įpareigoja savo pirmininką 
perduoti šią rezoliuciją Europos 
Bendruomenės valstybių 
niu re;ka.!u ministrams, 
sueina Europos politinio 
dradarbiavimo rėmuose ir 
gi Europos Bendruomenės 
stybių vyriausybėms.

MOTYVAI

Lietuvos laisvės, siunčiant Lie- -i 
tuvos kariuomenęn savanorius, 
aukas, skelbiant protestus prieš 
Lietuvos priešų siekius. 3) Pa
dėti Lietuvos valstybei stiprėti,

žiaus skyrius. Kiek vėliau įsteig
ta šv. Vincento Pauliecių Rė
mėju Draugija, kurios tikslas 
buvo surinkti rūbus ir pinigų 
Lietuvos varguomenei sušelpti. 
Buvo surinktas kone visas lai
vas rūbu/ kurių persiuntimas 
kainavo $7,000. Dr. A. Rutkaus
kas buvo pasiųstas Lietuvon iš
tirti ekonominę ir politinę pa-

ucu sietuvos vaisiyuei supieu. dėtį vief «e 1919 m per minė- 
gmti jos reikalus bei garbę ir kt.Į ,ao nr„ani„Hia'c t h,.vn
Chicagos mieste suorganizuota!
7 kuopos, o priemiesčiuose dvi ’ 
kuopos. Bridgeporte buvo 3-oji Į 
kuopa, jos pirmimnkas buvo S. ? 
Darius ir joje buvo apie 80 na- j 
rių. Town of Lake 1 kp., o West- 
sidėje.7 kp. Susivienijimas tu
rėjo apie 500 narių ir veikė iki | 
1925 metų. 1920 m. įvairių pa
rengimų melu surinko $2,521.65

* aukų. Pinigai per Lietuvos Mi- 
{ siją buvo pasiųsti Lietuvos vy- 
j riausybei, kad ši juos panaudo- 
tų ten, kur bus labiausiai rei- pasau-
kalinga.

j tas organizacijas Lietuvon buvo 
‘ pasiųsta $39,000. * j

1919 nr. pradžioje J. K. Milius 
-___ _ __ patalpose jau

nu vyrų susirinkimą, kuriame 
buvo nutarta įsteigti Lietuvių 
Savanorių Sąjungą. Kai įsistei
gė 10 tokių skyrių-būrių, buvo 

(išrinkta centro valdyba: pirm, 
i Jonas Romanas, sekr. V. Vaš- 

kelis, organiz. J. K. Milius. Vė
liau sąjunga buvo pavadinta 

j “Lietuvos Laisvės Sargai”, šiaip 
juos vadino Lietuvių Brigada. 
Jie veikė iki 1921 m. Buvo su- 
telkta apie 1,000 narių. Briga- 

vietų Sąjunga yra likusi pasku-i Suorganizuotas Lietuvių Duo- dos reikalams Amerikoje vesti, 
tinė didžioji kolonijinė imperija ’ nOs Kepyklų Savininkų Susivie- Lietuvos vyriausybė paskyrė Fi- 
pasaulyje. Tai galioja ne tik ru- nijimas, į kurį vėliau buvo pri- nansinės komisijos narį majorą 
sų okupuotoms teritorijoms Azi-j iinti ir duonos išvežiotojai. Ta- P- Žadeikį.“ Tarp. Miliaus ir Ža-

užsie- 
kurie 
beri
ta i p- 
val-

Šiuo laiku, kai visame 
lyje vyksta dekolonizacija, So-

sų okupuotoms teritorijoms Azi-j j - -
joje—Sibirui ir centralinei Azj- (ja pavadinimas buvo pakeistas 
;ai, bet ir Europos tautoms,ypač į — Kepyklų Savininkų ir Išve- 
toms, kurios po Antrojo pasauli- žiotojų Susivienijimas. Jam pri- 
nio karo buvo pavergtos Mask.: klausė, šie duonos kepyklų savi- 
vos hegemonijai. Šį faktą iške-' ninkai: L. ir V. Kučinskai, K. 
,lia ne tik kiniečių “dvylikos ne- Marozas, D. ir P. Pivaronai, A. 
lygių sutarčių” sąvoką, bet ir Vertelka, W. Šimkus, J. ir J. 
ne europiečių/asmenybių, kaip Rjmkai, J. Baranauskas, M. Ka- 
prezidentų Senghor ir Hou., valiauskai, broliai Vitkauskai, 
phouet-Boigny pareiškimai. 1 Juknis, Norvidas. Susivieniji-.

Režimas, kurį Sovietų Sąjun-Į mas veikė iki 1936 metų.
ga, vadovaudamosi Hitlerio — prie. Tautos Fondo suorgani- 

^talino paktu; irgi žinomu kaipo juotas Lietuvos Raudonojo Kry- 
^Molotovo — Hibentropo paktas, < 
įvedė trijose Pabaltijo valstybė-j 
se, būtent, Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje, pilnai atitinka kolo
nializmo sąvokai. Pasinaudoda- 
Tna-tuo, kad Hitleris užkariavo 
Praiicūziją, 1940 m. birželio mė
nesyje; raudonoji armija okupa-

deikio prasidėjo ginčai konsti
tucijos klausimais. Milius norė- 
jo įvesti kapeliono etatą, bet Ža- 
deikis buvo linkęs š‘ą sąjungą 
prilyginti Lietuvos Šaulių S-gai.

New York o valstijoje buvo in
korporuotas Lietuvių Mechani
kų Sąryšis, šios organizacijos 
inkorporacijos dokumente sako
ma, kad tai buvo $200,000 pa
grindinio kapitalo, organizacija. 
Šero kaina $50. Organizacijos 
centras buvo New Yorke. Inži
nierius V. Vaitkus buvo pirm., 
o sėkret. — J. Kripaitis; Lietu
vių Mechanikų/Sąryšis turėjo 
savo skyrius įvairiuose Ameri
kos miestuose. Chicagos sky
riaus organizatorium buvo veik
lus lietuvis K. čepukas, gyvenęs 
šiaurinėje miesto dalyje?

(Bus daugiau)

Tautos laisvę. Todėl ir remkime liečiantį padėtį Est^J^Latyrjb^ pači j a tebesitęsia -ir dabar, 
susipažinęs^ su 

padaryti nutarimą, liečiairtį /jpa-; 
dėtį Eustijoje, Latvijoje ir Lie
tuvoje (Dok. 1-777/80), < į

—susipažinęs su politinio sky
riaus pranešimu (dok.),

1. ragina Europos BendiTiO- 
ęnenės valstybių užsienių reika-

Naujienas’
J. Šarapnickas

Europos parlamentas už laisvą Pabaltijį
- Europos parlamentarų nuta^ 
rimali Jiečią-Estijos,Latvijos ir 
Lietuvos padėtį su dideliu dė
mesiu yra sekami Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo komiteto 
ir politinių partijų.VLIKo pirm, 
dr. K. ’Bobelis jau 1980 m. savo 
vizito metu Europoje užmazgė 
pažintis • su Europos Parlamento 
vicepinrįįo dabar VLIKas inten
syviai rengiasi tolimesniems žy
giams. Kotaktus su parlamento 
krikščiomlm demokratais ir so
cialistais palaiko lietuviai krikš-

į j e ir Lietuvoje.
....Europos Parlamente^'

— priėmęs dėmesin 1979 m. 
balandžio 13 d. bendrą pareiš
kimą, kuriame 45 ^Estijos, Latvi- 

Į jos ir Lietuvos piliecliai ragina
mi jos dr Lietuvos piliečiai ra.gir

tuvą, Latviją it Bstijąt—
Europos Parlamentas,
Projektas pranešimo , liečian

čio padėtį Estijoj s, Latvijoje 
ir Lietuvoje.

Pranešėjas: Ponas^ Otto- vonj 
Habsburg. -i. . <

1982 m. kovo mėn. 31 d.
Europos Parlamentas savo 1981 

m. sausio mėn. 12 d. posėdyje 
perdavė politiniam skyriui atsto. 
vų Scott — Hopkins ir kitų pa
tiektų. nutarimo prijektą, lie-

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

eionys: 'ssodaltstot | čiant{ padėtį Estijoje, Latvijojs
sos dvi partijos. Europos Parla- ir Lietuvojį (Dok 1-777/80).. j 
mentė yra maždaug lygios skar-, - : Į
sos dvi partijos. Europos fcarla-

v . - autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos’lietuvių istoriją 
(1869 —1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

, ■ * Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

ąo visas tris Pabaltijo valsty
bes. Šios agresijos vaisiai dau
gumos Europos valstybių kol 
kas dar formaliai nepripažinti; 
Jungtinės Amerikos Valstybės, 
Australija, Kanada ir D. Britani
ja dar ir šiandien pripažįsta 
Pabaltijo valstybių sąVoką tegu 
ir. neišreišktą organizuotos val
džios formoje.

; Istoriniai visos trys Pabaltijo 
j tautos priklauso vakarų kultūj 
‘ raii Jos naudoja lotynų abėsėlę, 
ne kirilicą. Jų religijos yra va- 
karietinės: -Estijos ir' Latvijis 
evangelikų - liuteronų, Lietu-

• voje — Romos katalikų. Jų kal- 
1 bos ne slavų*, kilmės. j

LKRS Biuletenis

FU® V

I

3
Politinis skyrius savo 1981 m. 

rugsėjo 27-28 d. d. posėdyje nu
tarė šiuo klausimu paruošti pra
nešimą.

Politinius skyrius savo 1931

čįumi ir sudaro absoliučią - dau
gumą. Biuletenio skaitytojams 
perduodame ištisai Europos Par 
Limento procedūras, nutarimus 
įf motivacijas, liečiančias Lie-

M

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

SIUNTINIAI I LIETUVA
ĮKAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

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

Didelis' pasirinkimas geros rūšies jvairių prekių.

MARU A NOREIKIENž

- : Cosmos Parcels Express Corp.
XARQUETl’E GIFT PARCELS SERVICE 

1501 W. 69th St, Chicago, IH 6062? ♦ Tel *25-2781

riLANTINAI

£759 J¥. 71«t Si, Chicago, IR
■ tfrmnwGAi sptldgmi receptai * fanntk mat sal

dumynai • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

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 studijuott

f T-l-. £rina £25. Kieti virbeliai.

t LTTERATCRA, lietuvių literatūros, meno Ir moksle 
1954 m. metraštis,. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vine® 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcrnlko, V. Stankoi, 

: J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V* 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ti 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašuboo, A. Rūkitelės Ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 385 puri, knyga kainuoja tik 83.

e DAINŲ ŠVENTES LA L h (JOSE, poetės, rašytojoj Ir tsa- 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
Iventes jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems,' gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi, kainuoja 82.

• VleNHO ŽMOGAUS G V vein 1MAS, Antano Rūke apraJy. 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausu 
gyvenimo bruožų apralymas, bet tiksli to laikcrtarplo buities h’te- 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 82. ,

Įdomiai parriyta studija apie Rytprūriua, remianti Pakalnė! k 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai jdomfls kiekvienam 
BetuviuL Leidinys fllustruotM nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai Ir jų vertiniai f vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių lemttapia. Kaina M,

KĄ’ EAUMXS TUMI, raiytojoi Petronėlės OrintaTtėa atri« 
minimai Ir mlntya apie asmenis ir vietas neprlk. Lietuvoje ir pir
maisiais bolievikp okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 83.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras- 
tas ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio Jailnsko knygoje apie Julians Janonio gyvenimą Ir poe» 
riją. Dabar būtu ji galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja |(L

> SATYRINIS NOVELES, SL loečenko kūryba, J. VahiSa

Knyifot gAttnamotf Naujiena*., 17W So. St,

3 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Wednesday, September 8. 1982
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sukeiams pavyko apgauti kelis lietuvius ir sužinoti, ko
kiame banke ir kiek jie pinigų turi, bet kai pastarieji 
patyrė, kuriems tiklams tie egzaminai buvo sudarinėja
mi, tai padavusieji nuėjo ir tuos sąrašus atsiėmė. Ir gerai 
padarė. Tiktai patikimiems žmonėms-gali pasakyti, ku
riame banke ar taupymo bendrovėje laikai savo santau-

A* »f I, 19*1
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Chicago H5-00 per year, >24-00 per 
fix months, $12.00 per 3 month*. la 
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Nekalba Tarptautinės teisinės kolegijos vardu pasi
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Kaip rusai gaudo Amerikos 
lietuvių dolerius

Dabartiniu metu Amerikoje yrą keletas lietuvių, ku
rie vykusiomis finansinėmis transakcijomis susitaupė 
šiek tiek pinigų, bet šiaip didelė lietuvių dauguma dole 
rius turi labai sunkiai uždirbti. Jie uždirbtus pinigus 
laiko lietuvių Įsteigtose taupymo bendrovėse ir gauna ne
didelius procentus. Jeigu neskaityti po karo atsiradusių 
lietuvių gydytojų, lupančių ligonius ir susikrovusių mili
jonus, tai, bendrai paėmus, lietuvių darbininkų santau
pos labai menkos.

Bet Sovietų Sąjunga, prijungusi nepriklausomą Lie- 
tuyą pri’ė Sovietų S-gos, ’naudoją JAV; gerą širdį, lupa į? 
Amerikoj dirbančių, lietuvių sunkiai uždirbtas santaupas. 
JAV vyriausybė nepripažįsta Lietuvos įjungimo Į Sov 
Sąjungą, bet. sutiko leisti Amerikos lietuviams palikti 
savo* santaupas arba jų dali pavergtoje Lietuvoje gyve 
nantiems Amerikos lietuvių broliams, seserims arba jų 
vaikams.

JAV vyriausybė žinojo, kad Amerikos lietuviai mili
jonų nepalieka, tai ji ir leido perleisti santaupas Lietu
voje likusiems ir dideliame varge gyvenantiems broliams 
ir seserims.

Jeigu Sovietų valdžia nesikištų i Amerikos lietuvių 
sunkiai uždirbtus pinigus, tai tuo reikalu mums ėja ne
reikėtų kalbėti, bet kadangi Sovietų valdžia prievarta pri
sijungė Lietuvą, kad galėtų išnaudoti Lietuvos lietuvius 
ir ištiesti savo kruvinus nagus ir Į Amerikos lietuvius, 
todėl Į tai mums reikia atkrepti dėmesį. Sovietų valdžia 
sudarė specialią tarptautinę organizaciją, kad galėtų iš
aiškinti ir prieiti prie lietuvių sutaupytų dolerių.

Latvių ir estų Amerikoje yra tiktai saujelė, bet lie
tuvių Amerikoje yra beveik milijonas. Lietuviai rusams 
labiausiai rūpi. Amerikoje yra didokas ukrainiečių skai
čius, tai jie bando prisitaikyti ir prie ukrainiečių, kelių 
gudų, gruzinų ir kitų rusų pavergtų bei iš Rusijos pa
sprukusių žmonių.

Rusai Maskvoje sudarė Tarptautinę teisinę kolegiją. 
Tos kolegijos tikslas nustatyti, kur gyvena lietuviai, kada 
jie mirė ir kiek paliko pinigų. Grupė lietuvių buvo pasi-

., ■■ ■ ... —   - — —

jog tai esanti gydytojų kolegija sužeistiems (injured) pa- < 
dėti, bet tikrumoje tai yra kolegija išlupti iš lietuvių 
paskutines jų santaupas.

Ta “tarptautinė kolegija” Amerikoje turi savo ądvo-1 
katu grupes New Yorke ir Chieagoje. Kai tiktai Ame- j
rikos lietuvis ar lietuvė miršta, tai tos kolegijos advoka
tai ir prisistato į teismą, reikalauti lietuvių paliktų san
taupų. Jeigu jie nežino, tai ir neieško- palikimų. Bet ta 
“injurkolegija” pasisamdo žmones Amerikoje, kurie spe^ 
cialiai ir gaudo mirusius lietuvius. Chieagoje yra vienas 
“injurkolegijos” pasamdytas parsidavėlis, kuris suranda 
būdus sužinoti, kas mirė, kur mirė, kada mirė ir kiek 
pinigų paliko. Tas fruktas tuojau praneša Maskvoje vei
kiančiai “injurkolegijai”, o ši jau užkinko visą savo apa
ratą — reikalingus agentus, advokatus ir kitas priemo
nes, kad galėtų pačiupti visą palikimą. Jeigu viso negali 
gauti, tai kabinasi prie dalies.

Lengviausia tokiems agentams nepadėti žiniomis iš 
mirties pranešimų laikraščiuose ar per radią. Dabar dau- • 
guma mirties pranešimų eina Į Draugą, tai iš šio laikraš
čio agentai daugiausia ir pasinaudoja. Naujienos mirties 
pranešimo skelbėja įspėja apie mirties pranešimo tekstą. 
Pataria pranešimą, taip suredaguotų kad Maskvos agen
tai nepajėgtų- reikaįirigų žinių gauti. Nuo Maskvos agen
tų reikiagintišvisomis-priemonėmis. ; •

Prieš pora metų .į Ameriką buvo atvykusi Maskvai u 
tarnaujanti advokatė. Chieagoje jj niekė nepešė, bet Bos-,. 
tone ji pajėgė sukviesti didoką teisininkų in visuomenės 
narių dalį ir įtikinėjo, kaip lengviau sutvarkyti paliki
mus, bet kai jos paklausė, ar rusai leidžia tuos paliki-: 
mus išmokėti Amerikoje gyvenantiems vaikams, tai ji
nustebo, jąi buvo naujas dalykas, jokio įtikinančio paaiš
kinimo nepajėgė palikti. 2

Šių metų liepos 15 d. Tiesos paskutini am p puslapyje 
yra įdėtas toks “injurkolegijos” garsinimas:

‘Injurkolegijos atstovybė Lietuvos TSR prane
ša, kad

“JAV mirė Barbora Vaitkus, Jono ir Oąos Jana
vičių duktė. Jos vyras buvo Antanas Vaitkus. Ieš
komi jos giminės.

“JAV mirė Emilija Imelytė, palikusi palikimą. 
Ieškoma jos motina Marijona Imelienė, ir jos vaikai.” 
Jeigu Barbora Vaitkus paliko gerai parašytą paliki

mą, tai šitas “injurkolegijos” skelbimas Vaitkaus šeimai 
nepakenks. Bet jeigu jokio testamento ji- nepatiko, many
dama, kad visas palikimas eis josios vyrui ir vaikams, tai 
ji klydo. Rusai privers Barboros Janavičiūtės Vaitkuvie
nės gimines reikštf pretenzijas į žmonai prįkjaųsan-

JONAS BALYS

IMPERIALIZMO LIGA
LIETUVIŠKO IMPERIALISTO NUSIPAISTYMAS

Pagal “Dabartinės lietuvių 
kalbos žodynai žodis “paistyti” 
reiškia “niekus kalbėti, sapalio- 
b". Ne kitaip galima pavadinti 
ir'Vinco Girdvainio (jei tai tik
ra pavardė,. o ne slapyvardis) 
iigų rašinį “Negalime tylėti ir 
toleruoti”, paskelbtą “Laisvo
sios ‘ Lietuvos” š. m. Nr. 9-11.

rusams ar latviams.
Kur tik apsigyvena daugiau 

lietuvių, ten jie leidžia savo kny
gas ir laikraščius, stato bažny
čias ir mokyklas, suorganizuoja 
chorus ir teatro trupes, bei iš
vysto kitą kultūrinę veiklą. Tik 
vienoje Čikagoje per paskutinį 
pusšimtį lietuviai išleido ir lei-

Tas straipsnis skirias “paplak-1 džia šimtais daugiau knygų ir 
ti” mane už tariamą didelę nuo
dėme, — anai, aš esąs pareiškęs, 
kad-^Karaliaučius niexad nėra 
buvęs Lietuvos valstybės apim- 
•iyifir. todėl jis Lietuvai ir negali 
.prjklaiįS)^’7- Nieko nepadarysiu 
toks5 yra;: istorinis - faktas. Kars - 
laauėių jsteigė-ne lietuviai ir net 
ne senieji prūsai, jokio “Tvanks
tės” miesto ten nebuvo, bet pilį 
ir miestą įsteigė kryžiuočių or
dinas 1255-58 m. Visiškai netie-

laikraščių, negu buvo išleista 
Karaliaučiuje visais laikais. Jie 
čia įsteigė ir išlaiko net lietu
viškų opera, ko Karaliaučiuje 
nebuvo. . \

. Dėl istorinių aplinkybių, reli
ginio ir tautinio persėk iojmo, 
lietuviai buvo priversti Prūsijoj 
spausdinti ^savo knygas ir laik
raščius. Prūsijos gyventi jams 
tai buvo tik gera proga pasipel
nyti. Negi vokiečius Otto von

sa, kad-visos lietuvių tautos at- 
gįmiiaas kiięšriš Prūsų, kad Ryt-- 
prašiai yra Lietuvos atgimimo 
-židinys, romantizmo lopšys 
ir 1.1. Jei pirma lietuviška kny-' 
ga buvo išleista Karaliaučiuje 
pabėgėlio iš Didž. Lietuvos Maž
vydo, kuris buvo persekiojamas, 
dėl protestantizmo ir turėjo 
bėgti iš Vilniaus (kaip ir Rapai- 
bonis, ir Kulvietis), tai tik pri
puolamas reiškinys. Reikia žino
ti, kad yra, toks pat istorijos 
pokštas, dtai pirmoji senąja ru
sų (kiti sako — gudų) kalba iš
leista knyga “Apostol” buvo at
spausta Vilniuje 1525 m. Taip 
pat Vilniuje buvo atspausta ir' 
pirmoji knyga latvių kalba. Dėl 
to Vilnius nėra

Mauderode ir kitus, kurių spaus
tuvėse buvo atspausdinta daug 
lietuviškų knygų,, padarysime 
lietuviškais romantiškais pat
riotais? Tie Didž. Lietuvai skir
ti patriotiniai katalikiški ir 
priešcariniai leidiniai buvo vi
siškai neįdomūs mažlietuviams.« 
Jie turėjo savą gotškemis rai
dėmis spausdinamą protestan
tišką religine literatūrą ir pro - 
kaizerinius laikraščius.

Perdėtas patriotizmas — 
nerimtas dalykas

“Auszros” laikais Višteliaus
kas tikino, kad ir Adomas su 
Jieva rojuje lietuviškai kalbėję. Į 
Basanavičiui trakai ir frigai, j

. — tai vis buvę lietuvių prosene- 
] liai. O kur lietuvių neranda Č. 

(ied^audas, bombarduojąs savo 
rašiniais lietuviškų laikraščių 
redakcijas iš Kalifornijos... To 
koms pasakoms šiandie joks 
rimtas ir išsimokslinęs lietuvis 
nebetiki. Tokia pat fantazija 

, yra visos kalbos apie Karaliau
čiaus lietuviškumą ir norą jį žūt 
būt prisijungti prie Lietuvos. 
Niekados jis Lietuvai nepriklau
sė, dabar nėra nei mažiausių 
perspektyvų, kad jį mums kas 
nors dovanotų, pagaliau jis 
mums būtų net didelė demogra
finė ir ekonominė našta (apie tai 
bus dar kalbama vėliau). Visa 
xai reikia laikyti nesveiko inipe- 
rlalizmo svajonėmis.

Šaralauuius vokiečiamsz sukc- 
iia tokius pat jausmus, kaip Vil- 

, nius lietuviams, juk Karaliau
čius buvo Prūsijos valstybės lop
šys ir sostinė. Jis nepriklausė 
prie vadinamos “Klėin-Litauen” 
arba “Preussisch-Litauen”. Abu

joks “lopšys”Račkui gotai ir Šliūpui geruliai

terminai buvo vokiečių pasida
ryti it-vartoti- nuo lt>18 ikr 181 <8 
grynai adnunistratyviniam rei
kalui, pažymint tuos valsčius 
(Aembterj, kur tada gyveno 
daug lietuvių. Pasižiūrėkime į 
senus vokiškus žemėlapius ir 
matysime, kad Sembos pusia
salis ir Karaliaučiaus miestas su 
apylinkėmis prie tos srities, va
dinamos “Litauen” arba “Mažo
sios Lietuvos”, nepriklausė.

Abiejose Vbkietijose šiandie 
vėl yra virš 70 mil. gyventojų. 
Tai didelė ekonominė, demetra- 
fine ir militarinė jėga, su kuria 
pasaulis vėl skaitosi. Lietuva 
negali save laikyti “karo būklė
je" su visais savo kaimynais. 
Mūsų imperialistai vis pamiršta,

čią dalį. n,~ ~ . ......
Daug sudėtingesnis Julijos Imelytės klausimas. Jeigu Jeigu Imelytė paliko testamentą, tai.josios motinos advo- 

Imelytės motina dar gyva, tai rusų samdyti Amerikos ad-: katai landžios į teismus ir reikalaus didelės palikimo 
vokatai užves bylą ir reikalaus atiduoti jai visą palikimą.1 dalies.

kad lietuvių tėr4 nepilni 3 mili- 
jonai.

(Bus daugiau)

p-KK.fE jav/Taupymo bonu\.

VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS

RAGANIUS
ZEMAITUŠKA

(Tęsinys) .
— Dopatrz, niech sobie skosi cztery wozy i 

mnie przewiezie cztery.
Dažnai atsitikdavo, kad ne vienam “šiliniui” 

pristigdavo pavasari duonos, o pinigų nusipirkti 
ne visados turėdavo. Sunkioje padėty ne vienas 
įsidrąsindavo kreiptis pas kleboną pagalbos pra
šyti.

— A, Jonas Purpi#lis iš Šileinių, — sutikdavo 
tokį Žemaitukas. — Ko atėjai?

— Su bėda, dvasiškasis tėveli, — siekia bu
čiuoti ranką dvasiškam tėveliui parapijietis.

— Žinau jau — vaikams duonos neužteko, « 
kišeniuje vėjai švilpauja.

— Odmierz mu tam osminę zboža. Niedi na- 
karmi dziatki.

Pasitaikydavo, kad žemaituko sesuo mėgin
davo tokiu atveju protestuoti — patiems pristigti 
gali.

— Nesikišk, ne tavo reikalas, — numodavo 
ranka žemaitukas. — Iš bado nemrisįme. Kunigas 
'"»d ir nuogas raiste atspės, ir tei> jam ^Dievas 
^aoė.?. ' ’ ■ . - - ■ ' i

Atitiki! "c, kad tikrai pačiam Žemaitukui 
pristigdavo, ;> j;. ’ arkliams šerti avižų. Tada arti- 

i- ■ 5* žemaitukas liepdavo žakris 

tijonui pakviesti klebonijon kurį turtingesnį pa
rapijietį, sodindavo jį su savim už stalo, vaišin
davo arbata, o kartais net pietumis.

— Avižų neturiu, — nusiskųsdavo tada.
Gal pas tave susiras. Už tėvų dūšeles pasimelsiu 
per mišias.

Ir avižų visados susirasdavo.. .
Kasmet, kalėdodamas, užėjęs Grigo pirkios, 

pašventinęs namus, atsisės, būdavę, Žemaitukės 
ant suolelio priešais stalo Ir klausia.: P.

— Na, tai ką gi, Grigai. Ir šiuosmet nepa
vaišinsi manęs?

Pirmais metais Grigas rausdavo, gal net nu
siminęs būdavo. Vėliau priprato ir vis tais pa
čiais žodžiais teisindavosi:

— Kad dar. dvasiškas tėveli, virtuvo nenusi
pirkau. O kuris gali būti vaišinimas be arbatos 
stiklinės?

— Na, pavaišins mane šiuo kartu kitas, -rr- 
atsikeldamas kalbėjo Žemaitukas. — Tik žiūrėk 
man, kad kitais metais ir tu maue pava-išiotai.

— Būtinai, dvasiškasis tėvelį, — užtikrinda
vo bučiuodamas kunigui ranką. — Kai tik virto- 
vą nusipirksiu, būtinai priimsiu su vaišėmis.

Per metus kelis kartus apeina Grigas visas 
krautuves, apžiūri ne vieną virtuvą, pasidera. Bet 
kai tenka mokėti; pakrapštęs pakaušį, pabara žy
dą krautuvininką, kad jis sąžinės neturįs, lupda
mas už menką daiktą tokius pinigus, ir — ati
deda pirkimą kitam kartui.

Būdavo, kad žmona imdavo jį barti.

— Vėl susilauksi, kad tave kunigėlis sugė
dins. Suderėjai, tai ir pirktai pagaliau.

E, -=T- sumodavo Grigas. — Virtuvas nepa
bėgs, o pinigai geriau tegul mano, o ne žydo kiše
niuje dar pagulės.

Tarp brigas virtuvo ir neįsigijo ir Žemaituko 
kalėdojančio su vaišėmis nepriėmė...

O pinigo Grigas tikrai turėjo.’ Kiek jo buvo, 
pątsai nežinojo. Negalima buvo ir šykščiu jį pa- 
MUdKnti — nd sau, nei savo šeimynai nesigailėjo. 
Mėgo pats skaniai ir gardžiai pavalgyti ir šeimy- 
ną valgydino gerai.

— Kada žmogus dirba, turi ir valgyti sočiai, 
kalbėdavo jisai. — Neseriamu arkliu nearsi, alka
no žmogaus darbu nepasidžiaugsi.

Net padienis samdininkas negalėjo pasiskųs
ti, kad alkanas nuo Grigo stalo atsikėlė ir kad val
gis buvo negardus, neskaniai pagamintas.

Ir savo ūkiui senas Grigas išlaidų nesigailėjo. 
Žiūrėje, kad visokis padargas būtų tvarkoje, kad 
gymriys, ypač arkliai, būtų įšerti, — kad nesar- 
ttOta būtų pasikinkius iš kiemo išvažiuoti.

Ne, nešykštus buvo Grigas, tik taupus ir ne
mėgo, kad jam pakliuvęs skatikas iš rankų leng
vai išlystų.

—Pinigas, brol, slidus, kaip ledas, ir tirpsta 
rankose irgi kaip ledas. Reikia mokėti jį sulai
kyti, — mokino jis ir sūnų ir samdininkus, kai 
tekdavo jiems algas mokėti. — Neužmiršk, kad 
pinigas sutaupytas — tai draugas įsigytas, o blo
gai iš rankų paleistas Dievui skundžiasi Už kiek

vieną skatikėlį, netikusiai sunaudotą, turėsi Die
vuli atsakyti.

Kai, būdavo, kaimynai nusiskųsdavo skatike 
, stoka, Grigas mėgdavo juos papeikti.

Neturi, kad nemoki taupyti. Pinigas ne
mėgsta to žmogaus rankų, kuris nemoka jo ver
tinti. Ir Dievas tam niekados nepadės, kas pinigo 
taupyti nemoka. Veltui išleistas pinigas — vel
niui džiaugsmas, dūšiai — žala.

Kada matydavo išgėrusį, neiškęsdavo, pa
mokslo neišdrožęs.

— Šiandien geri, o ryt verksi, kai Dievas tave 
už girtuokliavimą savo pirštu palies. Užmiršti, 
kad pragertas skatikas Dievui skundžiasi.

Kad jam pačiam pinigas iš rankų neišslystų 
ar pirštuose nesutirptų, nemėgo Grigū jo pas sa
ve kišenių j laikyti. Kiek pinigo turėjo, nežinojo 
gerai, nes didesniuose skaičiuose nenusivokė. K; d 
ir skaitė iš pradžios, bet jau seniai jam visi skai
čiai susipainiojo.

Kasų ir bankų žinoti nenorėjo, netikėjo, kad 
ten prasto žmogaus neapgaus ir jo pinigas ten 
nepražus. Jis kišdavo savo pinigus į butelius, su
vyniojęs popieriukus tūtelėmis.

Jau ne vieną ir ne du taip prikimštus turėjo. 
Laikė iuos riliai žemėj pakastus svirne, po aruo
do grindimis. j

(Bus daugiau)

4 — Naujienos. Chicago, I I. Wednesday, S?pt. 8, 1982



—

DR. PAUL V. DARGIS 
•YDYTOJAI IR CHIRURGAS

T«U M3-X7X7 arka tOr-tns

Service 855-4506, P»S« 06054

Vladas PUtvis

OK. teL 423-S3S0
Valandos pagal gn-arTą-Hmą

Dr. Jonas F, Mažeika 
DJUš. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street

C hi cages Lietuviu Našliu, Naši i u- 
kiu ir Pavieniu Draugiško klubo su
sirinkimas įvyks penktadienį, rugsė
jo 10 d., Vyčių salėje, 47th ir Camp
bell gatvės. Pradžia 6 vai. vakare. Po 
susirinkimo bus kavos.

E. AL McNamee, pirm.

Žemaičiu Kultūros klubo poatosto- 
ginis narių susirinkimas-įvyks trečia
dienį, rugsėjo 15 d., 1 vaL po pietų 
Anelės Kojak salėje, esančioje 4500 
So. Talman Avė. Nariai prašomi atsi
lankyti. Yra svarbių reikalų aptarti. 
Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rašL

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pos klubo narių poatostogmis susi
rinkimas įvyks sekmadienį rugsėjo 
12 d. 1 vaL po pietų Anelės Kojak 
salėje, 4500 S. Talman Avė. Nariai 
prašomi atsilankyti, nes yra svarbių 
reikalų aptartu Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St T«L 737-5149

Tikrinu akis- Pritaiko akinius 
♦ 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAIS SElBOTLs 
r<; j iNKStV, rUSLtS lg 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

ValaadoK aatrad. 1—4 pcjsM.

R. VILIAUS

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

tokiu adresu:
< Naujienos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

MMIffitfHIlllMliiilllllMlllW

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

: ....

(Tęsinys)

Ofise telefwMC 776-28*0, 
IwdMdlM Met: 448-5545FL OK ID A

Prostatos, inkstų ir ilapuma 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVK 
SL Petersburg, Fla. 33711 

TeL {8132 321-4201

TRANSLIUOS JJETUVIŠKĄ 
MUZIKĄ

Seton Hali universiteto radijo 
stoties WS0U-FM vadovybė su 
dideliu malonumu praneša, kad 
po vasarinės, pertraukos, nuo 
š. m. rugsėjo 15 d. vėl regulia
riai transliuos lietuvišką radijo 
programą anglų kalba, pavadin
tą “The Music of Lithuania”.

Programa bus girdima jau 
įprastu laiku: kas trečiadienio 
vakarą, 6:05 iki 7:00 valandos, 
89.5 FM banga- Jau 16-ieji me
tai, kai programai vadovaus 
prof. dr. Jokūbas Stukas,,dėstąs 
tame universitete.

‘ Programos tikslas yra: supa
žindinti plačiąją didžiojo New 
Yorko ir New Jersey visuomenę 
su lietuvių veikla, kultūra ir 
troškimais... Kiekvieną savaitę 
bus duodamos lietuviškos dąi- 
nos bei kūriniai; bus kalbama 
apie lietuvių kultūrines verty
bes, istoriją, kalbą, papročius; 
taip pat apie pastangas atgauti 
Lietuvai laisvę ir neprikiš uso- 
mbyę.

Įstatymas sekančiai nustato 
šaulių Sąjungos santykius . su 
Krašto Apsaugos ministerija:. 
“Sąjunga priklauso Krašto Ap
saugos ministerijai, kuri teikia 
jai instruktorius, duoda nuro
dymus ir kontroliuoja jos veiki
mą”. (Nr. 4) “Sąjungai leidžia
ma įsigyti ir laikyti savo žinio
je visų rūšių ginklai, kariškoji 
medžiaga ir prietaisai. Jų var
tojimą kontroliuoja -Krašto Ap
saugos ministerija; ^remdamasi 
atitinkamomis instrukcijomis ir 
nurodymais”. (Nr. 5) . Krašto 
Apsaugos ministeris turi ypatin
gą rolę šaulių S-gai gaunant pi
nigus iš valstybės: “Sąjungos

lėšos susidaro iš jos pajamų ir 
valstybės asignavimų... Valsty
bės asignavimas tegali būti duo
tas per Krašto Apsaugos minis- 
terj, šaulių Sąjungos Centro 
valdybai patiekus išlaidų ir pa
jamų sąmatą”. (Nr. 8) Eilėje 
atvejų šauliams duodamos tos 
pačios privilegijos kaip ir ka- 

j riams: “šauliai, dirbdami Vals
tybės gynimo darbą, naudojasi 
visomis kariu teisėmis bei pri
vilegijomis, nukentėję ar žuvę 
fronte. šauliai, _a.r teikdami pa
galbą .^aidžios ir savivaldybių 
organams, naudojasi pašalpo- 
unis ,ir-pensijomis kaip kariai”. 
(Nr. 6} ši& paragrafas laikomas 
nuo tcĘlįaį),.'kai Kraštą Apsau
gos ministerija patvirtino šau
lių S-gos įstatus, t.y. nuo 1919 
metų rugsėjo 15 d. (Nr. 6).

Be to, įstatymas įteisina Lie
tuvos Šaulių Sąjungą kaip juri
dinį asmenį (i\r. 7) ir trumpai 
pasisako dėl 'sąjungos vidaus 
santvarkos: “Vidaus Sąjungos 
organizacijai ir tvarkai nusta
tyti Ministerių- Kabinetas leidžia 
jai įstatus, -reindanfasis šiuo 
įstatymu”, (Nr. 9) Įstatymas 
dar kalba, apie organizacijos 
veikimo pabaigą: “Sąjunga nu
stoja veikusi, arba savo nutari
mu statute numatytu būdu, ar
ba valdžiai uždarius”. (Nr. 10) 

.“Sąjungai nustojus gyvuoti, 
Sąjungos turtas pereina valdžios 
žinion-”. Nr. 11) — Visos tiesio
ginės citatos ii Lietuvos šaulių 
Sąjungos Įstatymo, paimtos k 
Vlado M-ingėlos Tremties Tri
mite paseklbto teksto, (žr. Kai-

Jungai buvo nepaprastai didifis 
laimėjimas. Galima net būtų 
sakyti, jog įstatymo priėmimas, 
ta<n tikra prasme, buvo viso 
Pūtvio atkaklaus šauliiko darbo, 
vargo ir pastangų apvainikavi
mas. PBtvis labiau už viską ver
tino tautos valią, gilią demo
kratinę santvarką. Jo straipsny
je “Lietuvių karalius” tautos 
sielą simbolizuojantis karalius, 
atsisėdęs ant krivės kapo, kalba
si su elgeta, buvusiu knygnešiu. 
Knygnešys atsisako prašyti iš
maldos iš valdžios arba eiti į 
ubagyną, nes savo amžių prieš 
ponus be kepurės nesąs stovė
jęs. Betgi karaliui sako girdė
jęs, j°g seniems knygnešiams, 
kaip savanoriams, žadą duoti 
žemės sklypelius. Karaliaus pa
klaustas, kodėl, nepriimdamas 
valdžios malonės, neatsisakytų 
knygnešiams duodamo žemės 
sklypelio, elgeta žaibuojančio
mis akimis žvelgia į Lietuvos 
karalių ir atsako: “Aš girdėjau, 
kad ten taip žada tarti, tai būtų 
kas kita, įstatymas visų žmonių 
valia”. Ir tas atsakymas pripil
do karaliaus širdį džiaugsmu: 
“Suprato karalius, kas sėdėjo 
greta jojo ant krivės kapo, jis 
buvo lygus su jais. Spindėjo el
getos žvilgsnis ir pamatė kara
lius jo veide tuos pačius žaibus, 
kuriais žaibavo jo sakalai kar
žygiai, kai vijo priešą ont žir-j 
gų lakūnų. Tas pats kraujas, tas’ 
pats. Mano vaikų, mano tautos ’

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 
FD.LE.
(312) 22G-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKI

Lietuvos Respublikos prezi
dento ir ministerio pirmininko 
pasirašytas įstatymas, savaime 
suprantama, buvo nepalygina
mai svaresnis dokumentas už 
Krašto Apsaugos ministerio pa
tvirtintus laikinus Įstatus. Bet 
kai už prezidento Įr mipisterio 
pirmininko parašų stovėjo viso 
Steigiamojo Seimo autoritetas, 
kai prezidentas pasirašė ir kaip 
Steigiamojo Seimo pirmininkas, 
kai visas Lietuvos šaulįų Sąjun
gos Įstatymas buvo Steigiamojo 
Seimo priimtasis įstatymas, tai 
Pūtvis tikrai galėjo sau ir ki
tiems su teisingu pasididžiavi-1 
mu pasakyti.: tai įstatymas —
visų žmonių valia, mano tautos ‘j 
valia, tai visos tautos pripažini- f 
mas Tėvynės gynėjų organiza- , 
ei jai.

(Bus daugiau)
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GAIDAS - DA1MID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

I 
I

2d33 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

I

VANCE FUNERAL HOME
_ 1424 South 50th Avenue

Cicero, ILL 60650
TeL: 652-5245.

ntUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

PERK. KAUSTYMAI
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

PIRKITE JAY TAUPYMO BONUS

1

KNOW YOUR HEART
Leidimai —. Pilna apdrav^a 

XEMA KAINA 
Priimam Master Charts 

ir VISA korteles.
R. ŽĖRIMAS, T«L 925-3G61

Aikštes automobiliams pastatyti
Wf Jtri

U24 WEST 6SU STREKT KK^ubEc 7'1213
IIUZS SOUTHWEST HIGHWAY, Halo. Hilu, HL 174-4411

! . . " ' į - ---- u, g

BUTKUS - VASAITIS \ J
J a • r ’r: • ; a * " * y ■ l

144^ 8a. SOth Cicere, HL TtL: OLympic 2~1M1

- ” ----- • 1

. PETRAS BIELIŪNAS 7 1
I O4B Sk CALIFORNIA AVE. TeL: LAfv*CU 1-M7| 1

RADIJO iEIMOS VALANDOS

ED lb

SOPHIE BARČUS

nuo 8^0 iki 9:30 vai ryto.
Stoties WOPA - 1490 AM _ 

traoUiu^pimos iš
MarąurHo PbHa.

Vedėja -m AISmm Dtvkur
TelH-« 778-1543

7LW Sa. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL <0829

Apdraustu parkrtustymar 
Ii Iv* iri v atatumy. 

ANTANAS VILMAI 
T»L 376-18*2 arta 3764W6

NATIONAL OSTEOPATHIC MEO!CINE WEEK 
TO BE OBSERVED JUNE T7t 1S&O BECAUSE...

________________________ -___________ - - ------------------ *- ■ ■ — -

DOCTORS OF OSTEOPATHS / 
D-O.'S, ARE THE FASTEST ' 
GROWING HEALTH CARE

PROFESSION DURING 
THE 1980'S

psi. 275),
, Lietuvos šauklį Sąjungos Įsta
tymu tiesa> PStvio ir jo arti
mųjų bendradarbių akimis žiū
rint, nebuvo tobulas. Kai kurių 
Pūtvio širdžiai-’taip brangių da- 

i lykų ten nebuvo įdėta; o kai ku- 
;rie formulavimai vietomis siau- 
r rino Pūtvic šauliams pramatytą 
ideologinį planą. Bet, nepaisant 
visų trūkumų*; sis įstatymas 
Vladui Pūtviuį, ję bendradar
biams, šaulių čehtrč it periferi
jos vadbvanis iF vi«ai šai lių Są-

^MF
M*
’W um< X

t ix s»

i^ANlPVUATlV
1 THERAPY PROVIDE

AN ADDED DIM EH"

MINT

PRA(

IX.-

^/s PRACTICE 
HOLISTIC MEOClHĘ 
TREATING THE 
WHOLE PATIENI 
AND NOT JUSI 
DISEAS

Ur—t* X.* ***••
•a* «c®* I
•cmcxx .« * MWK»

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWIC5I
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NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS’PAŽANGOS LIUDYTOJAS

MOTINOS PADĖJĖJA

IN GENERAL

JAU ATSPAUSDINTA

NUSIBASTYMAI Astrological-

Chrysler New Yorker LIUCIJA

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

F2-00
KAINA

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

F. MEDAS, 4O5f Archer 

CMc^o, !IL S0S31 TaLYA 7-5»l

įteikė 
Prezi- 
paglr-

Compounded 
Daily arui Paid Quarterly

MISCELLANEOUS 
įvairus dalykai

Htfh 
Interest Rate* 

Pa»d on Savins*

PATS SKAITYKTRDAR K] 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS"

ŠIMAITIS REALTY
2951- West 63rd Street

A, TVERAS"
Laikrodžiai Ir brangenybfc 

Pardavimu ir- Taisymu A' ' 
2544 W»*t StTMt .. 
Tai. REpubllc 7-1941

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS

$17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS

Tarot Card Readings

Miko Šileiklo apsakymu knyga 
“Lincija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psL Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave.. Chicago. IL 60629.

REPAIRS
Įvairūs Taisymai

F.* Za>elU Aeewt 
noitt w. neh h 
Iwrf, F»dų UI 
60642, - 424-MM

— Pakistanas ir Kinija oficia
liai atidarė Khunjerab praėjimą,* 
kuris eina 5,000 metrų.aukštyje' 
nuo Karakoramo kelio ir jungia 
šiaurės Pakistaną su kinų, Sin- 
kiango provincija. Karakoramo 
kelias' buvo tiesiamas 20 metų 
ir kainavo daugpgyvybilį Indija 
pareiškė protestą, nes tas pra
ėjimas eina per šiaurės Kašmi-1 
ra, o dėl teritorijos priklauso-, 
mybės praeityje kilo karas.

IUut — FirdavQ^rt 
ILEAL ESTATE FOR SALI

Mimai, Žmū — Far4&*iw£ 
REAL ĮSTATE FOR SALE

Aukštesnioji mokykla

Aukštesnioje mokykloje veiks: 
V-ji, Vl-ji, VII-ji ir VIII-ji klasės 
I V-tą aukštesniosios klase pri-

Pirm. dr. V. Plioplys atsinešė 
didžiulį lapą su. sveikinimu R. 
Liet. B-nės Apygardos vicepir
mininkui kan. V?: Zakarauskui 
ir linkėjimais sveikti ir stiprėti. 
Visi dalyviai pasirašė.

Po Igesnio laiko buvimo Com
munity ligoninėje, dr. Maciūno 
priežiūroje,'praeitą savaitę su
grįžo ir apsistojo pas A. Kate- 
lienę. Jai talkininkauja dr. Da
nilevičienė.

advokatų draugija
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. K*dxU Are. 
Chicago, I1L 60629 
Tel: 778-8(^0

DON VARNO POSTO 
VALDYBA -

į. Notary PubŲc - >
INCOME TAX SERVICE .7 

4259 S. Maplewood, TeL 254-745G 

Taip pat'daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

šymai ir kitokie blankai.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jtnns gali dau; 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruosta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomfc 
formomis-. J

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
H erman Dečkys 

Tel. 585-6624

— Marquette Parko parapijie
čiai užpraeitą sekmadienį sudė
jo aukų $1,645, kurie skirti šv. 
Tėvui ir jo labdaringiems dar
bams paremti. (Parapijos biule
tenis, rugsėjo 5 d.).

—SLA 134-tos Moterų kuopos 
| susirinkimas įvyks rugsėjo 11 d., 
šeštadienį, Chicago Savings pa
talpose, 6201 S. Western Ave., 
10 vai. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti. Bus kavutė.

Amerikos Legiono Don Var
no postas Nr. 986 ir Pagelbinis 
Moterų vienetas įvesdins naujus

s«® ui for 

jUi financing 

AT 0UI 10W 1ATB

j Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
$39,500. Savininkas duoda paskolą. .
2 po 4-ris, medinis, Įrengtas skiepas. 
72-ros ir Campbell. $39,000.
6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga 
ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie.
2 sklypai arti vandens. 
Hot Springs Village.

Skambinti tel* 436-7878

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai. ryto iki 6 vai vakaro.

Seštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street \;

Chicago, Uh 60629

— Didžiausia pasaulio dei
mantų kasimo bendrovė “De 
Beers” savą rūsiuose Londone 
laiko apie vieno milijardo svarų 
vertės tų brangenybių. Deiman
tai neparduodami, nes dėl eko
nominės krizės pasaulyje ir su
mažėjusio pareikalavimo kainos 
kritusios. Laukiama. geresnių 
laiku.

DĖMESIO ?
62-SO METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinį 
kam s. Kreiptis: 

A LAURAITI! ?
4645 So. ASHLAND AVĖ. i 

. TeL 523-8775 i

Reikalinga moteris butuL valyti, pri
žiūrėti 2 metų kūdikį bei spalio mėn. 
gimstamą, kūlikį. 1 arba 2 dienas 
į savaitę arba po pusę dienos. Chica- 
gos šiaurėje. . .

Skambinti 935-3199

HFLP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikli

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagcs mieste
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

Sara n tvotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Are.
Tel. 927-3559

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

Pradinėje mokykloje veiks: 
vaikų darželis, parengiamasis 
skyrius, I-mas, II-tras, IlI-čias, 
IV-tas, V-tas ir Vl-tas skyrius. 
Į darželį priimami vaikai ketu
rių melų. Į parengiamą skyrių 
priimami vaikai penkių metų.

* Šiais mokslo metais mokyklo
je veiks specilaus skyrius silp
nai arba visai lietuviškai nekal
bantiems vaikams.

2212 WEST CERMAK ROADCHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747
XXlKi Mon.Tua.Fr1.9-4 Thur.>-« ,it. >-l 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMO K ĖJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t »• ’

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

Reikia pripažinti, kad didėja 
organizacijos fondas, kuriam 
vadovauja p. Čiurinskas. Lėšos 
telkiamos kultūriniams reika-1 
bins. Dedamos pastangos įsi-j 
jungti į Lietuvių Tarybą ir ke-( 
liamos kitos aktualijos.

C. Genutis padarė nuotraukų, j 
Išvysim spaudoje.^

Parinkta aukų įamžinti p. Za
latoriaus vardą Tautos Fonde.

Smulkesnis raportažas, ma
nau, bus patiektas nuo spaudos 
stalo, nes visa eiga buvo užre- 
korduota. K. P.

susiję klausimai. Referavo Z. 
Juškevičienė. Nariai gan akty
viai dalyvavo diskusijose.

Pirm. dr. V. Plioplys iškėlė 
Naujienų šelp‘mo reikalą. Nu
balsuota Naujienoms paskirti 
$500 ir Religinnei šalpai — $200. 
Gal vienas kitas ir asmenine 
auka parems Naujienas? (Vie
nas ten pat šimtinę davė.)

Prie registracijos vaišėms rin
ko po $5. Reikia pasakyti, bu
vom sočiai pavalgydinti.

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.,

Dr. A. Gusseu -- MINTYS IR DARBAI, 259 psU liečia 1905. 
metą Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
gusjruprnfma • *>'

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

Minkštais viršeliais, tik________________

Dr. A. J. Gtusen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
2MONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik

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

dedant II persiuntimo išlaidom*.

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Are.

Tel. 523-3685 (Pr.)

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS;

“U WILL LIKE US”

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CftICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

Reg. Liet B-nes Tarybos susirinkimas 
' 1982 m. rugsėjo 4 d. 10 vai. 
buvo sukviestas Liet. Tautiniuo
se namuose Tarybos norių, Apy
linkių pirmininkų ir Tarybos 
prezidiumo susirinkimas, 
r Tarybos pirm. dr. V. Plioplys 
pasveikino dalyvius, perskaitė 
dienotvarkę ir ėjo prie jos svars
tymo.
Į 1) Tautinės sąmonės kitimai
— kalbėjo dr. V. Plioplys.
• 2) Mūsų artimiausi uždavi
niai.

3) Vaišės ir stipendijos įtei
kimas.
\ Prabėgomis apsvarstyta die
notvarkė. Kiek ilgiau apsistota 
prie kultūros tarybos gan 
čios programos: istorijos išleidi
mo, mecenatų suradimo ir kiti

prie parapijos bažnyčios pakels 
vėliavas. Vėliau eisime į pa
maldas. Visi lietuviai prašomi 
pagerbti Tautos šventę ir daly
vauti vėliavų pakėlime. Ponios 
prašomos dalyvauti tautiniais 
rūbais. Valdyba

imami mokiniai, išėję Lietuvių 
Bendruomenės nustatytą pradi
nės mokyklos programą ir pri 
statę baigimo pažymėjimą arba 
išlaikę įstojamuosius egzaminus. 
Egzaminai bus rugsėjo 11 d. 
Francis M. McCay mokykloje 
10 vai. ryto. Mokiniams, kurie 
yra baigę K. Donelaičio prad’nę 
mokyklą, įstojamųjų egzaminų 
i V-tą klasę laikyti nereikės.

Registracijos metu bus regist
ruojami vaikai Pirmajai Komu
nijai paruošti. . Visi mokiniai, 
gavusieji pataisas, po registra
cijos rugsėjo 11 d. 10 vai. ryto 
turės laikyti pataisų egzami
nus. Mokinių darbai bus tikri
nami tą pačią dieną pamokų 
metu.

Registracijos metu bus gali
ma įsigyti reikiamus vadovė
lius. levų Komiteto nutarimu 
visi tėvai prašomi registracijos 
diena įmokėti bent pusę moksla- 
pinigių nuo kiekvieno vaiko. Dėl 
informacijų mokyklų reikalais 
skambinti lelef. 776-2036 arba 
778 0358.

Direktorius Julius Širka

Teliiy gdežinkelii, kuris buvo pastatytas neprJklausomyM
laikais, su junga Didžiąją Lietuvą su Klaipėdos kraštu,ir_ uostu, šis geli 
žinkalH buvo gražiai pastatytas, ką rodo čia pastatytas'tiltas ties Salantai

valdybos narius šeštad’eriį, rug
sėjo 11 d., 8 vai. vak., Don Var
no posto name, 6816 So. West
ern g-vė.

Komanderis — Bronius Mikė
nas, 1-as vicekomanderis — 
William PelruTis, 2-ras viceko
manderis — Anthony Pargaus- 
kas, adjutantas — Edward Po
cius, iždininkas — Joseph Sta
naitis, kapelionas — kun. Anta
nas švedas. Kiti valdybos nariai 
yra: Charles Petrila, advokatas 
F. Zogas ir dr. John Simonaitis.

Įvesdinimo pareigas atliks 
j Adam Anderson ir Anthony Par- 
. gauskas.
Į Moterų Vieneto naują valdy- 
i bą sudaro:'pirm. Frances Urne- 

zus, I vicepirnv — Mary Jur- 
. gel, Il vicėpirm. — Anelė Po- 
I cius, sekretorė — Jean Pargaus-
• kas, iždininkė — Valeria Stanai

tis, istorikė -— Bernice Ambro
se, kapelione — Stella Wabol;

. maršalka —Adelinen Garb, vė-
• liavų nešėjos: Josephine Wasi- 

liauskas ir Antoinette Barvitz.
| Įvesdinimo pareigas' atliks 
Valeria Stanaitis ir Jean Par- 
gauskas. ' ' ‘ :

■Po apeigų buš'vaišės. Visi na
riai ir svečiai kviečiami daly- 

, vauti. - ■'< j

stud. R. Tričytei $1,000. Panelei 
R. Trinytei čekį įteikė dr.'V. 
Dargis su gražia įvadine kalba 
Mes plojome.

Buvo sudarytas garbės prezi 
dilimas. Siud. R. Tričytė, pasi
puošusi tautiniais rūbais, jo$ tė
veliai, drė. Danilevičienė, E. Mi- 
kužiūtė, inž. R. Lazauskas, 
p. Prane/ičius, A. Kučys ir kai 
Iškilmėms vadovavo 
Dargis.

Ponios so-enizantei 
puckšię žydinčių gėlių, 
diumo nariai pasisakė 
darni studentę R. Tričy 
po to perskaitė rašinėlį su nuo
širdžia padeia.

Pabaigai sugiedota “Lietuva 
brangi, mano Tėvyne’’. Po to su
šukta triskart “Valio J”. (Pernai 
stud. R. Tričytei stipendiją da
vė Chicagos Krikščionių demot 
kratų skyrius.)

Suvažiav:me buvo apie 50 da
lyvių. Į stipendijos įteikimo iš
kilnus atėjo apie 20.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
Sr test wfy S

K 4030 Archer-VI 7-1515 W.
w.*asvasw.*,v.sssssw.’.*.

VISŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

TH HIAMINKM TABLETS.

TORHJEVE
NASAL tONGESTKM 

ANOWE’JJACNE 
DUE TO COM BON COU) 

' OTFUL
C r>nrvT L»bnr»torie<, Oiviwirm ol 

Inc". Lmmh). N*brw«k* AS5A1

K. Donelaičio Lituanistines mokyklos 
pradeda 1982-83 mokslo metus

Dunelafeo Pradinė ir Aukš
tesnioji Lituanistinės mokyklos 
11^2 83 m.m. pradeda š.m. rug
sėjo 11 d. Francis M McKay 
valstybinės mokyklos patalpose, 
6901 S. Fairfield Ave., Chica
go, Illinois, 9 vai. ryto iki 10 
vai. ryto mokinių registracija. 
Tuo pačiu laiku bus registruo
jami ir nauji mokiniai. Regul’a- 
rios pamokos abiejose mokyklo
se prasidės 10 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietų.

Pradinė mokykla

=ELE

— Tautos šventę švenčiant, 
R. Liet. B-nės Marquette Parko 
apylinkės valdyba rugsėjo' mėn. 
12 d., sekmadienį, 10 vai. ryto

KURIAM GALUI MOKĖT!
DAUGIAU?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE

NUO $300 IKI $1,000

Po laidotuvių savo uošvio p. 
Zalatoriaus, atvyko Centro val
dybos pirui, dr. V. Dargis ir 

pla- vadovavo stipendijos įteikimui.
Mecenato pavardė neskelbia

ma. Jis asmeniškai paskyrė

HOMEOWNERS POLICYMutual Federal 
Savinas and Loan

Dengiame ir taisome visv rū
šių stogus. Už darbą garah- 
'tūojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
ar 737-1717
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